Geachte bezoeker,
Dit bestand bevat minirecensies van een groot aantal films die
ik sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heb gezien. Ik
pretendeer niet uitputtende beschrijvingen van alle aspecten van
de films te hebben gegeven of ze volledig te doorgronden. De
besprekingen verwoorden slechts mijn strikt persoonlijke
mening over de betreffende films.
Let op: veel van deze filmbeschrijvingen bevatten spoilers!
Als in de bespreking van een film een andere film wordt
genoemd, is een kruisverwijzing aangebracht als ik die film
eveneens heb besproken. Ook worden enkele externe links
gegeven. Zie IMDB voor informatie over in besprekingen
genoemde films die hier niet aan de orde komen.
Let op: links en kruisverwijzingen in pdf-bestanden werken
helaas niet in alle pdf-readers!
Wie met mij van gedachten wil wisselen of gewoon iets kwijt
wil over een of meer van de hier besproken films, kan mij een
mailtje sturen.
Met filmgroet,
Wim Scherpenisse

Titel: 06
Regie: Theo van Gogh
Met: Ad van Kempen, Ariane Schluter
Nederland 1994
kleur 80 minuten
Film naar gelijknamig toneelstuk van Johan Doesburg over
telefoonrelatie tussen een jonge vrouw en een man die heeft
gereageerd op haar 06-advertentie. Na het onwennige,
aarzelende, gegeneerde begin ontwikkelt zich zoiets als een
echte relatie, inclusief ruzies, ongeïnspireerde momenten,
buien, tederheid en hartstocht. Dit gaat door tot hij bij toeval
achter haar identiteit komt, waarmee de impliciete regels zijn
overtreden en er een einde lijkt te komen aan de relatie. Maar
dan blijkt hij nog een troef achter de hand te hebben. Film heeft
een grote mate van herkenbaarheid in details en maakt de
eenzaamheid van de twee hoofdpersonen schrijnend duidelijk.
Titel: 06/05
Regie: Theo van Gogh
Met: Tara Elders, Thijs Römer, Caro Lenssen, Gijs Naber,
Jack Wouterse, Cahit Ölmez, Johnny de Mol, Marcel
Hensema, Marlies Heuer, Georgina Verbaan
Nederland 2004
kleur 117 minuten
De moord op Pim Fortuyn, door Theo van Gogh en
scenarioschrijver Tomas Ross ingebed in een web van
complotten (niet alleen de Vereniging Milieuoffensief heeft
ermee te maken, ook de Amerikaanse wapenindustrie en de
AIVD); de moord is in hun visie een zet in een schaakspel om
de aankoop van de JSF door de Tweede Kamer geaccepteerd te
krijgen, waarbij de milieuactivisten slechts pionnen zijn. Als
zodanig overtuigt de film niet echt, maar het verhaal is wel met
feeling en humor in beeld gebracht, en het is zonder meer
onthutsend om opnamen uit de maanden voorafgaand aan de
moord op Fortuyn terug te zien in de wetenschap hoe het is
afgelopen; de morele superioriteit van de anti-Fortuynisten doet
achteraf grotesk aan.

Titel: 1 journée
Regie: Jacob Berger
Met: Bruno Todeschini, Natahca Régnier, Noémie Kocher,
Louis Dussol, Amelia Jacob, Zinedine Soualem, Hiro
Uchiyama
Zwitserland/Frankrijk 2007
kleur 100 minuten
Drie leden van hetzelfde gezin in Genève beleven één dag op
uiteenlopende wijze. Radiojournalist Serge raakt ’s ochtends in
alle vroegte op weg naar zijn werk iets met zijn auto, maar rijdt
door. Zijn vrouw Pietra ontdekt tussen de middag dat haar man
een verhouding heeft. Zoontje Vlad loopt het eerste blauwtje
van zijn leven. De verhalen grijpen op vernuftige wijze in
elkaar en realistische scènes wisselen af met droomachtige
sequenties waarin de personages in een forenzenflatwijk
ronddwalen alsof ze er vanuit een ander universum zijn gedropt.
De afronding valt wat tegen en de personages krijgen erg
weinig achtergrond mee, maar de film fascineert als kijkpuzzel.
Titel: 100-jarige man die uit het raam klom en verdween,
de
Zie:
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och
försvann
Titel: 100UP
Regie: Heddy Honigmann
Met: Viola Smith, Shirley Zussman, Raúl Jéri, Mathilde
Freund, Hans Maier, Laila Myrhaug, Irwin Corey
Nederland 2020
kleur 93 minuten
Portretten van een aantal mensen overal ter wereld die meer dan
honderd jaar oud zijn: een arts in Peru, een seksuologe in New
York, een drumster in LA, een Noorse boerin die al haar hele
leven aan dezelfde ruige fjord woont, een Nederlandse exwaterpoloër, een voormalige stand-upcomedian, een
holocaustoverlevende. Allemaal geven ze blijk van een
verrassende gedrevenheid en humor en het voornemen tot het
eind toe iets voor andere mensen te betekenen. Ze leven volop
in het heden en sommigen gaan zelfs nog dagelijks naar hun
werk of volgen colleges aan de universiteit. Met veel empathie
gemaakte impressies van Honigmann, die naast een aantal
speelfilms al eerder indruk maakte met documentaires als O
amor natural en Buddy. Hoogtepunten zijn de discussie tussen
de zussen Zussman over de zin van de viering van de verjaardag
van hun allang overleden moeder, en de mijmering van de oude
stand-upcomedian over de vraag wat katholieken om hun hals
zouden dragen als Jezus niet was gekruisigd, maar veroordeeld
tot de elektrische stoel. De titel is een knipoog naar de
beroemde UP-documentaireserie die Michael Apted voor de
Britse tv maakte.

Titel: 10.000 km
Regie: Carlos Marques-Marcet
Met: Natalia Tena, David Verdaguer
Spanje 2014
kleur 99 minuten
De relatie van een jong stel in Barcelona komt onder druk te
staan als de vrouw, die een carrière als fotografe ambieert, de
kans krijgt om een jaar in Los Angeles te gaan werken. De twee
proberen het contact gaande te houden met moderne media als
WhatsApp en Skype, maar 10.000 kilometer van elkaar wonen
blijkt een zwaardere wissel op hen te trekken dan ze hadden
ingeschat. We maken al hun ups en downs van nabij mee, alsof
we voordurend met de geliefden in één kamer opgesloten zitten,
wat de kijkervaring iets voyeuristisch en claustrofobisch geeft.
De film begint en eindigt met twee ononderbroken takes van
allebei circa twintig minuten(!) waarin het stel fysiek bij elkaar
is; de tussenliggende scènes zijn korter en fragmentarischer,
overeenkomend met hun verwijdering en isolement. Een
spannend, maar mede dankzij de twee goede, geloofwaardige
acteurs geslaagd vormexperiment.

Titel: 11’09’’01 – September 11
Regie: Youssef Chahine, Amos Gitai, Alejandro González
Iñárritu, Shohei Imamura, Claude Lelouch, Ken
Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa
Ouedraogo, Sean Penn, Danis Tanovic
Met: Maryam Karimi, Emmanuelle Laborit, Jérôme Horry,
Nour El-Sherif, Ahmed Haroun, Dzana Pinjo,
Aleksandar Seksan, Tatjana Sojic, Lionel Zizréel
Guire, René Aimé Bassinga, Lionel Gaël Folikoue,
Rodrigue André Idani, Alex Martial Traoré, Vladimir
Vega, Keren Mor, Liron Levo, Tomer Russo, Tanvi
Azmi, Kapil Bawa, Taleb Adlah, en Ernest Borgnine,
Tomorowo Taguchi, Kumiko Aso, Akira Emoto,
Mitsuko Baisho, Tetsuro Tamba, Ken Ogata, Jake
Bern, Nell Mooney, George R. Sheffey, Anil Baral
USA/UK/Frankrijk/Iran/Egypte/Japan/Mexico 2002
kleur 134 minuten
Elf filmpjes van 11 minuten, 9 seconden en één frame ter
herdenking van de aanslagen op de Twin Towers op 11
september 2001, die de wereld schokten en voorgoed
veranderden. We zien reacties en gebeurtenissen uit landen over
de hele wereld: schoolkinderen in Iran, een dove Franse vrouw
in New York, een gevluchte Chileen in Londen die schrijft over
die andere dinsdag de 11e september (in 1973, toen de
democratisch gekozen president Allende bij een mede door de
CIA georkestreerde coup werd vermoord en dictator Pinochet
door de Amerikanen in het zadel werd geholpen), Bosnische
vluchtelingen, schoolkinderen in Burkina Faso die menen Bin
Laden te hebben gespot en hem najagen vanwege de enorme
beloning die op zijn hoofd staat, een Egyptische regisseur die
op 12 september in New York een persconferentie moet geven,
een Japanse familie die worstelt met een door de oorlog
beschadigde man, een overspannen Israëlische verslaggeefster
die een Palestijnse zelfmoordaanslag in Tel Aviv verslaat maar
niet in de uitzending komt vanwege de aanslagen op het WTC,
een Pakistaanse vrouw in New York wier vermiste zoon ervan
wordt verdacht een terrorist te zijn. De Mexicaanse episode
bestaat bijna geheel uit een zwart scherm en geluiden waarvan
we pas gaandeweg begrijpen dat het onder andere de op de
grond neerkomende lichamen zijn van de mensen die uit de
torens sprongen. Een mooie en bij vlagen zeer indrukwekkende
collectie.

Titel: 12 angry men
Regie: William Friedkin
Met: Jack Lemmon, George C. Scott, Hume Cronyn,
Courtney B. Vance, Ossie Davis, Armin MuellerStahl, Dorian Harewood, James Gandolfini, Tony
Danza, Mykelti Williamson, Edward James Olmos,
William Petersen
USA 1997
kleur 117 minuten
Tv-remake van de klassieker van Sidney Lumet uit 1957,
gebaseerd op een toneelstuk van Reginald Rose. Een
rechtbankjury trekt zich op een drukkend warme dag terug voor
beraad in de zaak tegen een 18-jarige jongen die zijn vader zou
hebben vermoord. Elf juryleden zijn ervan overtuigd dat hij
schuldig is (en willen zo snel mogelijk weg), maar één man (in
deze film gespeeld door oudgediende Lemmon) heeft twijfels.
Zodoende ontstaan er discussies over de waarde van de
getuigenverklaringen en aanwijzingen en de vraag wat er
precies gebeurd zou kunnen zijn. De gemoederen lopen hoog op
en vooroordelen en persoonlijke aversies krijgen ruim baan.
Deze vakkundig gemaakte productie bewijst dat remakes niet
per definitie slechter zijn dan het origineel; ze kan zonder meer
wedijveren met het grote voorbeeld van veertig jaar eerder. De
kijker wordt de hele speelduur lang in een ademloze spanning
gehouden, vergelijkbaar met die bij een sportieve confrontatie
op topniveau, met dit verschil dat het hier om leven en dood
gaat.
Titel: 12 monkeys
Zie:
Twelve monkeys
Titel: 12 years a slave
Regie: Steve McQueen
Met: Chiwetel Ejiofor, Michael K. Williams, Michael
Fassbender, Lupita Nyong’o, Dwight Henry, Dickie
Gravois, Bryan Batt, Ashley Dyke, Kelsey Scott, Brad
Pitt, Paul Dano, Paul Giamatti, Benedict Cumberbatch
USA 2013
kleur 134 minuten
Solomon Northrop leeft in de tijd voor de Amerikaanse
Burgeroorlog als vrije zwarte in de staat New York. Op een
kwade dag wordt hij ontvoerd, naar het Zuiden gebracht en als
slaaf verkocht. Hij ontmoet zowel onvoorstelbare willekeur en
wreedheid – die soms haast ondraaglijk lang en gedetailleerd in
beeld wordt gebracht – als onverwachte blijken van
medemenselijkheid. Pas na twaalf jaar slaagt hij er met hulp van
een Canadese abolitionist in te ontkomen en terug te keren naar
zijn dierbaren. De film is wat lang en soms te simplistischbetogend, maar erg sterk wat betreft het acteerwerk, met
hoofdrolspeler Ejiofor voorop, een indrukwekkende Nyong’o
als de jonge slavin Patsey en Fassbender als de grillige
plantage-eigenaar Epps. Gebaseerd op het gelijknamige
autobiografische boek van Northrop.

Titel: 127 hours
Regie: Danny Boyle
Met: James Franco, Amber Tamblin, Kate Mara, Sean Bott,
Clémence Poésy
USA 2010
kleur 94 minuten
Het ware verhaal van bergbeklimmer Aron Ralston, die in 2003
tijdens een tocht door een afgelegen berggebied in Utah na een
val in een canyon klem komt te zitten met zijn ene arm onder
een zwaar rotsblok. Het grootste deel van de film toont zijn
dagenlange eenzame verblijf in die benarde positie, zijn
mijmeringen, hallucinaties en nachtmerries, zijn gesprekken
met zijn videocamera en de herinneringen aan zijn ouders,
vrienden, geliefden en de twee vrouwelijke trekkers met wie hij
vlak voor zijn noodlottige val kortstondig optrok. Uiteindelijk
weet hij de moed en wilskracht op te brengen zijn onderarm af
te snijden, de rotswand te beklimmen en zich nog vele
kilometers moeizaam voort te slepen totdat hij eindelijk mensen
tegenkomt en gered wordt. De film weet de paranoia van het
eenzaam gevangen zitten in een nauwe rotsspleet goed over te
brengen; Arons beproevingen zijn gruwelijk en beklemmend,
en na het bevrijdende einde slaakt ook de kijker een zucht van
verlichting.
Titel: 13 seconds
Zie:
Elser
Titel: 13 Semester
Regie: Frieder Wittich
Met: Max Riemelt, Robert Gwisdek, Claudia Eisinger, Dieter
Mann, Amit Shah, Maria Vogt
Duitsland 2009
kleur 101 minuten
Twee dorpsvrienden gaan in Darmstadt aan de TU studeren en
ontpoppen zich tot twee uitersten: de een, Dirk, wordt een
vlijtige, serieuze student, de ander, Moritz (Momo), een alles
verslonzend feestbeest met een knipperlichtrelatie met de
schattige Kerstin. Tegelijkertijd een authentiek beeld van het
jongvolwassen leven waarin uiteindelijk keuzes moeten worden
gemaakt, hoe lang uitgesteld ook, en een nostalgische terugblik
daarop. De film kent een aantal originele vondsten, zoals het
studieverblijf in Australië waarvan Momo, afhankelijk van het
moment en de toegesprokene, aan de hand van vakantiefoto’s
talloze verschillende versies vertelt, en de vele even kleurrijke
als treurige bijbaantjes waarmee hij in zijn levensonderhoud
voorziet. Een grappig nevenplotje vertelt de verrassende
lotgevallen van de Indiase medestudent Aswin. Regisseur
Frieder Wittich en coscenarist Oliver Ziegenbalg putten voor de
film uit hun eigen studieherinneringen.

Titel: 14 kilómetros
Regie: Gerardo Olivares
Met: Adoum Moussa, Aminata Kanta, Mahamadou Alzouma
Spanje 2007
kleur 95 minuten
Buba werkt in een garage in Niger en woont samen met zijn
broer Mukela; aangezien Buba een talentvol voetballer lijkt,
besluiten ze samen naar Spanje te reizen in de hoop op een
beter leven daar. Ze betalen een mensensmokkelaar voor
vervoer naar Algerije, vanwaar ze makkelijk naar Spanje
zouden moeten kunnen komen. Onderweg ontmoeten ze de
jonge Malinese Violeta, die op de vlucht is voor een
gearrangeerd huwelijk met een rijke griezel die ze haat. Tijdens
de reis krijgt het drietal twijfels over de smokkelaars, die
bewaarheid worden als ze midden in de woestijn worden
gedropt met de mededeling dat ze het laatste stuk moeten lopen.
Ze raken de weg kwijt en stranden; Mukela overleeft het niet,
maar Buba en Violeta worden op het nippertje gered door
Toearegs en zetten hun reis voort zonder te kunnen vermoeden
welke beproevingen hun nog te wachten staan. De film, die
documentaireachtig gedetailleerd is dankzij maandenlang
grondig veldonderzoek, maakt degenen die dat nog niet wisten
duidelijk dat de vlucht naar het welvarende Europa voor vele
kansarme gelukszoekers een mensonterende, levensgevaarlijke
onderneming is. Sterk is hoe de sfeer na het kleurrijke, relaxte
begin langzaam steeds grimmiger en uitzichtlozer wordt.
Titel: 170 Hz
Regie: Joost van Ginkel
Met: Gaite Jansen, Michael Muller, Eva van Heijningen,
Hugo Haenen, Ariane Schluter, Porgy Franssen
Nederland 2011
kleur 82 minuten
Nick en Evy, twee jonge mensen die allebei doof zijn en
daardoor in een geheel eigen wereld leven, worden hevig
verliefd op elkaar. Ze vinden bij elkaar een begrip dat ze van de
rest van de wereld, ook van hun ouders, niet krijgen. Als ze
merken dat hun ouders hun innige band met afkeuring bezien,
maken ze een driest plan om hun liefde veilig te stellen. Ze
vluchten naar een schuilplaats die Nick wekenlang zorgvuldig
heeft voorbereid voor een langdurig verblijf. Een verhaal over
onvoorwaardelijke liefde versus ‘wetten en praktische
bezwaren’, met als extraatje een fraai verbeelde filmische
impressie van de wereld van doven (je kunt Van Ginkel alleen
maar bewonderen om de radicale vormkeuze die hij hier heeft
gemaakt). Afgezien daarvan een vrij conventieel, zij het
indringend, coming-of-agedrama.

Titel: 1917
Regie: Sam Mendes
Met: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel
Mays, Colin Firth, Pip Carter, Andy Apollo
UK/USA 2019
kleur 119 minuten
Blake en Schofield, twee Britse soldaten in de Eerste
Wereldoorlog, moeten in 1917 een belangrijk bericht naar het
front overbrengen dat vele honderden levens kan redden,
waaronder dat van Blakes broer. Daarvoor moeten ze een
gebied doorkruisen dat in handen is van de Duitsers, die zich
daaruit echter lijken te hebben teruggetrokken. Het wordt een
bloedstollende missie met vele onverwachte en gruwelijke
wendingen. De belevenissen van de twee fictieve
hoofdpersonen in de loopgraven, op slachtvelden en in
kapotgeschoten dorpen zijn gebaseerd op waargebeurde
verhalen uit de eerste hand, verteld door de grootvader van
regisseur Mendes. De film is geconstrueerd als één lang
ononderbroken shot, waardoor je alles ademloos meebeleeft en
begrijpt hoe het moet hebben gevoeld om daar op dat moment
te zijn. Zowel technisch als qua emotionele zeggingskracht een
meesterwerk. Een Franse recensent schreef: ‘Laat alles uit je
handen vallen en ga deze film zien!’
Titel: 2 automnes 3 hivers
Regie: Sébastien Betbeder
Met: Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon,
Audrey Bastien, Thomas Blanchard, Pauline Etienne
Frankrijk 2013
kleur en zwart-wit 91 min
Dertigers Arman en Amélie botsen op elkaar tijdens het joggen
in een Parijs park en ontmoeten elkaar korte tijd later onder
onverwachte omstandigheden opnieuw. Armans beste vriend
Benjamin belandt na een hersenbloeding in het ziekenhuis en
vat liefde op voor zijn logopediste Katia. We volgen de twee
stellen en hun entourage een paar jaar, hun alledaagse
bezigheden en tegenslagen, de hobbels die hun liefde moet
nemen, en zien hoe hun leven verandert en hun laatste beetje
jeugd voorbijgaat. Kunstig geconstrueerd komisch kijkspel in
veertig korte hoofdstukjes en met veel voiceovers en direct tot
de kijker gerichte terzijdes, met de typische weemoedige
lichtvoetigheid waarop de Fransen nu eenmaal het patent
hebben. Onderhoudend.

Titel: 2 days in New York
Regie: Julie Delpy
Met: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy, Alexia Landeau,
Alexandre Nahon, Kate Burton, Dylan Baker, Daniel
Brühl, Vincent Gallo
Frankrijk 2012
kleur 96 minuten
Vervolg op het vijf jaar eerder gemaakte 2 days in Paris.
Marion is inmiddels gescheiden van Jack en leeft samen met de
zwarte Mingus, haar dochtertje en zijn zoontje (beide uit
vroegere relaties). Na de dood van haar moeder komen haar
vader, haar zus en haar maffe vriendje (een van de vele exen
van Marion uit de andere film) uit Parijs een poosje logeren om
Mingus te leren kennen en de opening van een belangrijke
expositie van Marion bij te wonen. Ze drijven al spoedig
iedereen tot waanzin met hun chaotische aanwezigheid en hun
onaangepaste gedrag. Talloze talige, seksuele, interculturele en
interraciale misverstanden passeren de revue voordat de diverse
verhaallijnen zich uitgeput tot een gelukkige afloop mogen
verknopen. Net als in het vorige deel wordt de slapstick niet
geschuwd, maar het niveau van die eerste film wordt in deze
sequel niet gehaald. De ooit zo veelbelovende Delpy lijkt hier
verwaterd tot een slap eenentwintigste-eeuws vrouwelijk
aftreksel van Woody Allen.
Titel: 2 days in Paris
Regie: Julie Delpy
Met: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl, Marie
Pillet, Albert Delpy, Alexia Landeau, Adan
Jodorowsky, Alexandre Nahon
Frankrijk 2007
kleur 96 minuten
In New York wonend kinderloos stel, hij Amerikaan, zij
Française, beiden 35 en politiek links, twee jaar samen, logeert
na een vakantie in Venetië twee dagen bij haar ouders in Parijs.
Hun bedoeling was hun uitgebluste relatie nieuw leven in te
blazen, maar dat lukt niet erg, onder meer wegens haar wel erg
nadrukkelijk aanwezige, geen Engels sprekende bohémienouders die diep op Amerikanen neerkijken en haar talloze exen
die ze voortdurend tegenkomen. Na allerlei komische en
gênante verwikkelingen komen ze tot het inzicht dat ze beter af
zijn zonder elkaar. Aanvankelijk lijkt de film zich te
ontwikkelen tot een doorsnee romantische komedie met twee
irritant neurotische hoofdpersonages, maar gaandeweg krijgen
de karakters toch op een interessante manier reliëf. Het kijkje in
een relatie op een dood punt levert een aantal pijnlijkvoyeuristische momenten op en de taal- en cultuurbarrières en
het oppervlakkig-alternatieve milieu van de ouders en vrienden
in Parijs zijn met een scherp oog geobserveerd. Kreeg vijf jaar
later een vervolg in 2 days in New York.
Titel: 2 mothers
Zie:
Two mothers

Titel: 21 grams
Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Benicio del Toro, Naomi Watts, Sean Penn, Danny
Huston, Charlotte Gainsbourg, Melissa Leo
USA 2003
kleur 124 minuten
Nadat een ex-gedetineerde een auto-ongeluk heeft veroorzaakt
waarbij een man en zijn twee dochtertjes omkomen en het leven
van een professor wiskunde op het nippertje wordt verlengd
omdat hij het hart van de aangereden man krijgt, komen de exgedetineerde, de wiskundeprof en de weduwe van de
doodgereden man in een draaikolk van wederzijdse schuld- en
wraakgevoelens terecht die hen meesleept naar een fatale
afloop. Het verhaal wordt niet lineair verteld maar in een
brokkelige flashback- en -forward-structuur, net als Iñárritu’s
vorige film Amores perros, maar hier lijkt die geen andere
functie te hebben dan de kijker te epateren en bezig te houden
met het bijeenzoeken van de puzzelstukjes, zodat hij niet
meteen merkt dat het verhaal ondanks al het heftige drama niet
al te veel om het lijf heeft. De acteerprestaties zijn subliem,
maar de film zou hebben gewonnen bij een rechtlijniger en
strakker regie.
Titel: 22 mei
Regie: Koen Mortier
Met: Sam Louwyck, Jan Hammenecker, Wim Willaert, Titus
De Voogdt, François Beukelaers, Norman Baert,
Gunter Lanoot, Barbara Callewaert
België 2010
kleur 90 minuten
Sam is bewaker in een winkelcentrum. Op een dag ontploft er
tijdens zijn werk vlak bij hem een bom. Hij sleept een aantal
slachtoffers naar buiten, maar slaat vervolgens in paniek op de
vlucht. In de periode daarna voert hij voortdurend gesprekken
met betrokkenen – overlevenden, slachtoffers, de dader – van
wie sommigen hem verwijten dat hij niet méér heeft gedaan.
Maar wat kon hij doen? De film bestaat grotendeels uit droomdan wel hallucinatiesequenties die een onbestemd dreigende
sfeer oproepen, onder andere vervreemdende beelden van
uitgestorven straten en metrostations met Sam te midden van
een enorme leegte. Sams teleurstellingen en frustraties raken
verstrikt met de levens van de dader en de slachtoffers, de
grenzen tussen hen vervagen. Biedt onthutsende inkijk in de
nasleep van een aanslag, die verder gaat waar de nieuwsbeelden
ophouden.

Titel: 28 days
Regie: Betty Thomas
Met: Sandra Bullock, Viggo Mortensen, Dominic West,
Steve Buscemi, Elizabeth Perkins, Azura Skye
USA 2000
kleur 103 minuten
De aan drank verslaafde Gwen veroorzaakt op de dag van de
bruiloft van haar zus onder invloed een auto-ongeluk en moet
verplicht 28 dagen afkicken in een kliniek. Haar aanvankelijk
boos-afwijzende houding maakt door het contact met
psychologen en medepatiënten geleidelijk plaats voor begrip en
zelfinzicht. Ondanks enkele onwaarschijnlijke plotelementen
redelijk geslaagd en beslist zeer indringend, mede door de
goede prestatie die hoofdrolspeelster Bullock neerzet. Het eind
is open: we horen dat drie op de tien verslaafden erin slagen
echt af te kicken, maar of het Gwen zal lukken, wordt niet
onthuld.
Titel: 28 days later...
Regie: Danny Boyle
Met: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston,
Noah Huntley, Alexander Delamere, Kim McGarrity,
Megan Burns
UK 2002
kleur 113 minuten
Vier weken nadat een mysterieus, ongeneeslijk virus zich over
Groot-Brittannië heeft verspreid, probeert een klein groepje
overlevenden zichzelf in veiligheid te brengen en uit handen te
blijven van de dol geworden besmetten die overal rondwaren.
Ze menen een veilige schuilplaats te hebben gevonden bij een
groep militairen, maar daar blijken ze te worden bedreigd door
een nieuw gevaar. Spannende actiethriller volgens beproefd
recept, gelardeerd met discussies over de menselijke aard.
Kreeg vijf jaar later een vervolg in 28 weeks later.
Titel: 28 hotel rooms
Regie: Matt Ross
Met: Marin Ireland, Chris Messina
USA 2012
kleur 82 minuten
Verslag van de verhouding van een big-data-analiste en een
romanschrijver die elkaar heel af en toe op reis in hotels treffen
maar thuis allebei een relatie hebben, de een in Seattle en de
ander in New York. De film bestaat vrijwel uitsluitend uit
scènes in de hotelkamers waar de twee hun zeldzame rendezvous hebben. De verhouding ontwikkelt zich bijna als een
gewone relatie, met allerlei ups en downs, maar het thuisfront is
altijd als min of meer prominente stoorzender aanwezig. De
situatie wordt op scherp gezet als de carrière van de schrijver in
het slop raakt en de vrouw en haar man een kind krijgen,
waardoor de gezamenlijke tijd nog meer onder druk komt te
staan. Fraaie verbeelding van de langzaam toenemende
claustrofobische gevoelens die een op deze manier beleefde
relatie onvermijdelijk oproept en de daarmee groeiende drang
om tot actie over te gaan. Sterk.

Titel: 28 weeks later
Regie: Juan Carlos Fresnadillo
Met: Jeremy Renner, Rose Byrne, Robert Carlyle, Harold
Perrineau, Catherine McCormack, Imogen Poots,
Mackintosh Muggleton
UK/Spanje 2007
kleur 100 minuten
Vervolg op 28 days later. Na enige tijd zijn alle besmetten in
Groot-Brittannië dood en wordt aangenomen dat het virus ook
is uitgestorven. Met hulp van het Amerikaanse leger wordt een
halfjaar later begonnen met wederopbouw en repatriëring van
naar het buitenland ontkomen overlevenden. De eerste nieuwe
kolonie bevindt zich op het Isle of Dogs in Londen. Als er een
overlevende wordt gevonden die draagster van het virus is en
dus zelf blijkbaar immuun (naar men vermoedt door een
toevallige genmutatie), voedt dat de hoop op een effectief
geneesmiddel. Haar kinderen zijn mogelijk ook dragers van
dezelfde mutatie. Maar er gaat iets vreselijk mis en er breekt
paniek uit in de kolonie. Minstens even spannend als het eerste
deel, maar met een aanzienlijk minder optimistisch slot.
Titel: 3 (Drei)
Regie: Tom Tykwer
Met: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow,
Annedore Kleist, Angela Winkler
Duitsland 2010
kleur 118 minuten
De man en de vrouw van een stel van in de veertig in het
moderne Berlijn worden verliefd op dezelfde man. Ze zijn
allebei werkzaam in de kunst- en mediawereld en houden de
culturele, wetenschappelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen goed bij. Ze zijn echter op een dood punt in hun
relatie aangekomen. De nieuwkomer zorgt voor leven in de
brouwerij, en uiteindelijk ontstaat er zelfs een gelukkige
ménage à trois (en op termijn cinq, want de vrouw is zwanger
van een tweeling). Onderhoudende film, enerzijds weer een
typische Tykwer door de grote rol van toeval, impulsieve
beslissingen en parallelliteit (fraai gesymboliseerd in de
openingsbeelden van kabels gefilmd vanuit een trein), maar
daarnaast ook een satire op de moderne, trendy Duitse
mediawereld. Wat echter vooral aanspreekt is de speelsheid, de
wens om de werkelijkheid net iets mooier te maken dan die is.
Zijn wij in die zin niet allemaal een beetje Tykwers?
Titel: 3 days in Quiberon
Zie:
3 Tage in Quiberon

Titel: 3 Tage in Quiberon
Regie: Emily Atef
Met: Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner,
Robert Gwisdek, Denis Lavant
Duitsland/Frankrijk 2018
zwart-wit 115 minuten
Romy Schneider, icoon van de Europese cinema in de jaren
zestig en zeventig, geeft in 1981 in een kuuroord in de Bretonse
kustplaats Quiberon haar laatste interview aan twee journalisten
van het Duitse boulevardblad Stern, bijgestaan door haar beste
vriendin Hilde. Het interview mondt uit in een slijtageslag en de
zoveelste crisis in het leven van de veelgeplaagde, emotioneel
kwetsbare actrice, waarin ze het gevecht aangaat met de
demonen uit haar verleden. Bäumer levert een topprestatie; ze
heeft zich volledig ingeleefd in Schneider en zich al haar
maniertjes eigengemaakt. Ookal beslaat de film slechts een
korte tijdsspanne, het is op een of andere manier toch een biopic
van (en eerbetoon aan) Schneider geworden. Aanrader!
Titel: 35 Rhums
Regie: Claire Denis
Met: Alex Descas, Mati Diop, Nicole Dogue, Grégoire
Colin, Jean-Christophe Folly, Ingrid Caven
Frankrijk/Duitsland 2008
kleur 100 minuten
Zwarte vader en dochter bewonen een klein maar gezellig
appartementje in Parijs. Hij is metrobestuurder, zij studeert en
werkt in een muziekwinkel. Samen met twee buren, een
taxichauffeuse en een onzekere man die van verre reizen houdt,
vormen ze een soort familie; ze komen veel bij elkaar over de
vloer en doen dingen samen. Ze lijken enerzijds in balans in
hun kalme leventjes, anderzijds ongelukkig en eenzaam. Zo
vormt dit viertal een soort puzzel waarvan de stukjes maar niet
op hun plek willen vallen. Geleidelijk aan worden er wat tipjes
van de sluier opgelicht (bijvoorbeeld tijdens een tripje van
vader en dochter naar Duitsland), maar veel blijft raadselachtig.
Rode draad zijn de 35 glazen rum die de vader ooit zal drinken,
wat alleen mag bij een gelegenheid die je maar één keer in je
leven meemaakt – zoals wanneer je dochter uit huis gaat omdat
ze trouwt. Een subtiele film, waarin sfeerbeelden, blikken en
stilzwijgende verstandhoudingen belangrijker zijn dan een
naadloos sluitende plot. Zal sommige kijkers wegens dat laatste
irriteren.

Titel: 38 Témoins
Regie: Lucas Belvaux
Met: Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia, François
Feroleto, Natacha Régnier
Frankrijk 2012
kleur 104 minuten
In Le Havre wordt op een nacht een jonge vrouw beroofd en op
brute wijze vermoord. Ze gilt om hulp en wordt door tientallen
buurtbewoners gehoord, maar niemand doet iets; tegen de
politie beweert iedereen niets te hebben gezien of gehoord. Een
van de getuigen krijgt gewetenswroeging en stapt naar de
politie om de waarheid te vertellen, wat een ingrijpende
uitwerking heeft op de publiciteit, de buurt en zijn relatie.
Ondanks het nogal zwakke slot een intrigerende en
onbehaaglijk makende film, die de kijker confronteert met
vragen over diens eigen lafheid en onverschilligheid.
Titel: 4 luni, 3 saptamâni si 2 zile (4 months, 3 weeks & 2
days)
Regie: Cristian Mungiu
Met: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov,
Alexandru Potocean
Roemenië 2007
kleur 113 minuten
Roemenië, eind jaren tachtig. Gabita, een jonge studente, gaat
in het illegale circuit op zoek naar een manier om haar
zwangerschap te laten beëindigen. Haar vriendin Otilia besluit
haar tijdens deze moeilijke periode bij te staan. De twee vinden
via-via een arts die bereid is te helpen, maar slechts tegen door
hem geformuleerde, strikte voorwaarden. Imposante sfeerschets
van het grauwe en wrede leven in het communistische
Roemenië van ruim twintig jaar geleden. Zoals we in Maria full
of grace alle ups en downs van een Colombiaanse
bolletjesslikster meemaken, zo ervaren we hier bijna aan den
lijve hoe een illegale abortus in het Roemenië van Ceauşescu
voelde. Memorabele scènes zijn het etentje bij de jarige moeder
van Otilia’s egocentrische vriend, dat ze min of meer
gedwongen bijwoont terwijl ze veel liever bij de zieke Gabita in
het hotel zou zijn, en Otilia die met de afgedreven vrucht door
de (wegens verduistering om elektriciteit te sparen) stikdonkere
nacht holt op zoek naar een plek om hem te dumpen en zo de
sporen van de ‘misdaad’ uit te wissen. Een aangrijpende film
die onder de huid van de kijker kruipt.
Titel: 4 months, 3 weeks & 2 days
Zie:
4 luni, 3 saptamâni si 2 zile

Titel: 4 saisons d’Espigoule, les
Regie: Christian Philibert
Met: Jean-Marc Ravera, Roger Lanfranchi, Jacques Bastide
Frankrijk 1998
kleur 97 minuten
Prachtige quasi-documentaire over het fictieve Franse
plattelandsplaatsje Espigoule. De rollen worden gespeeld door
inwoners van de geboortestreek van de regisseur, en de
gebeurtenissen liggen dicht bij de realiteit, maar zijn wel wat
aangezet. Rode draad is, behalve de wisseling der jaargetijden,
het aanstaande huwelijk van een jongeman. Verder zien we de
bewoners bij allerlei werk- en vrijetijdsactiviteiten en horen we
hun commentaar op van alles en nog wat in het dorpscafé. Een
fraaie bijrol is weggelegd voor de dorpsdichter (annex would-be
politicus), die te pas en te onpas gedichten voordraagt en
plechtstatige redevoeringen afsteekt, waarbij hij als een
moderne Assurancetourix voortdurend onderbroken en/of
bespot wordt. Een zeer geslaagd sfeerbeeld, dat nergens
ontaardt in goedkope lolbroekerij. Een hommage aan
authenticiteit en frisheid.
Titel: 45 years
Regie: Andrew Haigh
Met: Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Dolly Wells,
Geraldine James, Hannah Chalmers, Richard
Cunningham
UK 2015
kleur 95 minuten
Kate en Geoff zijn bijna 45 jaar getrouwd en gaan dat vieren
met een groots feest met al hun vrienden (ze hebben geen
kinderen). Maar een week voordat het zover is wordt er een
brief bezorgd die Geoff danig uit zijn doen brengt: het lichaam
van een geliefde van hem van voor Kates tijd die een halve
eeuw geleden tijdens een gezamenlijke tocht in de bergen in
Zwitserland is omgekomen, is in het ijs van een gletsjer
gevonden, perfect geconserveerd. Uit Geoffs verhalen maakt
Kate op dat deze Katja een belangrijke rol in zijn leven heeft
gespeeld en ze begint zich steeds meer af te vragen of ze de
afgelopen 45 jaar niet in een leugen heeft geleefd.
IJzingwekkend beeld van de verwijdering tussen een man en
zijn vrouw die hem door en door meende te kennen, en haar
verdriet en eenzaamheid, met sterk spel van vooral Rampling.
Zo dicht bij de intimiteit van een lange relatie kom je niet vaak.

Titel: (500) Days of Summer
Regie: Marc Webb
Met: Zooey Deschanel, Joseph Gordon Levitt, Geoffrey
Arend, Chloe Grace Moretz, Matthew Gray Gubler,
Clark Gregg, Minka Kelly
USA 2009
kleur 95 minuten
Tom Hansen denkt terug aan zijn relatie/vriendschap met
Summer Finn, die definitief voorbij lijkt te zijn. Tom was als
een blok voor haar gevallen, maar zij hield het liever luchtig en
vrijblijvend. In flashbacks zien we het vallen en opstaan, de
ruzies en verzoeningen in de net-niet-helemaal-relatie van de
naïeve Tom en de egocentrische Summer, waarbij Tom ter zijde
werd gestaan door zijn twee beste vrienden en zijn kleine zusje
Rachel, die meestal degene in zijn leven is die zegt waar het op
staat. Als Summer weer uit zijn leven verdwenen is, besluit
Tom orde op zaken te stellen, ontslag te nemen bij het
wenskaartenbedrijf waar hij werkt en te proberen zijn droom te
verwezenlijken om architect te worden. Luchtige studie met
wrange ondertoon van een gedoemde relatie, een stuk beter dan
de doorsnee-romantische comedy met geforceerd happy end.
Veel leuke vormgrapjes, onder andere scènes in de stijl van
oude zwart-witfilms.
Titel: 5x2 (Cinq fois deux)
Regie: François Ozon
Met: Valeria Bruni Tedeschi, Stéphane Freiss, Géraldine
Pailhas, Françoise Fabian, Michael Lonsdale, Antoine
Chappey, Marc Ruchmann
Frankrijk 2004
kleur 90 minuten
Autopsie van het huwelijk van Gilles en Marion, getoond in vijf
scènes die in omgekeerde volgorde worden gepresenteerd: de
scheiding gevolgd door een gewelddadige seksscène in een
hotelkamer, een huiselijk tafereel met vrienden, de geboorte van
hun kind, hun bruiloft en hun ontmoeting in het bijzijn van
Gilles’ vorige vriendin. Duidelijk wordt dat de echtelieden
emotioneel niet op elkaar aansluiten: Marion is te onzeker en te
lief, Gilles te gevoelsarm en bot, waardoor het huwelijk al snel
liefdeloos is geworden (mogelijk al in de huwelijksnacht). De
film geeft een onbehaaglijk gevoel: doordat het verhaal
achterstevoren wordt verteld, zit je steeds te wachten op het
moment dat het misging, maar uiteindelijk wordt duidelijk dat
het huwelijk nooit goed is geweest in the first place. De mannen
komen er niet best af.

Titel: 69: liefde seks senior
Regie: Menna Laura Meijer
Met: Atie, Kees, Addy, Gerard, Hans, Wietske, Fred e.a.
Nederland 2013
kleur 90 minuten
Openhartige documentaire over het seksleven van ouderen aan
de hand van interviews waarin vragen aan de orde komen als:
hoe is het om al meer dan zestig jaar getrouwd te zijn? Kun je
nog verliefd worden op je vijfentachtigste? Is klaarkomen nog
hetzelfde als toen je twintig was? Wat voor invloed heeft een
ouder lijf op de beleving van seks? Een aantal ouderen vertellen
op een vaak ontroerende manier over wat veel jongeren zich
slecht kunnen voorstellen: een seksleven op gevorderde leeftijd.
Ontwapenende en bij vlagen hartverscheurende inkijkjes in
mensenlevens waarin de dood soms opeens heel dichtbij komt.
Opnieuw spraakmakend werk van regisseuse Meijer, die eerder
in Sexy jongeren over hun liefdesleven aan het woord liet.
Titel: 8 femmes
Regie: François Ozon
Met: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardent,
Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle
Darrieux, Ludivine Sagnier, Firmine Richard,
Dominique Lamure
Frankrijk 2002
kleur 103 minuten
Verfilming van een Frans boulevardstuk uit de jaren zestig, een
moordmysterie spelend in een landhuis op het Franse platteland
in de jaren vijftig. De heer des huizes is vermoord, en de acht
aanwezige vrouwen (echtgenote, dochters, tantes, oma,
huishoudster, dienstmeisje) hebben allemaal zo hun eigen
potentiële motieven. Iedere vrouw heeft haar eigen moment van
de waarheid, waarbij de diepste gevoelens telkens worden
vertolkt via (overigens niet erg geslaagde) liedjes. De film
verwijst naar (of eert) diverse klassieke genres, maar lijkt
vooral een wat ver doorgeschoten parodie op de whodunit in de
klassieke Agatha Christie-stijl, en als zodanig nogal
vermoeiend. Onder de sprankelende en, dat moet gezegd, met
veel verve over het voetlicht gebrachte buitenkant schuilt wat
mij betreft toch net iets te weinig inhoud.

Titel: 82 dagen in april
Regie: Bart Van den Bempt
Met: Marc Peeters, Karen Van Parijs, Stijn Steyaert
België/Nederland/Turkije 2013
kleur 85 minuten
Een echtpaar reist naar Turkije om de spullen van hun daar
omgekomen zoon Maarten op te halen. In zijn rugzak vinden ze
een boekje met aantekeningen over de plekken waar hij is
geweest en zijn vader besluit in een opwelling om zijn spoor te
volgen naar het oosten van Turkije; zijn vrouw volgt hem,
aanvankelijk met weerzin, maar allengs raakt ook zij
geïntrigeerd door Maartens laatste weken. Deze sfeervolle maar
ietwat warrige, door stemmige trompetmuziek begeleide
roadmovie komt traag op gang, maar wie het tot het eind
volhoudt wordt beloond.
Titel: 9 songs (Nine songs)
Regie: Michael Winterbottom
Met: Margo Stilley, Kieran O’Brien
UK 2004
kleur 69 minuten
Deze in Engeland controversiële film vertelt het verhaal van de
relatie tussen de Britse poolonderzoeker Matt en de
Amerikaanse studente Lisa in een willekeurige opeenvolging
van seksscènes, opnamen van concerten waar de geliefden
naartoe gaan, beelden van het ijzige landschap van Antarctica
en alledaagse handelingen als samen eten en over straat lopen.
De seksscènes nemen in het geheel een prominente plaats in en
alles wordt onverbloemd maar vooral ook onopgesmukt, zonder
verfraaiende belichting of muziek, in beeld gebracht, wat een
uitgesproken de-erotiserend effect heeft. In dat opzicht doet de
film denken aan Intimacy, maar 9 songs kan aan die film niet
tippen. Al snel gaat de afwisseling van natuurfilmachtige
poolbeelden met quasi-diepzinnig commentaar en het verwoed
neukende stel op de lachspieren werken. Blijkbaar delen de
twee weinig meer dan die seks, en dat gaat snel vervelen en
maakt de film ondanks de opvallend korte speelduur langdradig.
Roger Ebert noemde de film ‘more interesting to write about
than to see (...) admirable as an experiment, but monotonous as
an experience’.

Titel: À cause d’elle
Regie: Jean-Loup Hubert
Met: Romane Bohringer, Antoine Hubert, Thérèse Liotard,
Ludmila Mikaël, Olivia Muñoz, Jean-François
Stévenin
Frankrijk 1993
kleur 110 minuten
Frankrijk, begin jaren zestig. De vijftienjarige Antoine geeft
weinig om school en andere mensen en zit het liefst op zolder
met zijn elektrische gitaar. Maar dat verandert als hij verliefd
wordt op Olivia, enig kind van rijke ouders met een totaal
andere belangstelling dan hij. Hij beleeft een gelukkige tijd met
haar, maar zijn wereld stort in als ze hem afwijst. De film
schetst een nogal sentimenteel beeld van de pijn van het
volwassen worden. Er zijn goede momenten, maar het geheel is
te traag om boeiend te blijven.
Titel: À l’origine
Regie: Xavier Giannoli
Met: François Cluzet, Emmanuelle Devos, Gérard
Depardieu, Soko, Vincent Rottiers
Frankrijk 2009
kleur 130 minuten
De kleinzielige oplichter Paul scharrelt zijn kostje bij elkaar
door achterovergedrukte bouwmachines aan een heler te
verkopen, die hij ook weer besteelt als hij de kans ziet. In een
dorpje in Noord-Frankrijk wordt hij door een misverstand
aangezien voor de projectleider van een bedrijf dat een paar jaar
daarvoor een weg zou gaan aanleggen; de bouw werd destijds
stilgelegd omdat op het traject zeldzame kevers leefden, en
sindsdien heerst er economische malaise in de streek. Al snel
krijgt hij steekpenningen van plaatselijke ondernemers die aan
het project mee willen doen en volgt iedereen hoopvol al zijn
doen en laten, en Paul gaat het spelletje meespelen. Zijn
ondergang kondigt zich aan als hij in contact komt met een
vrouwelijke burgemeester die hem niet onverschillig laat en hij
zich echt bij het project betrokken gaat voelen. Het gegeven van
‘de man die met andermans geld een stukje snelweg van
nergens naar nergens bouwde’ is gebaseerd op een waar
gegeven en het motief van de oplichter die maar doorgaat
‘gewoon, omdat het kan’ is fascinerend, maar de film duurt veel
te lang en weet de aandacht daardoor niet goed vast te houden.

Titel: À la belle étoile
Regie: Antoine Desrosières
Met: Mathieu Demy, Julie Gayet, Aurélia Thierrée, Chiara
Mastroianni
Frankrijk 1993
kleur 85 minuten
De zeventienjarige Thomas probeert zijn leven in eigen hand te
nemen, maar kan zijn draai niet vinden. Hij ligt overhoop met
zijn moeder, een klasgenoot pleegt zelfmoord en het meisje
waar hij verliefd op is heeft al een hele tijd een relatie met een
van zijn vrienden. Hij heeft een aantal teleurstellende
ervaringen met andere vrouwen. Ten slotte vindt hij het geluk
bij een Poolse koorddanseres die illegaal in het land is. Door
jonge debutant Desrosières gefilmd in snelle, ‘schokkerige’
stijl, maar beslist origineel. Invloeden van onder andere Eric
Rohmer en Jacques Demy zijn aan te wijzen. De hoofdrolspeler
is een zoon van de laatstgenoemde; Mastroianni is de dochter
van Marcello.
Titel: À la verticale de l’été
Zie:
Mua he chieu thang dung
Titel: À la vie, à la mort!
Regie: Robert Guédiguian
Met: Ariane Ascaride, Frédérique Bonnal, Jacques Boudet,
Jean-Pierre Darroussin, Jacques Gamblin, Gérard
Meylan, Laetitia Pesenti, Jacques Pieiller, Pascale
Roberts, Farid Ziane
Frankrijk 1995
kleur 100 minuten
Empatische film over een door tegenslagen geplaagd groepje
arbeiders in de omgeving van Marseille die elkaar regelmatig
treffen in de nachtclub ‘Le Perroquet Bleu’, waar ze troost en
steun bij elkaar zoeken. Hun levens staan in het teken van
geldgebrek, ouder worden, huwelijksproblemen en
werkeloosheid. Maar liefde en vriendschap zijn blijvende
gegevens. De film is nooit larmoyant en de personages zijn
geen karikaturale pechvogels maar echte mensen. We maken
hun dagelijks leven mee en zijn samen met hen blij en
verdrietig. De finale is adembenemend.

Titel: À ma soeur!
Regie: Catherine Breillat
Met: Anaïs Reboux, Roxane Mesquida, Libero de Rienzo,
Arsinée Khanijan, Romain Goupil
Frankrijk/Italië 2001
kleur 86 minuten
De dikke, ongelukkige Anaïs leeft in een puberhel: ze is op
vakantie in Italië met haar ouders, die zich nauwelijks om haar
bekommeren, en haar twee jaar oudere zusje Elena, die haar
voortdurend op sleeptouw heeft en haar ongegeneerd tot getuige
van haar seksuele vorderingen maakt. Als iemand al het woord
tot haar richt, is het meestal om haar op haar dikheid en
lelijkheid te wijzen. Als het gezin na een incident rond het
kersverse vriendje van Elena halsoverkop de terugreis
aanvaardt, gaan de verwensingen die Anaïs haar moeder en haar
zusje in boze en verdrietige momenten naar het hoofd heeft
geslingerd, onverwacht snel in vervulling. Net als in Brève
traversée ontmaskert Breillat genadeloos de illusies rond ‘de
eerste keer’ en ontdoet ze liefde en seks zorgvuldig van elke
romantiek. Wat rest is een koude, boze, gevoelloze wereld.
Haar films geven de kijker een onaangenaam miezerig,
armetierig gevoel.
Titel: À perdre la raison
Regie: Joachim Lafosse
Met: Niels Arestrup, Émilie Dequenne, Tahar Rahim,
Stéphane Bissot, Mounia Raoui
België/Frankrijk/Luxemburg/Zwitserland 2012
kleur 111 minuten
Mounir, een voormalig jeugdwerker van Marokkaanse afkomst
zonder permanente verblijfsvergunning, en Murielle, een
basisschoollerares, worden verliefd, trouwen en trekken in bij
Mounirs rijke adoptiefvader, de arts André Pinget, in Brussel.
André neemt Mounir in dienst als hulp in zijn praktijk.
Materieel ontbreekt het hun aan niets, maar Murielle krijgt het
steeds benauwder door Andrés intensieve bemoeienis met het
gezinsleven en het wonen in een huis dat niet van haar is.
Bovendien heeft Mounir vaak meer oog voor de wensen van
André dan voor zijn eigen vrouw en kinderen. Uiteindelijk
wordt Murielle tot een wanhoopsdaad gedreven. De
beklemmende sfeer (die doet denken aan die in Lafosse’ eerdere
film Nue propiétée) is goed getroffen, waarbij de beelden
worden ondersteund met goed gekozen muziek; de kijker
beleeft de depressie van Murielle van nabij mee. Gebaseerd op
een familiedrama dat zich in 2007 in Brussel voltrok. Erg goed.

Titel: À vendre
Regie: Laetitia Masson
Met: Sandrine Kiberlain, Sergio Castellitto, Jean-François
Stévenin, Chiara Mastroianni, Mireille Perrier,
Roschdy Zem
Frankrijk 1998
kleur 117 minuten
Nachtclubeigenaar Pierre (Stévenin) is verlaten en bestolen
door zijn verloofde France (Kiberlain) en laat zijn vriend, de
privé-detective Luigi (Castellitto), naspeuringen naar haar doen.
Luigi pakt het onderzoek grondig aan. In flashbacks ontstaat
langzaam een beeld van het leven van een jonge vrouw die
wanhopig hunkert naar vrijheid en onafhankelijkheid. We
volgen Luigi terwijl hij mensen interviewt, memo’s op bandjes
inspreekt, de mysterieuze vrouw probeert te begrijpen en soms
zijn eigen frustraties ruim baan geeft. De film is volgens de
regisseuse ‘een portret van een vrouw door de ogen van een
man, een portret van een man die zichzelf vindt door een vrouw
te zoeken’. De compromisloosheid en hardheid van de
vrouwelijke hoofdpersoon doen denken aan die van Mona in
Sans toit ni loi.
Titel: Aanmodderfakker
Regie: Michiel ten Horn
Met: Gijs naber, Roos Wiltink, Yannick van de Velde,
Anniek Pheifer, Markoesa Hamer, Tomer Pawlicki,
Martijn Hillenius, Joke Tjalsma
Nederland 2014
kleur 99 minuten
De 32-jarige Thijs leidt een rommelig leven. Hij woont samen
met een warrige vriend, zijn zus doet zijn was en zijn moeder
voorziet hem van Tupperware-bakjes met gezond eten. Hij zuipt
en feest, loopt de kantjes eraf op zijn werk en bekt iedereen af
(‘Fuck! Wat de fuck? Modderfokkers!’). Maar dan krijgt deze
onsympathieke hork een wake-up call in de gedaante van Lisa,
de 16-jarige, zeer ambitieuze babysitter van zijn zus. Het
scenario heeft een serieuze onderstroom en de film bevat zeker
sterke momenten (waaronder de openingsscène), maar Ten
Horn zoekt het tot vlak voor het eind net te veel en te langdurig
in slapstickachtige situaties en vuilbekkerij. Had beter gekund.

Titel: Aanrijding in Moscou
Regie: Christophe Van Rompaey
Met: Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet, Johan Heldenbergh,
Anemone Valcke, Sofia Ferri, Julian Borsani, Jits Van
Belle
België 2008
kleur 102 minuten
Matty is een 41-jarige moeder van drie kinderen in MoscouLedeberg (een voorstad van Gent). Haar man zit in een
midlifecrisis, is een relatie begonnen met een jonge meid maar
twijfelt of hij terug wil komen. Met haar kinderen heeft ze heel
wat te stellen: haar oudste dochter pubert, de jongste legt
iedereen te pas en te onpas de kaart en haar zoon weigert een
grote jongen te worden. Als Matty bij de plaatselijke
supermarkt een aanrijding met een vrachtwagen veroorzaakt,
blijkt de 29-jarige vrachtwagenchaufeur, Johnny, tot haar
stomme verbazing in haar geïnteresseerd. Volgt een moeizame
periode, want Matty’s man loopt de deur ineens weer plat,
Johnny blijkt een crimineel verleden te hebben en Matty’s
oudste dochter zorgt voor een verrassing. Kortom, er moeten
heel wat tegenstrijdige gevoelens, praktische bezwaren en
vooroordelen overwonnen worden. Deze onderhoudende film
doet qua sfeer denken aan de sociaal-realistische drama’s van
Ken Loach en de gebroeders Dardenne, maar is lichter van
toon. Sarafian schittert als de veelgeplaagde, langzaam
opbloeiende Matty, een ‘Mona Lisa met piekhaar’.
Titel: Ab bad khak (Water, wind, dust)
Regie: Amir Naderi
Met: Majid Nirumand
Iran 1989
kleur 94 minuten
Nirumand speelt in deze film, de opvolger van The Runner, een
jongen die uit de stad terugkeert naar zijn geboortedorp, omdat
hij al een tijd niets meer van zijn familie heeft gehoord. In
plaats van het dorp treft hij een uitgedroogd meer aan; van zijn
familie is geen spoor meer te bekennen. Hij gaat in de woestijn
op zoek naar hen. Er volgt een verbitterde strijd met de
elementen. Bijna de hele film door woeden er venijnige
zandstormen (zelfs als toeschouwer krijg je er een enorme dorst
van). Af en toe ontmoet hij anderen, die eveneens in een
gevecht op leven en dood met de natuur zijn gewikkeld. Ook
ziet hij talloze creperende of reeds gestorven beesten.
Gaandeweg wordt de strijd om te overleven steeds grimmiger
en steeds symbolischer. De jongen weet het lang vol te houden,
maar uiteindelijk komt hij in de problemen wegens gebrek aan
water. Hij probeert nog een waterput uit te hakken, maar wordt
daarbij overmand door uitputting. In een laatste visioen wordt
hij overspoeld door kolkend en bruisend water. De film is
onrealistisch en daardoor niet altijd even overtuigend, maar de
beelden zijn van een poëtische schoonheid.

Titel: Abduction, the
Regie: Larry Peerce
Met: Victoria Principal, Robert Hayes, Christopher Lawford
USA 1996
kleur 83 minuten
Kate is succesvol in haar werk en leidt een gelukkig leven met
haar vriend en haar kinderen uit een eerder huwelijk. Maar haar
ex-man, een gefrustreerde, na een ongeluk afgekeurde
politieman, kan niet berusten in de mislukking van zijn leven en
zijn huwelijk en achtervolgt haar, haar vriend en haar kinderen
voortdurend. Op een dag ontvoert hij haar, waarna een
beangstigende tocht begint. De niet met het verschijnsel
‘stalking’ vertrouwde kijker ervaart hier aan den lijve wat dat
begrip inhoudt en hoe je hele leven erdoor kan worden
verwoest. Huiveringwekkend.
Titel: Abel
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Alex van Warmerdam, Henri Garcin, Olga Zuiderhoek,
Annet Malherbe, Loes Luca
Nederland 1986
kleur circa 100 minuten
Abel woont nog bij ouders en weigert hardnekkig naar buiten te
gaan. Als hij ten slotte door zijn vader op straat wordt gegooid
komt hij al spoedig in contact met Zusje, peepshow-meisje en
minnares van zijn vader, en pikt haar van hem af. Film is
opgebouwd uit scènes die niet alleen het verhaal vertellen maar
bovendien een soort prototypes zijn: zwaar overtrokken, maar
daardoor juist heel herkenbare situaties. Ruzie met ouders,
complexen, gearrangeerd bezoek van een kandidaat-vriendin
voor Abel, strijd tussen geliefde en moeder. De kracht van de
film is de ijzeren logica: de werkelijkheid wordt niet op z’n kop
gezet, maar netjes geordend. In de woorden van Abel: ‘Ik zet de
dingen op een rijtje.’

Titel: Abeltje
Regie: Ben Sombogaart
Met: Ricky van Gastel, Soraya Smith, Frits Lambrechts,
Marisa van Eyle, Annet Malherbe, Victor Löw, Kees
Hulst, Ben Ramakers, Philip van Lidt de Jeude,
Herman Koch, Michel van Dousselaere, Carine
Crutzen
Nederland 1998
kleur 105 minuten
Verfilming van het klassieke kinderboek van Annie M.G.
Schmidt, van de jaren vijftig verplaatst naar de ‘vet coole’
nineties. Abeltje (Van Gastel), eigentijds uitgerust met een
skateboard, wordt door zijn assertieve moeder (Malherbe) van
school gehaald en gaat als liftboy werken bij warenhuis Knots,
waar hij meteen de eerste dag al op de verboden knop drukt en
met lift en al de lucht in vliegt, samen met zijn
(ex-)vriendinnetje (Smith), een mottenballenverkoper
(Lambrechts) en een zanglerares (Van Eyle). Ze landen eerst in
New York en vliegen daarna door naar het roerige ZuidAmerikaanse bananenrepubliekje Perugona om de vermissing
van een Amerikaans dubbelgangertje van Abeltje op te lossen.
De film zit vol prachtige vondsten, zoals de liedjes waarin Van
Eyle telkens samen met haar gelegenheidskoorleden uitbarst, en
onvergetelijke personages, van wie de Zuid-Amerikaanse tolk
(Herman Koch met Tampert-accent) niet onvermeld mag
blijven. Prima amusement, dat ondanks alle moderniteiten
volledig recht doet aan de geest van Annie M.G. Schmidts
werk.
Titel: Abgeschminkt!
Regie: Katja von Garnier
Met: Katja Riemann, Nina Kronjäger, Gedeon Burkhard,
Max Tidof, Daniela Lunkewitz
Duitsland 1993
kleur 56 minuten
Hilarische ode aan al het vreselijke en lachwekkende dat er
gebeurt op het slagveld van de seksen, verbeeld aan de hand
van de belevenissen van twee vriendinnen: de feministische
striptekenares Frenzy (Riemann) en de mannenjaagster Maischa
(Kronjäger), die beiden wanhopig op zoek zijn naar de Ware.
Maischa beleeft een ontnuchterend avontuurtje met een
blaaskaak, Frenzy wordt haars ondanks verliefd op een leuke
man... en merkt dat haar werk er beter van wordt!

Titel: About a boy
Regie: Chris Weitz, Paul Weitz
Met: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Sharon Small, Toni
Collette, Rachel Weisz, Natalia Tena
UK/USA 2002
kleur 101 minuten
Verfilming van het boek van Nick Hornby. Grant schittert als
versierder Will, die leeft van de royalty’s van een door zijn
vader geschreven kersthit en een zorgeloos leventje zonder
banden en verplichtingen leidt dat hem uitstekend bevalt. Als
hij als nieuwste truc afspraakjes gaat maken met alleenstaande
moeders (omdat die makkelijk te dumpen zijn), krijgt hij door
een samenloop van omstandigheden een band met een 12-jarige
jongen wiens moeder labiel en soms suïcidaal is. Tegen wil en
dank gaat Will zich verantwoordelijk voelen en uiteindelijk
belandt hij in een door hem nooit geambieerde vaderrol in een
soort extended family. Gelikte komedie met ontroerende
momenten, mooie dialogen en heerlijke oneliners.
Titel: About Elly
Zie:
Darbareye Elly
Titel: About endlessness
Zie:
Om det oändliga
Titel: About last night...
Regie: Edward Zwick
Met: Rob Lowe, Demi Moore, James Belushi, Elizabeth
Perkins, George DiCenzo, Michael Alldredge
USA 1986
kleur 113 minuten
Denny en Debbie zijn twee zorgeloze singles die elkaar
tegenkomen in het swingende Chicago van de jaren tachtig. Ze
brengen samen de nacht door, genieten allebei van de
onenightstand, maar blijken meer voor elkaar te voelen en
beginnen een relatie, met argusogen gadegeslagen door hun
beste vriend en vriendin, die hun posities bedreigd zien.
Moeizaam komen ze tot de erkenning dat ze met elkaar verder
willen, en Debbie trekt bij Danny in. Maar dan beginnen de
kleine en grote irritaties en na een woelige kerst- en
nieuwjaarstijd komt het tot een breuk. Pas dan daagt het besef
dat wat ze samen hadden iets heel bijzonders was. Verfrissende
relatiestudie uit de tijd dat het Amerikaanse brat pack de
bioscopen veroverde, een stuk beter verteerbaar dan de
gemiddelde film over twintigers uit die tijd. Belushi en Perkins
zorgen in bijrollen voor de komische noot.

Titel: About Schmidt
Regie: Alexander Payne
Met: Jack Nicholson, Hope Davis, Dermot Mulroney, June
Squibb, Kathy Bates, Howard Hesseman, Christine
Belford
USA 2002
kleur 125 minuten
Als de kleurloze verzekeringsman Schmidt (een prachtig
ingehouden spelende Nicholson) kort na zijn pensionering zijn
vrouw verliest, raakt hij de kluts kwijt. Zijn dochter staat op het
punt te trouwen met een man die Schmidts goedkeuring niet
kan wegdragen, en hij besluit zich actief met haar leven te gaan
bemoeien. Hij stapt in zijn camper en gaat op reis. Het wordt
een confrontatie met zijn verleden, zijn moeilijke kanten en zijn
proleterige aanstaande schoonfamilie. De treurigheid en
lelijkheid van het alledaagse Amerika en de smakeloosheid van
gewone mensen worden breed uitgemeten, maar Schmidt wordt
uiteindelijk wel een milder en beter mens. Wat beklijft is een
ontroerende schildering van de laatste levensfase van een saaie
man. De enige op de wereld voor wie hij werkelijk iets heeft
betekend, is zijn Foster Parents-kind.
Titel: Abrazo de la serpiente, el
Regie: Ciro Guerra
Met: Nilbio Torres, Jan Bijvoet, Antonio Bolivar, Brionne
Davis, Yauenkü Migue, Nicolás Cancino, Luigi
Sciamanna
Colombia 2015
zwart-wit en kleur 120 minuten
‘Ecothriller’ uit Colombia, de eerste film uit dat land die voor
een Oscar werd genomineerd. Begin twintigste eeuw ontmoeten
de Duitse ontdekkingsreiziger Theo en zijn gids Manduca in de
jungle van het Amazonegebied Karamakate, een jonge sjamaan
wiens stam is uitgemoord door blanke rubberplanters. Theo is
ziek en op zoek naar een zeldzame geneeskrachtige plant, en
Karamakate sluit zich ondanks zijn haat jegens blanken bij de
twee aan omdat hij hoopt tijdens de tocht stamgenoten te vinden
die het er levend af hebben gebracht. Een paar decennia later
ontmoet Evan, een jonge Amerikaanse wetenschapper op zoek
naar dezelfde plant, de oude en vergeetachtige Karamakate, die
nauwelijks nog lijkt op zijn vroegere zelf. De film, gebaseerd
op dagboeken van de Duitse etnoloog Theodor Koch-Grünberg
en de Amerikaanse etnobotanist Richard Evans Schultes, is
geschoten in sfeervol zwart-wit, waardoor de afstand in de tijd
benadrukt wordt, maar het verhaal tevens een geheimzinnige
extra dimensie krijgt waartegen de gruwelijkheden schril
afsteken. Indrukwekkend en tot nadenken stemmend.

Titel: Abrazo partido, el (Lost embrace)
Regie: Daniel Burman
Met: Daniel Hendler, Adriana Aizemberg, Sergio Boris,
Jorge D’Elia, Silvina Bosco, Diego Korol, Isaac Fajm
Argentinië 2004
kleur 99 minuten
Ariel woont in El Once, de joodse wijk van Buenos Aires, is in
de twintig en werkt in de lingeriezaak van zijn moeder. Verder
heeft hij een affaire met de vrouw van de internetshop aan de
overkant, die wordt gefinancierd door een oudere heer die haar
vader, haar man of alleen maar haar geldschieter zou kunnen
zijn, en ondersteunt hij zijn broer bij het brainstormen over
diens dubieuze deals. Maar het liefst zou hij naar Israël gaan,
naar zijn vader, die daar in de jaren zeventig heen ging om mee
te vechten in de Jom Kippoeroorlog. Warm sfeerbeeld van een
joodse buurt in de eenentwintigste eeuw waar in de optiek van
de regisseur nog een ouderwetse saamhorigheid lijkt te bestaan
(de werkelijkheid in El Once is vele malen grimmiger dan hier
wordt getoond), en over Ariels worsteling om de raadsels
waarmee hij moet leven te ontwarren. Waarbij het een enorme
zelfoverwinning kan zijn om een sandwich te gaan eten bij de
broodjeszaak aan de overkant.
Titel: Abrazos rotos, los (Broken embraces)
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Lluís Homar, Penélope Cruz, Blanca Portillo, José Luiz
Gómez, Rubén Ochandiano, Tamar Novas, Lola
Dueñas
Spanje 2009
kleur 127 minuten
Als de blinde regisseur Mateo Blanco, die zich Harry Caine
noemt, verneemt van de dood van een miljonair die hij goed
gekend heeft, werpt hem dat terug in een duister, tragisch
verleden waarin hij na een aantal serieuze films te hebben
gemaakt voor het eerst een komedie regisseerde en een
hartstochtelijke liefde beleefde met de hoofdrolspeelster.
Langzaamaan wordt de merkwaardige situatie waarin hij leeft
ontraadseld, en ook wordt begrijpelijk waarom hij een rijke
jongeman op afstand houdt die zich Ray X noemt en graag een
zelfgeschreven scenario met hem wil verfilmen. Melodrama in
de beproefde Almodóvar-stijl met veel visueel vuurwerk en
veelvuldige flashbacks (en vele, niet al te subtiele verwijzingen
naar Hitchcock), waarin de ware toedracht zorgvuldig
gedoseerd wordt onthuld. Niet Almodóvars beste, maar zeker
de moeite waard om te zien als hij eens voorbijkomt.

Titel: Abre los ojos
Regie: Alejandro Amenábar
Met: Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Chete Lera, Fele
Martinez, Najwa Nimri
Spanje 1997
kleur 117 minuten
De mooie en rijke César, die veel succes heeft bij de vrouwen,
heeft moeite om zich van zijn laatste liefje, Nuria, te ontdoen.
Zijn beste vriend Pelayo is onhandig met vrouwen en jaloers op
Césars successen. Op Césars verjaarsfeest komt Pelayo met zijn
nieuwe vriendin, de sexy Sofia, en César en zij voelen zich
onmiddellijk tot elkaar aangetrokken en brengen de nacht
samen door in haar flat. De volgende ochtend treft César op
straat voor Sofia’s huis Nuria aan, die hem een lift aanbiedt.
Maar onderweg pleegt ze zelfmoord door opzettelijk tegen een
muur aan te rijden. César overleeft het ongeluk, maar zijn
gezicht is onherstelbaar verminkt. Hij raakt in een depressie en
mist Sofia. Op een avond treft César Sofia en Pelayo in een bar,
maar hij drinkt te veel en zakt op straat in elkaar. De volgende
ochtend wordt hij gewekt door Sofia, die zegt dat ze van hem
houdt. Ineens lijkt alles in zijn leven zich weer ten goede te
keren, maar er gebeuren vreemde dingen en César vertrouwt het
niet. Hij heeft plotselinge woedeaanvallen en steeds
terugkerende, mysterieuze dromen. Samen met zijn psychiater
probeert hij erachter te komen of hij gek wordt of dat er echt
iets bizars aan de hand is. Intrigerende film met een paar zeer
verrassende plotwendingen geeft te denken over de waarde van
een mooi uiterlijk, schijn en wezen, dromen en ware liefde. Is
voor geld álles te koop, zelfs een leven zonder problemen en
verdriet, of zijn er grenzen aan de maakbaarheid van het geluk?
Van de film werd een paar jaar later een Amerikaanse remake
gemaakt met Tom Cruise en wederom Penélope Cruz: Vanilla
sky.
Titel: Abschied vom falschen Paradies
Regie: Tevfik Baser
Met: Zuhal Olcay e.v.a.
Duitsland 1988
kleur 92 minuten
Vervolg op 40 m2 Deutschland, waarin een Turkse vrouw in
een Hamburgse flat gevangen wordt gehouden door haar man
om te voorkomen dat ze westerse invloeden ondergaat. In deze
film is de Turkse vrouw Elif veroordeeld tot zes jaar
gevangenisstraf voor moord op haar man. In de gevangenis
bloeit ze op: ze leert er Duits en komt langzaam los van de druk
van haar familie. Als ze vervroegd vrij komt wegens goed
gedrag, wacht haar echter uitzetting naar Turkije, waar ze
opnieuw zal worden veroordeeld voor hetzelfde delict. Aldus
vervult ze een voorbeeldfunctie. Haar droom in Duitsland een
nieuw leven te beginnen met haar kinderen valt in duigen.
Ondanks enkele onwaarschijnlijkheden een in al zijn soberheid
schokkende film, over een nagenoeg onbekend probleem.

Titel: Abus de faiblesse
Regie: Catherine Breillat
Met: Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino, Daphné
Baiwir, Dimitri Tomsej
Frankrijk 2013
kleur 105 minuten
Autobiografische film over een filmmaakster die wordt
getroffen door een hersenbloeding en vervolgens slachtoffer
wordt van de meesteroplichter die ze heeft geëngageerd voor de
hoofdrol in haar nieuwe film. De strijd tussen deze twee sterke
karakters is als gegeven fascinerend – hoe bestaat het dat
iemand willens en wetens de ene cheque na de andere
uitschrijft, wetende dat ze met een oplichter te doen heeft? –
maar er is totaal geen chemie tussen de onervaren Shen en de
oude rot Huppert, waardoor de ontwikkeling niet overtuigend
overkomt. Een van de mindere films van deze regisseuse.
Titel: Accidental hero (Hero)
Regie: Stephen Frears
Met: Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia
USA 1993
kleur 120 minuten
Amerikaanse productie van Britse regisseur Frears. Hoffman
speelt de kleine scharrelaar Bernie LaPlante, die als
levensmotto heeft: hou je gedeisd. Tegen wil en dank wordt hij
een mensenredder als een vliegtuig letterlijk voor zijn neus
neerstort. Maar een kennis van hem gaat met de eer strijken en
laat zich door de media tot held bombarderen. Bernie weet hier
echter van te profiteren. Hij wil zelf helemaal geen held zijn,
maar hij wil wel financieel voordeel putten uit de belofte om te
zwijgen over de ware toedracht, zodat hij de toekomst van zijn
zoontje veilig kan stellen. Iedereen in deze film is op zijn eigen
manier een held, tot en met de tv-verslaggeefster, die aan het
eind van de film eindelijk eens niet voorrang geeft aan ‘de
primeur’ en ‘het echte verhaal’, maar in alle eenvoud tegen
Bernie kan zeggen: ‘off the record, thank you for saving my
life’.
Titel: Accidental tourist, the
Regie: Lawrence Kasdan
Met: William Hurt, Kathleen Turner, Geena Davis, Ed
Begley jr.
USA 1988
kleur 120 minuten
Fraaie ingetogen film over schrijver van reisgidsen voor
mensen die alles precies zo willen als thuis. Door samenloop
van (akelige) omstandigheden komt hij in contact met
extraverte vrouw die zijn volstrekte tegendeel is en hem leert
inzien dat je anders kunt leven dan in een cocon of een reizende
leunstoel en dat je niet alles kunt plannen en niet altijd op zeker
kunt spelen. Bijzonder goed zijn de scènes met de broers en zus
van de schrijver die nog erger zijn dan hij: ze verdwalen aan de
lopende band en moeten hun boodschappen op alfabet opbergen
om ooit iets terug te kunnen vinden. Hurt als gereserveerde,
maar langzaam ontdooiende ‘saaie pier’ is subliem.

Titel: Accused, the
Regie: Jonathan Kaplan
Met: Kelly McGillis, Jodie Foster
USA 1988
kleur circa 120 minuten
Een vrouw is in een café op brute wijze verkracht door drie
mannen. De film vertelt van haar lijdensweg die daarop volgt in
ziekenhuis en – vooral – rechtszaal. Uiteindelijk zegeviert het
recht, maar niet dan nadat iedere centimeter is bevochten op een
gladde advocaat en een weifelende jury. Wat de film verheft
boven de doorsnee Amerikaanse rechtbankfilm – wat is er nog
origineel na 12 angry men? – is de scène tegen het einde van de
film waarin we te zien krijgen wat er is gebeurd in het café. Die
scène blijft je bij. Geen uitdagende kleding en geen gedraging
kan rechtvaardigen wat die mannen deze vrouw aandoen,
aangevuurd door joelende omstanders. Het moment dat het
spelletje omslaat in gruwelijke ernst, is huiveringwekkend. Wie
nog gelooft in de uitlokkingstheorie na deze film te hebben
gezien, is waarschijnlijk niet meer te helpen.
Titel: Acid house, the
Regie: Paul McGuigan
Met: Stephen McCole, Maurice Roëves, Gary McCormack,
Michelle Gomez, Ewen Bremner, Kevin McKidd
UK 1998
kleur 111 minuten
Dit ‘drieluik van smerigheid’, geschreven door Irvine Welsh
(Trainspotting) op basis van enkele van zijn eigen korte
verhalen, biedt een deprimerende, bij vlagen surrealistische,
maar zeer intrigerende en inventieve dwarsdoorsnede door het
leven van de Schotse, aan drank en drugs verslingerde
onderklasse. In deel 1 heeft een nietsnutterige voetballer op één
dag alle tegenslag van de wereld, waarna hij door God himself
in een strontvlieg wordt veranderd. In deel 2 moet een timide, te
aardige jongeman met lede ogen toezien hoe zijn dellerige
vrouw hem wordt afgepikt door een agressieve buurman. En in
deel 3 wisselt een junk tijdens een onweersbui van
herseninhoud met een pasgeborene. Er valt van alles aan te
merken op het scenario, dat dikwijls weerzinwekkend is en bij
tijd en wijle gierend uit de bocht vliegt, maar vervelen doe je je
in ieder geval geen moment. Heerlijk om te bekijken na een
vermoeiende werkdag.

Titel: Act of killing, the
Regie: Joshua Oppenheimer
Met: Anwar Congo, Haji Anif, Syamsul Arifin, Sakhyan
Asmara, Jusuf Kalla
Denemarken/Noorwegen/UK 2012
kleur 115 minuten
Documentaire over de Indonesische paramilitaire
doodseskaders die na de coup van 1965/1966 verantwoordelijk
waren voor de dood van meer dan een miljoen vermeende
communisten. De daders zijn niet alleen nooit bestraft, ze
worden als helden vereerd en kunnen tot op heden op
instemming van de autoriteiten rekenen (die hun handen in
onschuld wassen omdat ze officieel geen banden hebben met de
paramilitaire organisaties). In deze documentaire interviewt
regisseur Oppenheimer een aantal van de daders, nu oude
mannen, en vraagt hen enkele martelscènes van destijds na te
spelen in de stijl van door hen bewonderde speelfilms. Ze doen
het stuk voor stuk graag en lijken zich totaal niet te schamen
voor hun gruweldaden, met uitzondering van Anwar Congo,
een van de meest sadistische van hen, die aan het slot na een
confrontatie met beelden van een nagespeelde marteling in
tranen en gekokhals uitbarst, hoewel onduidelijk blijft of hij
echt wroeging heeft of alleen maar bang is voor de geesten van
zijn slachtoffers. Verbijsterend en onthullend; verdient een
groot publiek. Kreeg twee jaar later een vervolg in The look of
silence.
Titel: Adam
Regie: Max Mayer
Met: Hugh Dancy, Rose Byrne, Peter Gallagher, Amy Irving,
Frankie Falson
USA 2009
kleur 99 minuten
Adam, een verlegen jongen met het syndroom van Asperger en
een fascinatie voor astronomie, krijgt met vallen en opstaan een
relatie met zijn bovenbuurvrouw Beth, een
kinderboekenschrijfster die net een traumatische relatie achter
de rug heeft. Er ontrolt zich een romance vol valkuilen (maar
geldt dat niet voor elke romance?) in een teder, maar realistisch
scenario met komische en tragische elementen dat nergens uit
de bocht vliegt. Het spel van Dancy maakt de eenzaamheid en
de frustraties van het leven met asperger goed duidelijk, al
zullen niet alle medische details kloppen en zal de impact op het
dagelijks leven voor iedere patiënt anders zijn.
Titel: Adam’s apples
Zie:
Adams æbler
Titel: Adam’s rib
Zie:
Rebro Adama

Titel: Adams æbler (Adam’s apples)
Regie: Anders Thomas Jensen
Met: Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen, Paprika Steen,
Nicolas Bro, Ali Kazim, Ole Thestrup
Denemarken 2005
kleur 94 minuten
Neonazi Adam (Thomsen) moet de laatste maanden van zijn
straf op het platteland uitzitten bij pastoor Ivan (Mikkelsen).
Adam houdt van provoceren en Ivan is verdacht goedhartig, ziet
alles door een roze bril en ontkent sommige evidente waarheden
glashard, zodat de twee elkaar flink op de zenuwen werken.
Ivan is ervan overtuigd dat de duivel het op hem voorzien heeft
maar dat God aan zijn kant staat, Adam is vastbesloten zijn
geloof te breken. Nu eens hilarisch en over the top, dan weer
ontroerend. Onevenwichtige, niet geheel geslaagde zwarte
komedie met een grappig bijrolletje van Thestrup als dokter die
geen blad voor de mond neemt en smakelijk om terminale
gevallen lacht.

Titel: Adaptation
Regie: Spike Jonze
Met: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda
Swinton
USA 2002
kleur 114 minuten
Verfilming van, en tegelijkertijd verslág van de verfilming van,
én document over de worstelingen en kwellingen van de
scenarioschrijver van de verfilming van, The Orchid Thief van
New Yorker-journaliste Susan Orlean, een boek over
orchideeënkweker John Laroche, die zo geobsedeerd is door
orchideeën dat hij bereid is daarvoor te stelen en te doden.
Laroche meent een trefzekere methode te hebben gevonden om
de beschermde bloemen uit de Everglades in Florida te
ontvreemden: hij neemt indianen mee, die dit straffeloos mogen
doen omdat het maken van een extract van de bloemen tot hun
traditionele cultuur behoort. Scenarioschrijver Charlie Kaufman
worstelt met deze stof, die te weinig elementen lijkt te bevatten
om een spannende film mee te maken; hij maakt de kijker in
voiceover getuige van zijn kwellingen. Charlies tweelingbroer
Donald is ook scenarioschrijver, maar minder intelligent en
consciëntieus dan hij – hij schrijft zonder gewetenswroeging
kaskrakers. Om het nog gecompliceerder te maken ontwikkelt
Charlie gaandeweg een fascinatie voor Susan Orlean. Hij reist
naar New York, maar is te verlegen om haar aan te spreken.
Later volgt hij haar naar Florida, waar ze Laroche ontmoet, en
dan doet hij een schokkende ontdekking die alles op zijn kop
zet en hem een pakkend slot voor zijn scenario levert. De hele
film is een ingewikkeld spel met realiteit en fictie: gebaseerd op
ware gebeurtenissen, met voor een deel werkelijk bestaande
personen, maar gedeeltelijk fictieve gebeurtenissen. Sommige
personen spelen zichzelf, andere worden door acteurs gespeeld,
weer andere zijn geheel fictief, en het verhaal beweegt zich
voortdurend op meerdere niveaus tegelijk. Dit is zo’n film die je
heel goed vindt of helemaal niet: de een zal zich dood ergeren
aan het geneuzel, de ander intellectueel en esthetisch genoegen
beleven aan de vakkundige afwikkeling. Hoe dan ook een
unieke, volstrekt originele film, waarin ook nog eens prachtig
wordt geacteerd. Cage heeft het zwaar met zijn dubbelrol (hij
speelt beide tweelingbroers), maar kwijt zich voorbeeldig van
zijn taak, Cooper zet de gedreven, superintelligente
milieucrimineel Laroche knap neer en Streep is als altijd
geweldig.
Titel: Adore
Zie:
Two mothers

Titel: Advocaat van de hanen
Regie: Gerrit van Elst
Met: Pierre Bokma, Margo Dames, Jaap Spijkers, Peter
Oosthoek, Yoka Berretty, Johan Simons, Beppie
Melissen, Hans Kesting, Sieto Hoving
Nederland 1996
kleur 105 minuten
Amsterdam, jaren tachtig. Een advocaat die zich af en toe te
buiten gaat aan alcoholische uitspattingen, wordt tijdens een
van deze uitstapjes opgepakt wegens openbare dronkenschap,
tegelijk met een groep krakers uit een ontruimd kraakpand. In
de politiecel is hij toevallig getuige van de dood van een kraker
onder verdachte omstandigheden. Hij twijfelt of hij naar buiten
moet brengen wat hij heeft gezien, maar uiteindelijk wordt hij
daartoe gedwongen; in de maalstroom van gebeurtenissen raakt
hij zijn baan en zijn vrouw kwijt. Deze verfilming van het
gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden, geïnspireerd
op de dood van kraker Hans Kok in een politiecel, stuitte op
verzet van de kraakbeweging; de film is echter niet zozeer een
discussiestuk over kraken als wel een verslag van de teloorgang
van een man met een hang naar zelfdestructie die al zijn idealen
verloren heeft. Als zodanig is hij overtuigend.
Titel: Aferim!
Regie: Radu Jude
Met: Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma Cuzin,
Alexandru Dabija, Luminita Gheorghiu
Roemenië 2015
kleur 108 minuten
Politieman Costandin moet begin negentiende eeuw in
Roemenië voor de plaatselijke edele Iordache een gevluchte
zigeunerslaaf vangen en terugbrengen die een verhouding had
met Iordaches vrouw Sultana. Costandin moet zich daarvoor ver
buiten zijn vertrouwde territorium begeven. Op historische
documenten gebaseerde vertelling tegen de achtergrond van de
slavernij van de zigeuners, een vrijwel vergeten episode in de
Roemeense geschiedenis die tot halverwege de negentiende
eeuw heeft bestaan. Onthutsend vanwege de extreme
gewelddadigheid, de ruwe omgangsvormen en de beestachtige
behandeling van de slaven. Mooi, maar niet ieders pakkie-an.

Titel: Afscheid van de maan
Regie: Dick Tuinder
Met: Marcel Hensema, Elise Schaap, Ward Jansen, Pauline
Greidanus, Sterre van de Velde, Lotte Proot, Dana
Zelcer, Marcel Faber
Nederland 2014
kleur 90 minuten
De komst van een nieuwe vrijgevochten buurvrouw zorgt begin
jaren zeventig voor opschudding onder een groep flatbewoners
in een provinciestad. De laatste Apollo-astronauten lopen rond
op de maan, de seksuele revolutie brengt verwarring, vreugde
en verdriet en de kinderen zijn, zoals altijd en overal, met hun
eigen dingen bezig. Het verhaal doet nogal gekunsteld aan,
maar de sfeer van het toenmalige Nederland op het breukvlak
van een nieuwe tijd is goed getroffen. Aardig.
Titel: After life
Zie:
Wandafuru raifu
Titel: After Lucía
Zie:
Después de Lucía
Titel: After the wedding
Zie:
Efter brylluppet
Titel: Afterglow
Regie: Alan Rudolph
Met: Nick Nolte, Julie Christie, Lara Flynn Boyle, Jonny Lee
Miller, Jay Underwood
USA 1997
kleur 113 minuten
Klusjesman Lucky woont met zijn vrouw Phyllis, een
voormalige B-filmactrice, in Montreal. Hij gaat vaak vreemd
met zijn vrouwelijke klanten. Via zijn werk komt hij in contact
met de gefrustreerde Marianne en begint een verhouding met
haar die veel dieper gaat dan gepland, waardoor bij beiden het
huwelijk op scherp komt te staan en ver weggestopte pijnlijke
waarheden aan het licht komen. Wat begon als een soort
komedie, wordt dan bittere ernst. De film is niet zozeer
interessant door de plot als wel door de interactie tussen de vier
hoofdrolspelers, van wie vooral Julie Christie als de door het
leven beschadigde Marianne een fenomenale prestatie levert.

Titel: After love
Regie: Aleem Khan
Met: Johanna Scanlan, Nathalie Richard, Talid Ariss, Nasser
Memarzia
UK 2020
kleur 89 minuten
Mary woont met haar man Ahmed in Dover. Hij is kapitein op
de veerboot naar Calais, en als hij terugkomt staat ze vaak op de
krijtrotsen te zwaaien naar de boot. Maar op een dag sterft hij
thuis in haar bijzijn plotseling aan een hartstilstand. In de dagen
na de begrafenis ontdekt Mary dat hij in Calais een minnares
had, Geneviève. Mary besluit het Kanaal over te steken om
Geneviève te ontmoeten en haar te vertellen dat Ahmed dood is.
Stukje bij beetje ontrafelt Mary het voor haar onbekende leven
van haar overleden man, waarbij ze voor telkens nieuwe
verrassingen komt te staan. Het indringende verhaal wordt met
minimale middelen verteld, in een stijl die doet denken aan de
gebroeders Dardenne. Scanlan is fantastisch als de diep
gekwetste Mary die haar leven voor haar ogen ziet instorten, en
Richard geeft goed tegenspel als drukbezette moeder van een
recalcitrante puber. Een juweeltje.
Titel: After Yang
Regie: Kogonado
Met: Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma
Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy,
Ritchie Coster, Haley Lu Richardson
USA 2021
kleur 97 minuten
In een toekomstige wereld waarin zelfrijdende auto’s en
menselijke robots gemeengoed zijn hebben Jake en Kyra, die
allebei een drukke baan hebben, de robot Yang aangeschaft als
gezelschap voor hun uit China geadopteerde dochtertje Mika.
Als Yang de geest geeft, is Mika ontroostbaar: ze wil haar broer
terug. Jake gaat eropuit om Yang te laten repareren, maar daar
blijken allerlei haken en ogen aan te zitten. Jake komt erachter
dat Yang een heel leven heeft geleid waar hij en Kyra geen
weet van hadden en dat herstellen in de oorspronkelijke staat
onmogelijk is. Aan hen de taak dit aan Mika uit te leggen en
haar te troosten. Deze prachtige, visueel rijke film legt meer de
nadruk op de emoties en de ethische vraagstukken rondom
kunstmatige mensen (‘techno sapiens’) dan op de technische
aspecten. De verbeelding van Yangs herinneringsflarden biedt
ademloos kijkwerk en roept een meditatieve, droomachtige
sfeer op. Mooi.
Titel: Aftermath
Zie:
Lad de små børn...

Titel: Ága
Regie: Milko Lazarov
Met: Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina
Tikhonova, Sergei Egorov, Afanasi Kylaev
Bulgarije/Duitsland 2018
kleur 96 minuten
De oude rendierjager Nanook en zijn vrouw Sedna leven op de
besneeuwde vlaktes in het noorden van Siberië. Hun dagelijkse
leven is hard, maar ze klagen nooit en korten de tijd met het
vertellen van oude verhalen en hun dromen, die gaan over
geheimzinnige ontmoetingen met dieren en mensen. Sedna is
ernstig ziek en ten dode opgeschreven. Ze zou graag praten over
hun dochter Ága, die lang geleden de ouderlijke joert verliet om
in een diamantmijn te gaan werken, maar Nanook weigert dat.
Als Sedna er niet meer is, gaat de oude man alsnog op zoek
naar Ága. De film zit vol prachtige beelden van de weidse,
verstilde, barre natuur waarin in de vorm van vliegtuigstrepen
in de lucht en schaarse bezoeken van hun zoon slechts
sporadisch een teken doordringt van een drukkere buitenwereld.
Er is weinig dialoog, Nanook en zijn vrouw hebben vaak aan
een half woord genoeg. De slotscène in de mijn, een lugubere
krater die als een open wond in het landschap ligt, is
adembenemend. Visueel is het allemaal prachtig, de verhaallijn
is wat magertjes.
Titel: Age of stupid, the
Regie: Franny Armstrong
Met: Pete Postlethwaite, Piers Guy, Layefa Malini, Fernand
Pareau, Jeh Wadia
UK 2009
kleur 92 minuten
Rond 2055 waakt een eenzame man in een hoog boven het
water uittorenend museum over een archief met boeken en
beeldmateriaal, terwijl buiten de aarde is veranderd in een
onbewoonbare planeet. Hij vraagt zich af hoe het zover heeft
kunnen komen, waarom we onszelf niet hebben gered toen het
nog kon. Hoe kon de mensheid zo dom zijn alle alarmsignalen
te negeren? Hij illustreert zijn betoog met filmfragmenten over
onder andere een bejaarde bergbeklimmer in de Alpen, een
Nigeriaanse vrouw die graag arts wil worden, een Engelse
milieuactivist, een Katrina-slachtoffer en een Indiase
luchtvaarttycoon in spe. Armstrong wilde een hard,
compromisloos pamflet maken en dat is gelukt, maar daardoor
zal de film waarschijnlijk minder mensen mobiliseren dan
bijvoorbeeld Al Gores An inconvenient truth.

Titel: Agora
Regie: Alejandro Amenábar
Met: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Sami Samir, Yousef
Sweid
Spanje 2009
kleur 127 minuten
In de derde eeuw na Christus vindt er in Alexandrië een
gewelddadige omslag plaats van het Romeinse polytheïsme
naar het christendom. De paradigmaverandering wordt
geïllustreerd door het droeve lot van de filosofe en wiskundige
Hypatia, die met behulp van ratio en onbevooroordeelde
waarneming de geheimen van het heelal probeert te
ontraadselen. Ze ondervindt daarbij verzet van fanatieke
christenen, vooral rancuneuze slaven die hun woede koelen op
de Romeinse elite. De fundamentalisten winnen, de beroemde
bibliotheek van Alexandrië gaat in vlammen op en het
christendom wordt de verplichte staatsgodsdienst. Korte tijd
later ontbrandt de strijd opnieuw, ditmaal tussen christenen en
joden, en weer delven wetenschap en gezond verstand het
onderspit. De donkere middeleeuwen zijn aangebroken.
Ondanks de nogal schematische plot mist het indrukwekkende
geënsceneerde verhaal zijn uitwerking niet en ziet de kijker
angstwekkende parallellen met hedendaags moslimterrorisme.
Maar dat is niet ‘de’ boodschap van de film, die veeleer moet
worden gezien als een pleidooi voor verdraagzaamheid en
gematigdheid en tegen iedere vorm van fanatisme.
Titel: Agua del fin del mundo, el
Regie: Paula Siero
Met: Diana Lamas, Guadalupe Docampo, Facun do Arana,
Graciela Stefani, Antonio Ugo
Argentinië 2011
kleur 84 minuten
De jonge zussen Adriana en Laura willen Buenos Aires
ontvluchten als ze slecht nieuws krijgen over Adriana’s ernstige
ziekte. Ze plannen een reis naar het puntje van Zuid-Amerika
(het ‘einde van de wereld’), maar worden bij de voorbereiding
door tegenslagen achtervolgd. Hun relatie komt nog verder
onder druk te staan als ze een alcoholistische accordeonist
ontmoeten. Ondertussen tikt de tijd voor Adriana weg.
Regisseuse Siero weet alle valkuilen van het op het oog
melodramatische gegeven te vermijden en de relatie tussen de
zussen tot de essentie terug te brengen zonder hen tot
hermetische figuren te maken. Gave, ‘kleine’ film.

Titel: Äideistä parhain (Mother of mine)
Regie: Klaus Härö
Met: Topi Majaniemi, Marjaana Maijala, Maria Lundqvist,
Michael Nyqvist, Esko Salminen, Aino-Maija
Tikkanen, Penny Elvira Loftéen
Finland/Zweden 2005
kleur 111 minuten
In de Tweede Wereldoorlog werden zo’n 70.000 Finse kinderen
in afwachting van betere tijden overgebracht naar het neutrale
Zweden en bij gastgezinnen (of soms in kindertehuizen)
ondergebracht. Deze film zoomt in op het lot van één van hen,
de 9-jarige Eero. Hij voelt zich in de steek gelaten door zijn
Finse moeder en niet welkom bij zijn Zweedse pleegmoeder,
die zelf met een trauma uit het recente verleden kampt. Na een
lange gewenningsperiode vindt Eero eindelijk zijn draai bij
‘mama Signe’, maar als hij plotseling terug wordt gestuurd naar
Finland, durft hij niemand meer te vertrouwen. Schrijnend
beeld van de pijn van een kind dat een speelbal van de grillen
van volwassenen wordt, soms wel wat erg nadrukkelijk op het
sentiment spelend, maar al met al toch overtuigend. Een paar
jaar later maakte Härö het ontroerende Letters to father Jaakob.
Titel: Aimée und Jaguar
Regie: Max Färberböck
Met: Maria Schrader, Juliane Köhler, Johanna Wokalek,
Heike Makatsch, Elisabeth Degen, Detlev Buck, Peter
Weck
Duitsland 1999
kleur 126 minuten
Het verbijsterende, maar op feiten gebaseerde verhaal van de
liefde die in 1943 in Berlijn opbloeit tussen Felice
Schragenheim, een vrijgevochten joodse verzetsstrijdster, en
Lilly Wust, een blonde moeder van vier kinderen die getrouwd
is met een Wehrmachtsoldaat en in nazikringen verkeert. De
liefde eindigt een jaar later als Felice wordt opgepakt en
gedeporteerd. Naast deze onwaarschijnlijke hoofdlijn biedt de
film, gebaseerd op een biografie van Wust, een realistisch
overkomend beeld van het leven in het Berlijn van die dagen,
waarin plaats was voor heel wat grijstinten tussen zwart en wit.
Het verhaal wordt verteld als flashback: de hoogbejaarde Lilly
komt in een bejaardentehuis een doodgewaande vriendin van
Felice tegen, en dan komt het verleden tot leven. Ondanks een
aantal zwakheden maakt de film indruk door het spel van de
twee hoofdrolspeelsters, die de lesbische liefdesscènes een
ongekende erotische lading weten mee te geven.

Titel: Ajami
Regie: Scandar Copti, Yaron Shani
Met: Shahir Kabaha, Ibrahim Frege, Fouad Habash, Nisrine
Rihan, Elias Saba, Youssef Sahwani, Abu George
Shibli, Hilal Kabob, Ranin Karim, Eran Naim
Israël/Duitsland 2009
kleur 124 minuten
Regiedebuut van Copti, een in Israël geboren Palestijn, en
Shani, een Israëlische jood, over de roerige wijk Ajami van Tel
Aviv, waar joden, moslims en christenen samenleven.
Mozaïekverhaal dat onder andere draait om een hopeloos
misgelopen drugsdeal, een wanhopige zoektocht naar een
vermiste Israëlische soldaat, onmogelijke interreligieuze liefdes
en een levensreddende operatie waar geen geld voor is. De
informatie wordt gedoseerd aangereikt, zodat de kijker pas
gaandeweg een goed beeld krijgt van alle aspecten van de
gebeurtenissen, die uit telkens verschillende perspectieven
worden getoond. Die vormkeuze verhult de rauwe,
gewelddadige werkelijkheid van Ajami niet, maar benadrukt die
juist extra. De toon wordt meteen gezet door de openingsscène
waarin bij een aanslag de verkeerde wordt vermoord, wat leidt
tot een cascade van nieuwe aanslagen, waarna de verhaallijnen
als een reeks dominostenen omvallen en steeds verder in het
ongerede raken zonder dat er naar een makkelijke oplossing toe
wordt gewerkt. Heftig, maar zeer effectief.
Titel: Al-mor wa al rumman (Pomegranates and myrrh)
Regie: Najwa Najjar
Met: Yasmine Almasri, Ashraf Farah, Ali Suliman, Hiam
Abbass, Walid Abdul Salam, Yosef Abu Wardeh
Palestina 2008
kleur 95 minuten
In Ramallah worden de net getrouwde Kamar en Zaid vlak na
hun bruiloft wreed gescheiden doordat Zaid op ruwe wijze door
de Israëli’s wordt gearresteerd. Terwijl Zaids familieleden een
taaie juridische strijd beginnen om de inbeslagname van hun
land aan te vechten en zo de opbrengst van de olijfoogst veilig
te stellen, probeert Kamar in Zaids afwezigheid haar
danscarrière weer op te pakken, maar daarbij ontmoet ze een
andere man die haar niet onverschillig laat, de uit Libanon
teruggekeerde choreograaf Kais. Ze worstelt met haar
tegenstrijdige gevoelens tegen de achtergrond van het dagelijks
leven in de bezette gebieden, waar checkpoints, provocerende
kolonisten en regelmatig oplaaiend geweld de sfeer bepalen. De
film geeft een aardig inkijkje in het leven van de Palestijnen,
die zo gewoon mogelijk proberen te doen onder ongewone
omstandigheden, met de dans als metafoor voor vrijheid.

Titel: Alfred Nobbs
Regie: Rodrigo García
Met: Glenn Close, Janet McTeer, Mia Wasikowska, Aaron
Johnson, Pauline Collins, Antonia Campbell-Hughes,
Maria Doyle Kennedy, Brendan Gleeson, Brenda
Fricker, Bronagh Gallagher
UK/Ierland 2011
kleur 113 minuten
In het Dublin van rond 1900 werkt Albert Nobbs, een
excentrieke, eenzame man van middelbare leeftijd, als ober in
een hotel dat wordt gedreven door de pinnige, schrieperige Mrs.
Baker. Albert werkt hard en spaart zoveel mogelijk geld om
ooit een winkeltje te kunnen kopen en zich zo te verbeteren.
Maar hij heeft een geheim: hij is een vrouw die verkleed als
man door het leven gaat om in haar levensonderhoud te kunnen
voorzien. Op een dag ontmoet Albert Hubert Page, die een
kamer in het hotel komt verven. Voor de ene nacht dat hij blijft
slapen, dwingt Mrs. Baker Albert en Hubert in hetzelfde bed te
slapen. Hubert ontdekt Alberts geheim en laat hem zien dat er
misschien een ander leven voor hem weggelegd is. Daarna
volgen de dramatische gebeurtenissen elkaar in steeds hoger
tempo op. Somber stemmend beeld van de arbeidersklasse in
het Ierland van rond de vorige eeuwwisseling, een wereld waar
dan nog middeleeuwse toestanden heersen en het leven van met
name vrouwen loodzwaar is. Hoofdrolspeelster Close stond in
1982 in de toneelbewerking van het korte verhaal ‘The singular
life of Albert Nobbs’ van George Moore en was sindsdien door
deze verhaalstof gefascineerd. Bijna dertig jaar later lukte het
haar eindelijk een filmbewerking gerealiseerd te krijgen, waarin
ze zelf een Oscarwaardige prestatie neerzette. Absolute
aanrader!
Titel: Ali and Ava
Regie: Clio Barnard
Met: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia, Shaun
Thomas, Natalie Gavin, Mona Goodwin, Krupa
Pattani, Tasha Connor, Ariana Bodorova
UK 2021
kleur 95 minuten
Wanneer Ali, een goedgehumeurde en bij het wel en wee van
zijn huurders betrokken huisbaas, en Ava, een sinds kort
alleenstaande onderwijsassistente met Ierse roots bij wie
kinderen en kleinkinderen de deur platlopen, elkaar ontmoeten,
is er meteen chemie tussen de twee. Maar hun liefde wordt
overschaduwd door hun verleden. Ali’s huwelijk staat op
instorten zonder dat zijn Pakistaanse familie daar iets van weet,
en Ava torst een verleden van geweld en mishandeling met zich
mee. Desondanks is de toon van dit liefdesverhaal, dat zich
afspeelt tegen het decor van het Noord-Engelse Bradford,
optimistisch. We beleven de ups en downs van de
versverliefden en hun zeer verschillende entourages precies één
maanmaand lang mee. Mooi!

Titel: Ali G indahouse
Regie: Mark Mylod
Met: Sacha Baron Cohen, Emilio Rivera, Gina la Piana,
Dana de Celis
Frankrijk/UK/Duitsland/USA 2002
kleur 85 minuten
Sacha Baron Cohens typetje Ali G, buurtwerker in Londen,
wordt door een politieke partij geronseld omdat er nieuw jong
bloed in de politiek moet komen. Met zijn verfrissende
simplisme (‘Keep it real!’, ‘Wicked innit!’) weet hij eerst als
parlementslid en later als minister verrassende dingen te
bereiken, maar dan wordt hij een pion in een machtsspelletje
om de Britse premier ten val te brengen. Hij weigert echter
zwijggeld aan te nemen en is vastbesloten de waarheid aan het
licht te brengen, samen met zijn vriendinnetje Me Julie.
Knotsgekke film van komiek Cohen, die enkele jaren later nog
meer succes zou hebben met Borat, waarin een van zijn andere
typetjes uit de Ali G Show centraal staat (Borat komt ook in
deze film overigens al even voorbij). Hoogtepunt is de scène
waarin Ali G alle deelnemers aan een internationale
topconferentie zwaar drogeert en daarmee een dreigende
wereldcrisis weet af te wenden.
Titel: Alibi
Regie: Johan Nijenhuis
Met: Achmed Akkabi, Georgina Verbaan, Frederik Brom,
Isa Hoes, Egbert Jan Weeber, Hugo Maerten, Sophia
Wezer, Cees Geel
Nederland 2008
kleur 86 minuten
De charmante Marokkaanse Nederlander Youssef zigzagt
aimabel flierefluitend door het leven totdat hij wordt
gerekruteerd door Rick, de baas van een ‘alibibureau’ dat
mensen helpt bij buitenechtelijke escapades. Youssef wordt al
snel de ster van het team. Maar het gaat mis als zowel Youssef
als Rick vallen voor hetzelfde leuke serveerstertje en Rick
Youssef opdraagt een alibi voor hem te regelen zodat hij zijn
vrouw, de advocate Andrea, in alle rust kan bedriegen. Een
aanstekelijk onderhoudend niemendalletje met een aantal
hilarische scènes, dat duidelijk geïnspireerd is door de
succesvolle Amsterdamse feelgoodfilms van Eddy Terstall,
maar het niveau van het grote voorbeeld niet haalt.

Titel: Alice
Regie: Woody Allen
Met: Mia Farrow, William Hurt, Joe Mantegna, Keve Luke,
Alec Baldwin
USA 1990
kleur 105 minuten
Sprookjesachtige film over de middelbare New Yorkse Alice,
getrouwd met een rijke man en wonend in een van alle
gemakken voorzien huis. Er knaagt echter iets. Ze bezoekt op
aanraden van kennissen de Chinese wonderdokter Yang. Deze
geeft haar allerlei wonderdrankjes en toverkruiden, waardoor ze
inzicht krijgt in de façade van rijkdom en leugens die haar leven
is: ze ontdekt dat haar man een verhouding heeft en hoe haar
‘vriendinnen’ werkelijk over haar denken. Ook verklaart ze
onder invloed van een liefdesdrankje vurig haar liefde aan een
jazzmusicus op wie ze heimelijk verliefd is en ontmoet ze de
geest van haar jong overleden eerste vriendje, met wie ze
destijds over de toekomst droomde. Ten slotte komt ze tot het
inzicht dat ze het leven dat ze nu leidt achter zich moet laten: ze
verlaat haar man en gaat met haar kinderen in een eenvoudige
buurt wonen, met veel minder geld, maar wel alle tijd voor hen.
Het gegeven van de wonderdokter stelde Allen in staat alle
genres die hij in diverse films heeft beoefend (komedie,
tragedie, zedenschets van het moderne leven, nostalgische
terugblik) in één enkele film te verenigen. De film is als een
steeds van kleur verschietende toverbal, zonder dat het een
moment onsamenhangend of ongeloofwaardig wordt. Prachtig!
Titel: Alice et Martin
Regie: André Téchiné
Met: Juliette Binoche, Alexis Loret, Mathieu Amalric,
Carmen Maura, Pierre Maguelon
Frankrijk/Spanje 1998
kleur 120 minuten
De violiste Alice (Binoche) en de veel jongere, in zijn jeugd
gekneusde Martin (Loret) beginnen een verhouding. Ze zijn
kortstondig gelukkig, maar nadat Alice zwanger is geworden,
begint Martin ineens last te krijgen van de spoken uit zijn
verleden. Alice ontdekt geleidelijk aan de waarheid over hem
en zijn familie, die in lange flashbacks wordt getoond, en
besluit die waarheid samen met hem onder ogen te zien en voor
hun geluk te vechten. Misschien zullen Alice en Martin
uiteindelijk de moed hebben om samen gelukkig te zijn.

Titel: Alice in Wonderland
Regie: Tim Burton
Met: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham
Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas,
Stephen Fry, Alan Rickman
USA 2010
kleur 109 minuten
Soort sequel op de oorspronkelijke Alice-verhalen waarin de
inmiddels jongvolwassen Alice een huwelijksaanzoek krijgt van
een sullige jonge lord. Ze vraagt bedenktijd en belandt
piekerend over haar antwoord in ‘Underland’, waar ze de
vertrouwde personages uit Wonderland opnieuw ontmoet (zij
zijn haar ook niet vergeten) en voor nieuwe uitdagingen komt te
staan. Geslaagde fantasy waarin de motieven uit het
wereldberoemde origineel net iets anders worden gerangschikt
in een heldenverhaal over een jonge vrouw die vastbesloten is
haar eigen draai aan het leven te geven en zich daar niet van te
laten afbrengen. Vakkundig en met veel humor gemaakte
combinatie van computeranimaties en gefilmde beelden.
Onderhoudend en vooral in visueel opzicht een juweeltje.
Titel: All is lost
Regie: J.C. Chandor
Met: Robert Redford
USA 2013
kleur 106 minuten
Oudere man krijgt op volle zee een botsing met een losgeslagen
zeecontainer die een gat in de zijwand van zijn zeilschip slaat
en moet daarna al zijn vindingrijkheid mobiliseren om te
overleven. Het wordt hem steeds duidelijker dat zijn kansen
miniem zijn. Deze bij vlagen spannende film raakt de kijker
helaas gaandeweg kwijt door te weinig ontwikkeling en doordat
de achtergrond van de man te schetsmatig blijft – voor welk
mislukt leven is hij gevlucht, waarom heeft hij zich (zo te zien
halsoverkop) in zo’n levensgevaarlijk avontuur gestort? De
indruk die na afloop rest is die van te weinig dat te lang is
uitgesponnen.

Titel: All or nothing
Regie: Mike Leigh
Met: Timothy Spall, Lesley Manville, James Corden, Alison
Garland, Ruth Sheen, Marion Bailey, Paul Jesson
UK 2002
kleur 128 minuten
Wederom vakkundig gemaakt en bijzonder aangrijpend Brits
onderklassedrama van de grootmeester van dit genre. In deze
film draait het om taxichauffeur Phil, caissière Penny, hun
kinderen Rachel en Rory en de troosteloze buurt waar ze
wonen. Het gezin knoopt met moeite de eindjes aan elkaar en er
valt weinig leuks te beleven. Ondanks het vrijwel ontbreken van
menselijke warmte lijken ze er altijd nog beter aan toe dan de
meeste buurhuishoudens, waar de vader ontbreekt, de moeder te
veel drinkt en/of slaande ruzie aan de orde van de dag is. Als de
werkeloze, veel te dikke Rory een hartaanval krijgt en
halsoverkop naar het ziekenhuis moet, brengt dit allerlei
verborgen spanningen naar boven. Zoals altijd bij Leigh lopen
de emoties hoog op en lijkt het einde hoopvol – al is dat hier na
de voorafgaande twee uur haast niet meer geloofwaardig.
Titel: All stars
Regie: Jean van de Velde
Met: Antonie Kamerling, Danny de Munk, Daniël
Boissevain, Raymi Sambo, Kasper van Kooten, Peter
Paul Muller, Thomas Acda, Daphne Deckers, Ellen
ten Damme, Isa Hoes, Lucretia van der Vloot, Hans
Dagelet, Frits Lambrechts
Nederland 1997
kleur 115 minuten
Charmante film over een clubje vrienden die al sinds de lagere
school elke zondag samen voetballen, maar waarbinnen met het
voortschrijden der jaren spanningen ontstaan. De een heeft zijn
handen meer dan vol aan zijn gezin, een ander staat op het punt
van trouwen, een derde wil graag de showbiz in, weer een ander
probeert zich zonder succes te verzetten tegen zijn rijke milieu.
Sommigen vragen zich openlijk af waarop hun vriendschap
eigenlijk gebaseerd is, en of er méér is dan stoer doen en lol
trappen. Ondanks enkele zwakke momenten (waaronder alle
scènes waarin Daphne Deckers in beeld is) is de algehele
kwaliteit verrassend hoog. De personages zijn sympathiek en
praten in gewone-mensentaal. Elk van de mannen worstelt op
zijn eigen manier met de frustraties van het ouder worden en de
dreiging van een gesetteld bestaan; maar op zondag kunnen ze
weer even jongetjes van tien zijn.

Titel: All that breathes
Regie: Shaunak Sen
Met: Salik Rehman, Mohammad Saud, Nadeem Shehzad
India/UK/USA 2022
kleur 97 minuten
In het overbevolkte, vervuilde (en met de dag meer
vervuilende) New Delhi hebben twee broers een passie: het
opvangen en verzorgen van gewonde dieren in hun souterrain.
Ze bekommeren zich vooral om wouwen, die in groten getale in
de stad leven en zich hebben aangepast aan het stadse leven.
Maar de broers maken zich zorgen over de klimaatverandering
en de verwoesting van het milieu en zijn bang dat het moment
nadert waarop aanpassen aan de steeds veranderende
omstandigheden niet meer mogelijk is. We zien de twee en een
medewerker in de weer met de roofvogels, met daartussendoor
beelden van andere dieren die naast en tussen de mensen leven
– insecten, kikkers, padden, gekko’s, ratten, koeien, paarden,
apen, varkens – en van confrontaties tussen de verschillende
religieuze groeperingen in de stad. Interessante documentaire,
die niet vrolijk stemt over de toekomst van onze planeet.
Titel: All the king’s men
Regie: Steven Zaillian
Met: Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, Mark Ruffalo,
Patricia Clarkson, James Gandolfini, Anthony
Hopkins, Jackie Earl Haley
USA 2006
kleur 128 minuten
Verfilming van het beroemde boek van Robert Penn Warren
over de opkomst en ondergang van Willie Stark, die er in de
jaren vijftig als jongen van eenvoudige afkomst in slaagt
gouverneur van Louisiana te worden door misstanden aan de
kaak te stellen en het volk verbetering van hun miserabele
leefomstandigheden te beloven, wat hij als gouverneur ook voor
een belangrijk deel weet te realiseren, zij het voor een deel met
ongeoorloofde middelen. Als hij daardoor zelf in de problemen
komt, probeert hij zijn tegenstanders, de rijken en de grote
bedrijven, met dezelfde wapens te overtroeven die zij tegen hun
vijanden inzetten, maar daarbij overspeelt hij zijn hand. Veel
critici lieten niets van de film heel, maar ik vond het een
indrukwekkend en aangrijpend epos waaruit veel zinnigs te
halen valt over de kloof tussen arm en rijk en de verdorvenheid
van het politieke spel.
Titel: All things fair
Zie:
Lust och fägring stor

Titel: Alle Anderen
Regie: Maren Ade
Met: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans-Jochen
Wagner, Nicole Marischka
Duitsland 2009
kleur 119 minuten
Chris en Gitti, die elkaar nog maar kort lijken te kennen,
brengen een vakantie door in de pompeuze villa van Chris’
ouders op Sardinië. Chris is een perfectionistisch ingestelde
jonge architect met twijfels over zijn eigen kunnen, Gitti heeft
een saai baantje bij een platenmaatschappij. De twee hebben
duidelijk iets met elkaar, maar er zijn ook voortdurend
wrijvingen en pijnlijke misverstanden tussen hen. De hortende
chemie van het stel raakt nog verder ontregeld als ze een met
Chris bevriend echtpaar ontmoeten bij wie ze gaan barbecuen:
hij een succesvolle architect en min of meer Chris’ mentor, zij
een al even succesvolle modeontwerpster. De irritaties lopen
hoog op, maar Chris voelt zich desondanks verplicht het
echtpaar op zijn beurt uit te nodigen voor een etentje. Daarbij
escaleren de niet in fase lopende emoties van de twee geliefden
nog verder, totdat het punt lijkt bereikt waarop ze niet meer met
elkaar verder kunnen. Onthutsende, ‘schurende’ film die de
kijkers voortdurend confronteert met pijnlijke situaties,
gesprekken, stiltes, misplaatste lachbuien en emotionele
uitbarstingen en hun misschien wel meer van de chemie tussen
man en vrouw laat zien dan hun lief is. Het ongemakkelijke
samenzijn contrasteert fraai met de paradijselijke
vakantieomgeving.
Titel: Alle tijd
Regie: Job Gosschalk
Met: Paul de Leeuw, Karina Smulders, Teun Luijkx, Lineke
Rijxman, Christopher Parren, Alwin Pulinckx
Nederland/België 2011
kleur 95 minuten
Maarten en zijn veel jongere zus Molly zijn op elkaar
aangewezen sinds de dood van hun moeder. Als Molly hun
gezamenlijke huishouding verlaat om te gaan samenwonen,
blijft Maarten onthand achter. Beiden worstelen op hun eigen
manier met de liefde en het leven, maar alles krijgt een
grimmige wending als Molly ongeneselijk ziek blijkt. Deze
goed gemaakte tragikomedie over beschadigde mensen die veel
van elkaar houden weet een oprechte toon te treffen. Kijkers die
normaliter een afkeer van De Leeuw hebben, moeten zich daar
voor deze anderhalf uur echt even overheen zetten, anders
missen ze een prachtfilm met – ondanks een aantal
onwaarschijnlijkheden in de plot – het hart op de juiste plek.

Titel: Alles auf Zucker
Regie: Dani Levy
Met: Henry Hübchen, Hannelore Elsner, Udo Samel, Golda
Tencer, Steffen Groth, Anja Franke, Sebastian
Blomberg, Elena Uhlig
Duitsland 2004
kleur 90 minuten
‘Zucker’, een kleine krabbelaar met permanente geldproblemen
van joodse komaf die in de vroegere DDR is opgegroeid, nu in
het herenigde Berlijn leeft en allang niets meer aan zijn geloof
doet, krijgt bericht dat zijn moeder is overleden. In haar
testament heeft ze bepaald dat Zucker en zijn broer uit
Frankfurt, die voor de begrafenis en de sjivve naar Berlijn
komt, zich met elkaar moeten verzoenen omdat ze anders niets
erven. Zodoende staan Zucker en zijn gezin plotseling voor de
opgave als orthodoxe joden te leven en zich aan alle voedsel- en
andere voorschriften te houden. Volgt een middelmatige
komedie vol misverstanden, die alleen bijzonder is omdat het de
eerste naoorlogse Duitse film vol relaxte joodse grappen is.
Afgezien daarvan onopmerkelijk.
Titel: Alles is familie
Regie: Joram Lürsen
Met: Carice van Houten, Thijs Römer, Benja Bruijning,
Jacob Derwig, Martine Bijl, Kees Hulst, Diederik
Ebbinge, Willeke Alberti, Tjitske Reidinga, Remko
Vrijdag
Nederland 2012
kleur 132 minuten
Een pittiger opvolger van het succesvolle Alles is liefde van
alweer vijf jaar geleden, wederom naar een scenario van Kim
van Kooten en geregisseerd door Joram Lürsen. Ditmaal staat
de familie De Roover centraal, waarvan alle leden op een
cruciaal punt in hun leven zijn aangeland en knopen door
moeten hakken. Moeder Jeanette vindt het vlak voor het
veertigjarig huwelijksfeest van haar en echtgenoot Arend
weleens tijd voor iets nieuws; Arend wil vooral graag
kamperen. Schoondochter Winnie, een succesvolle therapeute,
wil een kind, maar zij en haar man, muziekproducent Rutmer,
komen tot de ontdekking dat zijn zaad ‘dood’ is. Misschien kan
Rutmers broer Charlie, een flierefluitende nietsnut, uitkomst
bieden door als zaaddonor te fungeren? En Dick Tasman, de
weduwnaar van Rutmers en Charlies zus Anouk, is
langzamerhand wel weer eens aan een nieuwe liefde toe, al
betwijfelt hij dat zelf sterk. Vakkundig opgebouwd
mozaïekverhaal vol briljante oneliners laat de grijns geen
moment van je gezicht verdwijnen, met op gezette tijden een
hilarische uitschieter (‘Hé, je bent op tijd!’ – ‘Ja, jij hebt een net
pak aan, daar zeg ik toch ook niks van?’). Kortom, een heerlijke
feelgoodfilm die geen moment zoetelijk wordt. Er wordt al over
een derde deel gesproken; ik kijk ernaar uit!

Titel: Alles is liefde
Regie: Joram Lürsen
Met: Thomas Acda, Annemieke Bakker, Anneke Blok, Paul
de Leeuw, René van ’t Hof, Carice van Houten, MarcMarie Huijbregts, Chantal Janzen, Peter Paul Mulle,
Lineke Rijxman, Michiel Romeyn, Daan Schuurmans,
Jeroen Spitzenberger, Wendy van Dijk, Marisa van
Eyle
Nederland 2007
kleur 110 minuten
Ensemblefilm à la Love actually naar een scenario van Kim van
Kooten. In de Sinterklaastijd vinden een aantal stellen elkaar na
de nodige moeilijkheden en verwikkelingen. Klaasje is
gescheiden van Dennis, die haar heeft bedrogen met de
schooljuf. Dennis wil haar terug, maar zij lijkt te hebben
gekozen voor een piepjonge minnaar. Ondertussen draait
Klaasjes beste vriendin Simone door van al het geregel en is ze
bang dat haar sullige man een ander heeft. Badmeester Victor
staat op het punt te trouwen met zijn grote liefde Kees, maar
Kees heeft twijfels. En Victors zus Kiki, verkoopster bij de
Bijenkorf, droomt van een prins op een wit paard maar heeft
niet door dat een echte prins een oogje op haar heeft. Een
klassieke feelgoodfilm voor de feestdagen, vakkundig en met
enorm veel plezier gemaakt. De sterke cast tilt de film uit boven
het voorspelbare gegeven en maakt echte mensen van de
personages. En de scène waarin een inderhaast in stelling
gebrachte vervangende Sint in het water springt om een kind te
redden, is nu al klassiek. Kreeg vijf jaar later een opvolger in
Alles is familie.
Titel: Almost famous
Regie: Cameron Crowe
Met: Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson,
Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman
USA 2000
kleur 122 minuten
Regisseur Crowe verwerkte zijn ervaringen als popjournalist uit
zijn tienerjaren tot een aanstekelijke film over rock-’n-roll en
alles daaromheen – popconcerten, groupies, uitspattingen van
seks, drank en drugs, managers, poptijdschriften, idealisme
versus commercie. We volgen aankomend popjournalist
William Miller, die meegaat op een tournee van Stillwater, een
(fictieve) band in opkomst, om een artikel voor Rolling Stone
over hen te schrijven, en getuige is van alle ups en downs.
Crowe weet het gevoel ‘cool en grensverleggend’ bezig te zijn,
maar ook de wrede en wanhopige kanten van het bandleven,
uitstekend te vangen. Meeslepend en ontroerend. Er bestaat ook
een director’s cut van 162 minuten.

Titel: Along the way
Regie: Mijke de Jong
Met: Malihe Rezale, Nahid Rezale, Sina Nazari
Nederland/Griekenland 2022
kleur 80 minuten
Aan de Turks-Iraanse grens raken de negentienjarige
tweelingzusjes Zahra en Fatimah, die deel uitmaken van een
groep vluchtelingen uit Iran, de rest van hun gezin kwijt. Ze
kunnen geen contact meer krijgen met hun moeder. Een
smokkelaar brengt ze via een tussenstop naar Istanbul. Daar
werken ze in een illegaal atelier en proberen genoeg te sparen
om de oversteek naar Lesbos te maken. Ze moeten zich
getweeën staande zien te houden in de harde wereld van
mensensmokkelaars en drugsdealers en komen voor
beslissingen te staan die hun symbiotische band ernstig op de
proef stellen. Eenmaal aangekomen in kamp Moria besluiten ze
dat ze verder willen vechten om in Nederland te komen, waar
hun moeder en broertjes inmiddels zijn aangekomen. Mijke de
Jong maakte een tussenvorm tussen documentaire en speelfilm
met de zusjes Rezale, die ze kende via haar werk als
vrijwilligstrer in kamp Moria en die hier feitelijk hun eigen
verhaal vertellen, doorsneden met getuigenissen van andere
vluchtelingen in het kamp. Het levert een authentiek en
aangrijpend verslag op.
Titel: Alpinist, the
Regie: Peter Mortimer, Nick Rosen
Met: Marc-André Leclerc, Peter Mortimer, Alex Honnold,
Jason Kruk, Will Stanhope, Hevy Duty, Brette
Harrington, Michelle Kuipers, Reinhold Messner
USA 2021
kleur 92 minuten
Documentaire over de mediaschuwe extreme soloklimmer
Marc-André Leclerc (1992-2018), die de meeste van zijn
beklimmingen helemaal alleen deed, zonder andere mensen,
communicatieapparatuur of camera’s. Op een gegeven moment
stemt hij er toch met tegenzin mee in dat er een film over hem
gemaakt wordt, maar af en toe ‘ontsnapt’ hij, en hij wil een
moeilijke beklimming pas laten filmen nadat hij hem eerst in
zijn eentje heeft gedaan. Zijn grote droom wordt werkelijkheid
als hij de hoogste piek van de Torre Egger in Patagonië in de
winter beklimt. De film eindigt tragisch met de vermissing van
Leclerc en medeklimmer Ryan Johnson na de beklimming van
de noordkant van de Mendenhall Towers bij Juneau in Alaska.
Via interviewfragmenten met Leclerc zelf en een aantal
collega’s, onder wie Alex Honnold, de hoofdpersoon van Free
solo, ontstaat stukje bij beetje een beeld van een gedreven man
met een extreme hobby en gaan we iets begrijpen van deze
fascinatie. Leclerc blijft echter ondanks alles enigszins
raadselachtig – misschien wel omdat hij dat gewoon wás.

Titel: Als je begrijpt wat ik bedoel
Regie: Marten Toonder, Rob Houwer
Met: –
Nederland 1983
kleur circa 80 minuten
Eerste avondvullende Nederlandse tekenfilm en de droom van
Toonder eindelijk verwezenlijkt: Ollie B. Bommel en Tom Poes
tot leven gekomen. Het verhaal is gebaseerd op De zwelbast,
echter met elementen van De feunix (het ei) en Urgje (het
opvoeden, Bommel als vader). Het verhaal zit wat slordig in
elkaar, maar de afwerking is subliem. De hoofdrollen worden
ingesproken door Fred Benavente (Bommel, uitstekend), Trudy
Libosan (Tom Poes, matig), Luc Lutz (Joost, puik) en Paul
Haenen (Grootgrut, kan niet beter). Fred Emmer speelt zichzelf,
wat zeer komisch werkt. Beslist de moeite waard om naar te
kijken.
Titel: Altijd yours/for never
Regie: Paula van der Oest
Met: Rick Nicolet, Rob van de Meeberg, Skip Goeree
Nederland 1996
kleur 52 minuten
Fraaie ‘kleine’ film over zich ontwikkelende spanningen in een
huwelijk. Johan gaat met de VUT en zit opeens de hele dag
thuis, waardoor er het een en ander verandert in het leven van
hem en zijn vrouw Hanna. Als hij Hanna plagerig zegt dat ze
moet solliciteren bij een nieuw te openen Amerikaans
hamburgerrestaurant, doet ze het echt en wordt ze aangenomen.
Als ze zich echter vervolgens onder supervisie van een jonge
Amerikaanse trainer ontpopt tot topserveerster, meent Johan te
moeten ingrijpen.

Titel: Always
Regie: Henry Jaglom
Met: Henry Jaglom, Patrice Townsend, Joanna Frank, Alan
Rachins, Melissa Leo, Jonathan Kaufer, Michael
Emil, Bob Rafelson
USA 1985
kleur 100 minuten
Drie stellen brengen het weekend met elkaar door in het huis
van de man van een van hen, een echtpaar dat al twee jaar
gescheiden leeft en nu op het punt staat de
echtscheidingspapieren officieel te ondertekenen (gespeeld door
regisseur Jaglom en zijn ex-vrouw Townsend). De andere twee
stellen zijn een bevriend echtpaar met huwelijksmoeilijkheden
en de springerige jongere zus van de vrouw met haar nieuwste
vriendje. Tegenover de besluiteloosheid en bandeloosheid van
de zus en het geruzie en het overspelige geklungel van het
bezoekende paar komen de bijna-gescheidenen over als een
oase van rust en redelijkheid. Ze lijken perfect bij elkaar te
passen, zodat als vanzelf de vraag opkomt waarom ze eigenlijk
uit elkaar zijn gegaan. En het stellen van die vraag bergt weer
de mogelijkheid van een happy end in zich. Ook deze Jaglomfilm handelt over de eeuwige relatieproblemen van een
generatie die toch ook niet alleen wil leven, de wens om
gewoon gelukkig te zijn en het besef dat dat kan en mag. De
film kreeg twee jaar later een vervolg in Someone to love.
Titel: Amadeus
Regie: Milos Forman
Met: Tom Hulce, F. Murray Abraham
USA 1984
kleur circa 150 minuten
Rivaliteit tussen Mozart, jong, geniaal, levenslustig en
verspillend, en middelmatige hofcomponist Salieri. Mooie
muziek, spektakel en verzorgde aankleding, maar verhaal niet
erg geloofwaardig. Een echte Amerikaanse monsterproductie.
Filmverhaal opgezet als flashback naar het decennium 17811791.
Titel: Amantes
Regie: Vicente Aranda
Met: Jorge Sanz, Victoria Abril, Maribel Verdu, Cosme
Cortazar
Spanje 1991
kleur 95 minuten
Spanje, jaren vijftig. Jongeman zwaait af en gaat op zoek naar
werk zodat hij en zijn verloofde kunnen trouwen. Hij raakt
echter verzeild in een hartstochtelijke verhouding met de
hospita bij wie hij op kamers woont. Uiteindelijk moet hij
kiezen tussen de twee vrouwen. Matige film met
melodramatisch, nogal geconstrueerd aandoend einde, echter
gebaseerd op een ware gebeurtenis.

Titel: Amants du Pont Neuf, les
Regie: Leos Carax
Met: Juliette Binoche, Denis Lavant
Frankrijk 1991
kleur 120 minuten
Film over de hartstochtelijke liefde van twee zwervers: de
vuurspuwer Alex (Lavant) en de door een oogkwaal aan lager
wal geraakte tekenares Michèle (Binoche, Tereza uit The
unbearable lightness of being, hier bijna onherkenbaar
toegetakeld) op de Pont Neuf in Parijs, die in 1989-1990 lange
tijd is afgesloten voor het verkeer wegens
herstelwerkzaamheden, zodat zwervers er ongestoord kunnen
bivakkeren. De beelden dragen de film volledig: ze zijn
letterlijk overweldigend en moeten het uiterst zwakke verhaaltje
compenseren. Carax zou een pracht van een film kunnen
afleveren als zijn beeldende kracht zou worden gecombineerd
met een sterk scenario.
Titel: Amateur
Regie: Hal Hartley
Met: Martin Donovan, Isabelle Huppert, Elina Lowensohn,
Damian Young, Chuck Montgomery
USA 1994
kleur 105 minuten
Thomas (Donovan), een crimineel met geheugenverlies,
probeert samen met de aan anorexia lijdende uitgetreden non
annex would-be pornoschrijfster Isabelle (door Huppert perfect
frigide gespeeld) zijn verdwenen verleden boven tafel te
krijgen. Langzamerhand wordt duidelijk dat dat verleden er niet
zo fraai uitziet. Het wordt link als de man twee
huurmoordenaars achter zich aan krijgt. Het hysterische script
werd volgens het inmiddels beproefde Hartley-recept met
stoïcijnse logica, veel humor en Monty Python-achtige dialogen
uitgewerkt tot een zeer onderhoudende film. Fraai zijn
bijvoorbeeld de scène waarin Thomas op een bankje in het park
praat met een jongetje dat de Odyssee leest en de scène waarin
een van de huurmoordenaars door een vriend van Isabelle met
een stuk of dertig pistoolschoten om zeep wordt geholpen.
Titel: Amazing catfish, the
Zie:
Insólitos peces gato, los

Titel: American beauty
Regie: Sam Mendes
Met: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Mena
Suvari, Wes Bentley, Chris Cooper, Peter Gallagher,
Allison Janney, Scott Bakula, Sam Robards
USA 1999
kleur 121 minuten
Een man van middelbare leeftijd, die al sinds jaar en dag een
saaie doorsneeburger is, wordt uit zijn lethargie gewekt door
een bloedmooie schoolvriendin van zijn dochter en besluit nog
wat van zijn leven te gaan maken. In de daardoor ontstane
chaos worden ook de mensen in zijn omgeving meegesleept.
Maar terugkijkend kan hij tenminste zeggen dat hij het laatste
jaar van zijn leven af en toe gelukkig is geweest. Dit verhaal
over uiterlijke en werkelijke schoonheid, echte en onechte
gevoelens is bepaald on-Amerikaans door het ontbreken van
een geforceerd happy end, de ruime aandacht voor de duistere
kanten van de mens, de zwarte humor en een strekking waar
Hollywoodbazen niet van houden: echt geluk is nooit duurzaam
en kan pas achteraf op waarde worden geschat.
Titel: American president, the
Regie: Rob Reiner
Met: Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen,
Michael J. Fox, Richard Dreyfuss, Shawna Waldron,
David Paymer
USA 1995
kleur 114 minuten
Vakkundig gemaakte komedie over een Amerikaanse president
die een aantal jaren na de dood van zijn vrouw verliefd wordt
op een milieuactiviste. Behalve over allerlei politieke kwesties,
die soepel in het script zijn verwerkt, gaat deze film ook over de
vraag of toppolitici recht hebben op een privéleven. Je zou
willen dat alles altijd zo goed afloopt als in deze film. Douglas
is subliem als de charismatische maar sympathieke president,
Bening speelt zijn nieuwe geliefde, met alle twijfels en emoties
die daarbij komen kijken. Ook alle kleine rollen zijn goed
gecast. Zeer onderhoudend! Het ontroerendste moment komt als
Douglas in een speech uitlegt wat het eigenlijk betekent om in
een vrij land te leven: ‘You want free speech? Let’s see you
acknowledge a man whose words make your blood boil, who’s
standing center stage and advocating at the top of his lungs that
which you would spend a lifetime opposing at the top of yours.
You wanna claim this land as a land of the free? Then the
symbol of your country cannot just be a flag. The symbol also
has to be one of its citizens exercising his right to burn that flag
in protest. Now show me that; defend that; celebrate that in
your classrooms. Then you can stand up and sing about the land
of the free.’ Dat van die vlag, daar zullen niet alle Amerikanen
het mee eens zijn.

Titel: Amores perros
Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo,
lvaro Guerrero, Vanessa Bauche, Jorge Salinas,
Marco Pérez, Rodrigo Murray, Humberto Busto,
Gerardo Campbell, Rosa María Bianchi, Dunia
Saldívar, Adriana Barraza, José Sefami, Lourdes
Echevarría
Mexico 2000
kleur 153 minuten
De film vertelt drie verhalen, spelend in de monstermetropool
Mexico-Stad en met elkaar verbonden door een gruwelijk autoongeluk en door honden. De verhaallijnen draaien om
derderangs criminelen, hondengevechten, een fotomodel en een
ontrouwe echtgenoot, een tienermoeder die mishandeld wordt
en een dakloze ex-guerrillastrijder die de kost verdient als
huurmoordenaar. De honden weerspiegelen de geestelijke en
emotionele toestand van de mensen, het leed dat ze elkaar
aandoen en de verwording van hun onderlinge verhoudingen.
Het knappe van de film is dat hij je door zijn manier van
vertellen van begin tot eind geboeid houdt terwijl er nauwelijks
één sympathiek personage in voorkomt. Niet iedereen zal
gecharmeerd zijn van het onverbloemd in beeld gebrachte
dierenleed, ook al wordt in de begintitels gemeld dat er geen
dieren zijn mishandeld of gedood voor de film.
Titel: Amour
Regie: Michael Haneke
Met: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle
Huppert, Alexandre Tharaud
Frankrijk 2012
kleur 127 minuten
Georges en Anne zijn tachtigers, allebei ex-muziekdocent, en
wonen in Parijs. Als Anne een beroerte krijgt, hulpbehoevend
wordt en later gaat dementeren, wordt de liefde van de
echtelieden steeds zwaarder op de proef gesteld. Beiden zijn
vastbesloten bij elkaar te blijven en Anne niet in een
verpleegtehuis te laten opnemen, maar dat wordt steeds
moeilijker vol te houden. Haneke toont de steeds verder
voortschrijdende aftakeling in lange, statische shots die bijna de
volle speelduur lang binnen het Parijse appartement van
Georges en Anne blijven. Hij heeft het lef álles te laten zien en
niet telkens gehaast naar een volgende scène te snijden,
waardoor de vertraging, verstarring en verstilling voelbaar
worden. Film zit daardoor dicht op de huid, mede door het
ontbreken van ondersteunende muziek (we horen alleen de
muziek die ook door de echtelieden zelf gehoord wordt). Veel
details zijn griezelig herkenbaar voor wie dementerenden van
dichtbij heeft meegemaakt. Sublieme film, die terecht in de
prijzen is gevallen.

Titel: Amour de jeunesse, un
Regie: Mia Hansen-Løve
Met: Lola Créton, Sebastian Urzendowsky, Magne-Håvard
Brekke, Valérie Bonneton, Özay Fecht
Frankrijk 2011
kleur 110 minuten
Camille beleeft op haar vijftiende een heftige liefde met de iets
oudere Sullivan, maar hij voelt zich door haar verstikt en hun
relatie verzandt als hij met een paar vrienden een lange reis
door Zuid-Amerika gaat maken. Camille is wanhopig van
verdriet en heeft heel lang geen seksuele relaties meer. Pas jaren
later krijgt ze wat met Lorenz, een docent van de
architectuuropleiding die ze inmiddels is gaan volgen. Maar dan
komt ze Sullivan weer tegen, de wederzijdse hartstocht van
destijds vlamt weer op en Camille begint een geheime
verhouding met haar oude lief. Hansen-Løve, die haar film
baseerde op eigen ervaringen, maakt wel iets voelbaar van de
heftigheid van een eerste grote liefde en de impact op latere
leeftijd, maar verliest in het tweede deel de grip op haar
materiaal en eindigt richtingloos.
Titel: Amours imaginaires, les
Regie: Xavier Dolan
Met: Niels Schneider, Monia Chokri, Xavier Dolan, Anne
Dorval
Canada 2010
kleur 105 minuten
Twee vrienden, Francis en Marie, worden allebei verliefd op
een mooie jonge krullenbol, Nicolas. Ze trekken een poosje veel
met z’n drieën op, maar tot amoureuze toenadering (in welke
configuratie dan ook) komt het niet. Het verhaal is vederlicht en
de film is dan ook vooral boeiend door de vormgeving: de shots
van de hoofdpersonen benadrukken voortdurend de
driehoeksverhouding en de vergeefsheid van de verliefdheid, er
zijn lange slowmotionsequenties die de kijker tot voyeur maken
(begeleid door muziek, onder andere ‘Bang bang’ van Dalida)
en de vertellende scènes zijn doorschoten met fictieve
interviewfragmenten waarin mensen mijmeren over de
frustraties en de banale praktische aspecten van een
onbeantwoorde liefde; het laatste doet denken aan When Harry
met Sally. Leuk, origineel vormgegeven idee, maar gezien het
flinterdunne gegeven wel een beetje aan de lange kant en toch
een beetje een tegenvaller na Dolans heftige, aangrijpende
debuut J’ai tué ma mère (waarvan de vrouwelijke
hoofdrolspeelster in deze film een klein moederrolletje heeft,
een knipoogje naar haar eerdere formidabele rol).

Titel: Amsterdam
Regie: Ivo van Hove
Met: Mimoun Oaïssa, Katja Herbers, Ilias Addab, Aus
Greidanus jr., Ward Weemhoff, Renée Fokker, Omar
Metwally, Marisa Tomei, Marie Vinck, Hans Kesting
Nederland 2009
kleur 90 minuten
De wegen van een aantal mensen in Amsterdam – een
Nederlandse familie criminelen, een rijk Amerikaans echtpaar,
een Frans homostel, een Duits gezin, een illegale Marokkaan en
zijn kleine broertje, een cynische politieman – kruisen elkaar in
een ensembleverhaal met dramatische wendingen. Fraai
gecomponeerde, sfeervolle film met glansrol voor Oaïssa als de
veelgeplaagde illegaal Khaled en Amsterdam als rauw
Scorsese-achtig decor, een grauwe, gewelddadige stad die,
aldus regisseur Van Hove (Toneelgroep Amsterdam), ‘haar
eigen kinderen opeet’.
Titel: Amy
Regie: Asif Kapadia
Met: Amy Winehouse, Mitch Winehouse, Mark Ronson,
Yasiin Bey, Tony Bennett, Pete Doherty, Blake
Fielder-Civil, Tyler James, Nick Shymansky, Salaam
Remi e.a.
UK/USA 2015
kleur 128 minuten
Documentaire over de in 2011 op 27-jarige leeftijd overleden
jazz- en popzangeres Amy Winehouse aan de hand van
archiefbeelden en interviews met nabestaanden en collega’s.
We leren Amy, een grofgebekt joods meisje uit Noord-Londen,
kennen als een opvliegende, soms onhandelbare, getroebleerde,
maar zeer getalenteerde jonge vrouw met priemende donkere
ogen die door de vroege megaroem en de funeste invloed die
onder meer haar vader en haar vriend op haar hadden, ten prooi
viel aan allerlei verslavingen die haar uiteindelijk noodlottig
werden. Zo werd ze een van de vele jong overleden sterren van
de zogeheten ‘27 club’, waartoe o.a. ook Janis Joplin, Jimi
Hendrix, Kurt Cobain en Jim Morrison behoren. Aan haar
nagelaten werk is te horen wat een grootheid ze had kunnen
worden als ze tijd van leven had gehad. De documentaire is
tegelijkertijd een eerbetoon aan haar en een aanklacht tegen de
meedogenloze roddelmedia die zich als aasgieren storten op
alles wat sensatiebeluste kijkers en lezers trekt, maar daarmee
natuurlijk ook tegen ons, diezelfde kijkers en lezers, die al die
gênante beelden en verhalen gretig tot ons nemen.

Titel: Anche libero va bene
Regie: Kim Rossi Stuart
Met: Alessandro Morace, Kim Rossi Stuart, Barbora
Bobulova, Marta Nobili, Sebastiano Tiraboschi
Italië 2006
kleur 108 minuten
De elfjarige Tommi woont met zijn oudere zusje Viola bij zijn
vader, een dromerige cameraman die niet met geld en
verantwoordelijkheid kan omgaan en woede-uitbarstingen heeft
als niet alles loopt zoals hij het zich had voorgesteld. Op een
dag keert de wispelturige moeder van de kinderen, die het nooit
zo nauw neemt met de echtelijke trouw, plotseling terug. De
kinderen moeten nu ineens hun draai zien te vinden met twéé
labiele volwassenen. Mooi geobserveerd drama over de
machteloze liefde van vier mensen, waarin de kwellingen van
de kinderen, met name die van de kleine Tommi, overtuigend
maar onnadrukkelijk worden getoond, gespeend van elk vals
sentiment. Debuterend regisseur Stuart speelt zelf zeer
authentiek de gestreste vader, en Morace is heel sterk als
Tommi. Het gegeven van de film is autobiografisch.
Titel: Ander zijn geluk, een
Regie: Fien Troch
Met: Ina Geerts, Johanna ter Steege, Johan Leysen, Nathalie
Broods, Elmo Mistlaen, Peter Van den Begin, Josse
de Pauw, Viviane de Muynck, Gilles Lagay, Jan
Decleir
België 2005
kleur 95 minuten
In een kleine plaats in België wordt een kind doodgereden; de
bestuurder rijdt door. De vanwege haar scheiding labiele
Christine vindt het kind en waarschuwt de politie, maar als die
komt is het lichaampje verdwenen. Zo lijkt de film in eerste
instantie een thriller te worden, maar hij ontwikkelt zich
gaandeweg meer tot een sociale studie van een kleine
gemeenschap waarin zwijgzaamheid de mensen op afstand van
elkaar houdt en dingen niet zijn wat ze lijken. De vormgeving is
bijzonder: scènes houden vaak net te vroeg of te laat op,
camerastandpunten zijn afwijkend, het beeld is dikwijls duister
of juist haast té fel uitgelicht, er is lawaai of diepe stilte – de
kijker voelt iets van de emotionele ontreddering van de
personages. Helaas maakt dit de film ook vrij moeilijk
toegankelijk, waardoor niet iedereen het geduld zal kunnen
opbrengen hem helemaal uit te zitten.

Titel: Andere Frau, die
Regie: Margarethe von Trotta
Met: Barbara Auer, Barbara Sukowa, Stefan Kurt, Tom
Jansen, Karoline Schuch
Duitsland 2003
kleur 89 minuten
Een ex-Oost-Duitse, thans met haar man woonachtig in de buurt
van de Nederlandse grens, komt het verborgen leven van haar
man op het spoor. In de DDR-tijd werkte hij als spion voor de
Stasi, en in die hoedanigheid had hij als ‘Romeo’ een WestDuitse vriendin, die hij overhaalde tot het stelen van
vertrouwelijke documenten. Dat dubbelleven uit het verleden is
al moeilijk te verkroppen, maar uiteindelijk komt de vrouw er
ook nog achter dat haar man in het heden nog steeds in louche
zaakjes verwikkeld is. Liegen en hebzucht zijn voor hem zozeer
een tweede natuur geworden dat hun huwelijk eraan kapotgaat.
Mooi spel van Auer als de aanvankelijk nog naïeve echtgenote
en Sukowa als verbitterde ex-vriendin.
Titel: Angel at my table, an
Regie: Jane Campion
Met: Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson, Iris Churn,
K.J. Wilson, Martyn Sanderson
Nieuw-Zeeland 1990
kleur 158 minuten
Speelfilm, gebaseerd op een driedelige tv-serie die Campion
maakte naar de autobiografie van de Nieuw-Zeelandse
schrijfster Janet Frame (1924). Deel 1, To the is-land, gaat over
haar jeugd, deel 2, An angel at my table, over haar jonge
volwassenheid tot het moment dat ze een reis naar Europa gaat
maken en deel 3, Envoy from Mirror City, over die reis en de
periode daarna, waarin ze haar draai als schrijfster vindt. Voor
het zover is heeft ze heel wat te doorstaan gehad. Ze is
bangelijk en mensenschuw en heeft daardoor de grootste moeite
haar schrijftalent te ontdekken en te ontwikkelen. Door haar
onaangepaste gedrag belandt ze op zeker moment zelfs in een
inrichting, waar ze talloze elektroshock-behandelingen
ondergaat. Ook in Europa komt ze weer bij de psychiater
terecht. Steeds meer blijkt dat ze alleen gelukkig kan zijn als ze
veel leest en schrijft, en tot dat inzicht komt ze uiteindelijk zelf
ook. De film beschrijft in korte, wonderschone scènes de
belangrijke momenten uit Janets leven. Het ontroerendst is het
eerste deel, waarin je ziet hoe ze als klein dik propje haar weg
door het leven zoekt.

Titel: Angèle et Tony
Regie: Alix Delaporte
Met: Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi,
Jèrôme Huguet, Antoine Couleau
Frankrijk 2010
kleur 83 minuten
Angèle is net weer vrij na een paar jaar in de gevangenis en wil
niets liever dan het contact met haar zoontje herstellen, dat in
een Normandisch vissersdorpje bij zijn grootouders woont. De
stugge visser Tony ontfermt zich over de chaotisch
rondstuiterende ex-gedetineerde, maar de toenadering verloopt
stroef. Fraai gefilmd debuut over de langzame toenadering
tussen twee eenzame zielen die een tweede kans krijgen.
Titel: Angels’ share, the
Regie: Ken Loach
Met: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland,
Jasmine Riggins, William Ruane, Roger Allam,
Siobhan Reilly
UK 2012
kleur 101 minuten
De jonge crimineel Robbie uit Glasgow is net vader geworden
en zweert tegenover zijn vriendin en zijn pasgeboren zoon Luke
dat hij voortaan op het rechte pad zal blijven. Bij het uitvoeren
van de taakstraf die hij op het nippertje in plaats van
gevangenisstraf heeft gekregen ontmoet hij Rhino, Albert en
Mo, die net als hij geen werk meer kunnen vinden vanwege hun
strafblad. Toevallig ontdekt Robbie dat hij een neus heeft voor
goede whisky’s, en na het bezoeken van een aantal
whiskyproeverijen krijgt hij een idee hoe hij zichzelf en zijn
maten in één keer van al hun zorgen zou kunnen verlossen.
Deze sociaal-realistische tragikomedie in de inmiddels
vertrouwde Loach-stijl stelt wederom niet teleur. De scène
waarin Robbie met een van zijn slachtoffers en diens familie
wordt geconfronteerd, is ijzingwekkend goed; in de tweede
helft, over de ‘whisky-coup’ die Robbie en zijn vrienden
uithalen, is de toon lichter, al blijft het ook daar spannend.
Vakkundig gemaakt en bijzonder onderhoudend.

Titel: Angela’s ashes
Regie: Alan Parker
Met: Emily Watson, Robert Carlyle, Joe Breen, Ciarán
Owens, Michael Legge, Ronnie Masterson, Pauline
McLynn
USA 1999
kleur 145 minuten
Verfilming van de gelijknamige autobiografie van Frank
McCourt over het straatarme gezin waarin hij in het Ierland van
de jaren dertig en veertig opgroeide. Door de ogen van de jonge
Frank zien we armoede, kindersterfte en barre
leefomstandigheden in Limerick, waar het elke dag even
regenachtig en modderig lijkt te zijn. Franks vader is een aan
drank verslaafde nietsnut die afkomstig is uit het protestantse
noorden van Ierland en wordt veracht door de katholieke
familie van zijn vrouw. De film is doordesemd van de haat
tegen de roomse clerus, die zich keihard en hypocriet opstelt
tegenover de armen. Ontroerend is Franks dubbelzinnige kijk
op zijn vader: hij vindt hem een zuiplap zonder ruggengraat,
maar heeft ook mooie herinneringen aan hem en zijn
fantastische verhalen, die Frank misschien wel een duwtje
gaven in de richting van diens latere schrijverschap.
Titel: Animal kingdom
Regie: David Michôd
Met: James Frecheville, Guy Pearce, Joel Edgerton, Jacki
Weaver, Luke Ford, Sullivan Stapleton, Mirrah
Foulkes, Laura Weelwright
Australië 2010
kleur 113 minuten
Julia Cody heeft haar 17-jarige zoon Josh (‘J’) altijd
afgeschermd van haar criminele familie, met wie ze al jaren
geen contact meer heeft. Als ze sterft aan een overdosis heroïne,
neemt hij contact op met zijn oma Janine Cody, die als een
‘godmother’ over haar drie zoons regeert: de angstaanjagende
Andrew (‘Pope’), de hyperactieve Craig en de nog maar net
volwassen Darren. Pope en zijn beste vriend Baz plegen
gewapende overvallen met Darren als ‘leerling-crimineel’ en
Craig is drugsdealer. De politie zit met name achter Pope aan,
die daarom is ondergedoken. Josh raakt tegen wil en dank
verwikkeld in de misdadige praktijken van zijn ooms en hun
oorlog met de machteloze politie. Als Pope het nodig vindt
Josh’ vriendinnetje te vermoorden omdat hij bang is dat ze te
veel weet, zint Josh op wraak. Huiveringwekkende schets van
een keihard milieu waarin zonder blikken of blozen
mensenlevens worden geofferd voor de ‘goede zaak’, gebaseerd
op ware gebeurtenissen in het door criminaliteit geteisterde
Melbourne van de jaren tachtig.

Titel: Anna
Regie: Marta Mészáros
Met: Marie José Nat, Jan Nowicki, Lászlo Gálffy, Marie
Lebée, Loránd Lohinszky, Tesi Tordai
Hongarije/Frankrijk 1981
kleur circa 90 minuten
Hongaarse meent in 1980 haar in 1956 in Wenen achtergelaten
en later spoorloos verdwenen dochter te zien. Ze gaat de zaak
na tot ze zo goed als zeker is dat het inderdaad haar dochter is.
In Frankrijk, waar het meisje in een pleeggezin opgroeide, blijkt
dat ze een zeldzame ziekte heeft. Een niertransplantatie is
nodig, maar een geschikte donor blijft uit. De Hongaarse meldt
zich en de transplantatie lukt. Zo voelt ze zich weer verbonden
met haar dochter en heeft een band met haar zonder alles te
hoeven uitleggen. Interessant gegeven, maar niet erg boeiend
uitgewerkt. Plot bevat nogal wat onwaarschijnlijkheden.
Titel: Anna’s war
Zie:
Vojna Anni
Titel: Anni felici
Regie: Daniele Luchetti
Met: Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazotti, Martina Gedeck,
Samuel Garofalo, Niccolò Calvagna, Angelique
Cavallari, Ivan Castiglione
Italië 2013
kleur 106 minuten
Nostalgische terugblik van regisseur Luchetti op zijn jeugd in
de jaren zeventig. Hij groeide op als oudste van twee zoons van
een egocentrische kunstenaar en een onzekere moeder die bijna
constant ruzie hadden en hun amoureus heil veelal buiten de
deur zochten, zoals in die seksueel turbulente tijd gangbaar.
Toch waren het achteraf, zonder dat iemand in hun gezin het in
de gaten had, gelukkige jaren. Mooi tijdsbeeld waarin de soms
doorschemerende bitterheid wordt overstraald door een warm,
liefdevol licht en een consequent milde, licht spottende, typisch
Italiaanse toon. Van harte aanbevolen!
Titel: Anniversary party, the
Regie: Jennifer Jason Leigh, Alan Cumming
Met: Jennifer Jason Leigh, Alan Cumming, Gwyneth
Paltrow, Kevin Kline, Parker Posey, Phoebe Cates,
Denis O’Hare, Mina Badie
USA 2001
kleur 115 minuten
Joe en Sally vieren dat ze zes jaar geleden in het huwelijk
traden en dat ze na een tijd uit elkaar nu weer samen zijn. Ze
hebben hun beste vrienden, een aantal collega’s uit het wereldje
van filmregisseurs en -acteurs en ook (om problemen te
voorkomen) hun vervelende buren uitgenodigd. Het wordt een
gedenkwaardige avond, vol pijnlijke momenten en gênante
uitspraken. Het stramien is bekend, maar er wordt beslist
indrukwekkend geacteerd. De acteurs slagen erin de kijker bijna
continu een plaatsvervangend ongemakkelijk gevoel te
bezorgen.

Titel: Año bisiesto
Regie: Michael Rowe
Met: Monica del Carmen, Gustavo Sánchez Parra, Marco
Zapata
Mexico 2010
kleur 94 minuten
De 25-jarige Laura veinst naar buiten toe dat ze een leuk leven
heeft, met spannende vrienden en afwisselend freelance werk,
maar is in werkelijkheid heel eenzaam. Ze masturbeert terwijl
ze naar de buren gluurt en heeft wisselende relaties met
mannen. Met een van hen, Arturo, wordt de seks gaandeweg
steeds gewelddadiger. We volgen Laura in haar appartement in
Mexico-Stad gedurende een februarimaand in een schrikkeljaar,
voornamelijk op saaie en pijnlijk intieme momenten. Terwijl ze
de dagen op de kalender wegstreept, doemen de contouren van
een geheim uit haar verleden op. Rauw, ijzingwekkend debuut
van de Australiër Rowe ontspoort in de tweede helft enigszins,
maar maakt indruk door Monica del Carmens dappere hoofdrol.
Titel: Ano em que meus pais saíram de férias, o (The year
my parents went on vacation)
Regie: Cao Hamburger
Met: Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran, Simone
Spoladore, Eduardo Moreira, Caio Blat, Daniela
Piepszyk
Brazilië 2006
kleur 104 minuten
Vlak voor het begin van het WK voetbal in 1970 vertrekt de
tienjarige Mauro met zijn ouders halsoverkop vanuit hun
woonplaats Belo Horizonte naar São Paulo. Onderweg leggen
ze hem uit dat ze met vakantie gaan en dat Mauro zolang bij
zijn grootvader zal logeren; ze beloven terug te zijn vóór de
eerste WK-wedstrijd van het Braziliaanse elftal. Ze zetten de
jongen af in de wijk Bom Retiro, waar hij wordt opgevangen
door zijn grootvaders buurman Shlomo, aangezien grootvader
net blijkt te zijn bezweken aan een hartaanval. Mauro wordt
liefdevol opgenomen in de joodse gemeenschap. Hij maakt
nieuwe vrienden, juicht het Braziliaanse team toe (dat met Pelé
zijn derde wereldtitel wint) en wacht op de terugkeer van zijn
ouders. Langzamerhand begrijpt Mauro zonder dat het hem
wordt verteld dat de ‘vakantie’ van zijn ouders geen echte
vakantie is, maar bittere noodzaak: ze waren als linkse
dissidenten gedwongen te vluchten na de militaire coup. Beeld
van een land in omwenteling door de ogen van een kind dat in
zijn eigen wereld leeft. Slechts af en toe dringt de buitenwereld
abrupt binnen, bijvoorbeeld wanneer er op straat wordt
geschoten of wanneer Mauro ineens net zo’n blauwe auto ziet
rijden als zijn ouders hadden en erachteraan rent. Ontroerend.

Titel: Anomalisa
Regie: Duke Johnson, Charlie Kaufman
Met: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan
USA 2015
kleur 90 minuten
Stop-motionfilm over klantenservicedeskundige Michael Stone,
wiens leven één aaneenschakeling van monotonie en
alledaagsheid is. Alle mensen in zijn omgeving of die hij
toevallig tegenkomt lijken op elkaar en praten (letterlijk) met
dezelfde stem. Na een onaangenaam verlopen ontmoeting met
een jeugdliefde begint hij te vermoeden dat er iets met hem mis
is. Dan komt hij op een zakenreis Lisa tegen, een jonge vrouw
die hem uit zijn cocon van saaiheid weet te krijgen. Eindelijk
geniet hij en is hij gelukkig. Maar zal deze anomalie
opgewassen zijn tegen het dagelijks leven dat zijn plaats weer
opeist? Opnieuw een surrealistisch werkstuk van de bedenker
van Synecdoche, New York en Being John Malkovich over de
mens, de eroderende werking van routines, de manier waarop
we naar onze medemensen kijken en de vraag in hoeverre we
onze innerlijke woelingen werkelijk kunnen delen met een
ander. Niet ieders smaak, wel fascinerend.
Titel: Another earth
Regie: Mike Cahill
Met: Brit Marling, William Mapother, Jordan Baker, Flint
Beverage, Robin Lord Taylor
USA 2011
kleur 90 minuten
17-jarige studente Rhoda knalt dronken op een andere auto,
waarbij een vrouw en kind omkomen en haar man in coma
raakt. Als Rhoda na vier jaar in de gevangenis vrijkomt, hoort
ze dat de man is ontwaakt en zoekt ze contact met hem.
Tegelijkertijd is de hele wereld in de ban van een nieuwe
ontdekking: een exacte kopie van de aarde. Deze curieuze
mengeling van psychologische thriller en filosofische sf
overtuigt niet wegens slecht uitgewerkt scenario vol
onwaarschijnlijkheden en grote tijdsprongen. Jammer.
Titel: Another way
Zie:
Egymásra nézve

Titel: Another woman
Regie: Woody Allen
Met: Gena Rowlands, Mia Farrow, Sandy Dennis, Ian Holm,
Gene Hackman e.a.
USA 1988
kleur circa 85 minuten
Weer een serieuze film van Allen, en heel wat beter te pruimen
dan Interiors van tien jaar geleden. Niet de perikelen van een
hele familie staan centraal, maar het ontmaskeringsproces van
een vrouw van middelbare leeftijd (schitterende onderkoelde rol
van Rowlands). Ze is maatschappelijk in alle opzichten
geslaagd, maar verliest de grip op haar privé-leven als haar
zekerheden één voor één wegvallen en haar altijd weggedrukte
angsten bovenkomen. Ze slaat echter niet uit het lood, maar
weet de klappen waardig op te vangen. Er is hoop op een beter
leven door zelfinzicht. Fraai ogende, evenwichtige en gevoelige
film.
Titel: Another year
Regie: Mike Leigh
Met: Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley Manville, Oliver
Maltman, Peter Wight, David Bradley, Martin
Savage, Karina Fernandez, Michele Austin, Imelda
Staunton
UK 2010
kleur 129 minuten
Tom en Gerri – hij geoloog, zij therapeute – zijn na decennia
samen nog steeds gelukkig. In hun vrije tijd worden ze in hun
gezellige huis omringd door familie en vrienden, van wie de
meesten minder geluk hebben gehad dan zij: Ken, een eenzame
oudere alcoholist, Toms broer wiens vrouw net is overleden, en
bovenal Mary, een neurotische collega van Gerri die een heftige
midlifecrisis doormaakt en met wie het steeds verder
bergafwaarts lijkt te gaan. Het is moeilijk je eigen karakter te
ontstijgen; sommige mensen worden niet ongelukkig oud
vanwege de ouderdom, maar omdat ze daarvoor al ongelukkig
waren. Tom en Gerri enerzijds en Mary anderzijds bieden een
beeld van de twee keerzijden van het ouder worden: de
vreedzame herfst des levens versus de wanhoop van de
eenzaamheid en de uitzichtloosheid.
Titel: Anruferin, die
Regie: Felix Randau
Met: Valerie Koch, Esther Schweins, Franziska Ponitz
Duitsland 2007
kleur 84 minuten
Indringende verfilming van toneelstuk van Vera Kissel uit 2002
over een treurige, onopvallende jonge vrouw die overdag een
saai baantje heeft en ’s avonds thuis, waar ze haar zieke moeder
verzorgt, wildvreemden opbelt en zich voordoet als terminaal
ziek kind of rouwende moeder. Ze raakt de controle over dit
spel kwijt wanneer een van de opgebelden samen met haar wil
rouwen om een echt verlies. Psychologische studie van een
getroebleerde ziel, haar intense eenzaamheid en haar
overlevingsdrang.

Titel: Antichrist
Regie: Lars von Trier
Met: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg
Denemarken 2009
kleur 108 minuten
Het zoontje van een echtpaar valt dood uit een raam terwijl zij
heftig de liefde bedrijven. De film is gewijd aan hun verwerking
van deze catastrofe, verdeeld in een aantal hoofdstukken zoals
‘Verdriet’, ‘Pijn’ en ‘Wanhoop’. De vrouw ligt aanvankelijk
met een shock in het ziekenhuis, maar na een maand haalt haar
man, die therapeut is, haar daar weg en neemt hij haar
behandeling zelf ter hand. Hij probeert haar met rationalisaties
en confrontaties met haar angsten te genezen, maar in plaats van
dat het verstand zegeviert zoals hij in zijn arrogante
‘alwetendheid’ verwacht, wordt hijzelf meegesleept in de
woede, de hallucinaties en de wanen van de vrouw. Er is
verdriet dat niet te genezen valt en waarna je elkaar niet meer
op de normale manieren kunt bereiken, waarna je geweld nodig
hebt om nog iets te voelen. Aangezien de hoofdpersonen slechts
worden aangeduid als ‘hij’ en ‘zij’, moet de film worden gezien
als een algemeen statement over rouwverwerking in het
perspectief van de strijd tussen de seksen, die hier heel letterlijk
losbrandt. De gewelddadigheden en wrede verminkingen
kregen veel media-aandacht en zorgden voor een schandaal (en
leidden zelfs tot het verwijt dat Von Trier misogyn zou zijn),
maar de film als geheel bekeken geeft een aangrijpend beeld
van de schuldgevoelens, de machteloosheid en de razernij die
worden opgeroepen door het sterven van een kind, en het
tekortschieten van een rationele benadering daarbij. Von Trier
putte uit zijn eigen ervaringen met depressies. Zijn stilistische
moed en de volledige overgave aan oerdriften roepen zijn beste
eerdere werk in herinnering, van Europa tot Breaking the waves
en Dancer in the dark. Dit is het eerste deel van wat volgens
Von Trier een ‘depressie-trilogie’ moet worden.

Titel: Antonia
Regie: Marleen Gorris
Met: Willeke van Ammelrooy, Els Dottermans, Jan Decleir,
Veerle van Overloop, Marina de Graaf, Mil Seghers,
Dora van der Groen, Lineke Rijxman
Nederland 1995
kleur 105 minuten
Poging tot een familiekroniek van cineaste Gorris, die eerder
verraste met harde films over het moderne leven zoals
Gebroken spiegels. Met deze ‘streekroman zonder streek’
(NRC) slaat ze de plank echter volledig mis. De film is een
samenraapsel van feministische scènes zonder enige
samenhang, gesitueerd in een contextloos boerenleven. De losse
stukjes moeten één geheel worden door een bijna continue
voiceover, die echter slechts irritatie oproept door de
hoogdravende, gezwollen teksten (‘de tijd plantte zich voort
maar baarde niets anders dan zichzelf’, ‘de seizoenen buitelden
over elkaar heen’ en ga zo maar door), waardoor de op zichzelf
prachtige beelden van het landleven op de achtergrond raken.
Opmerkelijk genoeg won de film in 1996 een Oscar en werd hij
enthousiast onthaald door de Amerikaanse kritiek.
Titel: Anvers
Regie: Martijn Maria Smits
Met: Thomas Ryckewaert, Daphné Verhelst, Ron Cornet,
Katelijne Damen, Voss Ryckewaert-Verhelst
België 2009
kleur 40 minuten
Martin raakt zijn baan kwijt en trekt met zijn vrouw Jasmijn en
hun eenjarige zoontje noodgedwongen ‘tijdelijk’ in bij zijn
schoonouders. En dat is pas het begin van een reeks
vernederingen: werkzoekenden die als vee worden gekeurd, uit
schaamte weigeren je in te schrijven als werkeloze en de hele
dag door de stad zwerven, ruzies in de te kleine woning, een
gezellig uitstapje dat verkeerd uitpakt. Inktzwart maar
realistisch portret van de Antwerpse onderklasse, met
uitstekend gecaste acteurs en een grillige, maar toch navoelbare
plot. Aangrijpend.
Titel: Apan (The ape)
Regie: Jesper Ganslandt
Met: Olle Sarri, Eva Rexed, Françoise Joyce, Sean
Pietrulewicz, Niclas Gillis, Samuel Haus
Zweden 2009
kleur 81 minuten
De kalende eind-dertiger Krister wordt bebloed wakker op een
badkamervloer en begeeft zich hypernerveus naar buiten,
kennelijk door iets of iemand opgejaagd, met de camera
voortdurend op zijn hielen. Langzaamaan doemen de contouren
van zijn leven op en ontvouwt zich een gruwelijke nachtmerrie.
De film, die de kijker geen moment rust gunt, focust niet op wat
er precies is gebeurd of nog zal komen maar op de
geestestoestand van Krister, briljant vertolkt door Sarri, met
beangstigende, ontregelende beelden die soms aan Haneke doen
denken en je nog lang na de aftiteling bijblijven.

Titel: Ape, the
Zie:
Apan
Titel: Apollo 11
Regie: Todd Douglas Miller
Met: Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins, Jim
Lovell, Jack Benny, Johnny Carson, Walter Cronkite
USA 2019
kleur 93 minuten
Documentaire, gemaakt in het kader van de vijftigste verjaardag
van de eerste maanlanding in juli 1969, waarin aan de hand van
origineel (en deels nooit eerder gepubliceerd) beeld- en
geluidsmateriaal de succesvolle vlucht van de Apollo 11 naar de
maan en de landing van de Eagle in de Mare Tranquilitatis van
moment tot moment worden gereconstrueerd. De enorme
spanning rond deze gevaarlijke en prestigieuze missie is
voelbaar vanaf de allereerste beelden, waarin het kolossale
lanceerplatform in stelling wordt gebracht waarmee de bijna
honderd meter hoge Saturnus-raket de ruimte in zal worden
geschoten. De gesprekken tussen de astronauten en het
vluchtleidingscentrum in Houston, bestaande uit een
uitwisseling van technische gegevens met af en toe een grapje
om de spanning te breken (‘als ik ophoud met ademhalen, zal ik
dat onmiddellijk melden’; ‘yep, we staan vooraan op de
startbaan’), maken de sfeer van opwinding en angstige spanning
vijftig jaar later nog steeds voelbaar. De film voelt aan als een
trip in een tijdmachine en laat je de hele missie haast fysiek
meebeleven – je voelt de raketmotoren in je ingewanden
dreunen. Ontzagwekkend!

Titel: Apollo 13
Regie: Ron Howard
Met: Tom Hanks, Ed Harris, Gary Sinise, Kevin Bacon, Bill
Paxton, Kathleen Quinlan
USA 1995
kleur 140 minuten
Realistische reconstructie van de noodlottige vlucht van de
Apollo 13 in april 1970, door sommigen honend afgedaan als
een ‘propagandafilm voor het Amerikaanse
doorzettingsvermogen’. Tijdens het activeren van een elektrisch
roer voorafgaand aan de geplande maanlanding explodeert een
van de zuurstoftanks, waarna de brandstofvoorziening van de
hoofdmodule Odyssey acuut gevaar loopt. In plaats van een
maanlanding is het doel van de vlucht vanaf dat moment het
veilig terugbrengen van de drie astronauten naar de aarde. Door
de maanlandingscapsule Aquarius te gebruiken als een soort
reddingsboot lukt het energie te besparen, zodat de astronauten
het tot de landing in de Stille Oceaan kunnen uitzingen.
Problemen, onder andere met een CO2-filter en met onvoorziene
koerscorrecties, worden met een ongelofelijke creativiteit en
inzet in het vluchtleidingscentrum in Houston opgelost. De
verschrikkelijke spanning die de wereld enkele dagen in haar
greep hield, komt goed over: de kijker zit – ondanks de bekende
afloop – voortdurend op het puntje van zijn stoel. Zeer
indrukwekkend! De overige verhaallijnen rond de familie van
de astronauten zijn totaal niet overtuigend, maar dit stoort
merkwaardig genoeg nauwelijks.
Titel: Apostasy
Regie: Daniel Kokotajlo
Met: Molly Wright, Siobhan Finneran, Sacha Parkinson,
James Quinn, James Foster, Robert Emms, Poppy
Jhakra
UK 2017
kleur 95 minuten
Ivanna en haar dochters Luisa en Alex zijn lid van de Jehova’s
getuigen. Hun eenoudergezin raakt en crisis als Luisa zwanger
blijkt te zijn van een niet-Jehova en weigert met hem te
trouwen, waarna ze wordt geëxcommuniceerd en Ivanna en
Alex geen contact meer met haar mogen hebben. Als het
noodlot vervolgens opnieuw toeslaat, worstelt Ivanna om haar
geloofsovertuigingen te laten stroken met de liefde voor haar
dochters. Genuanceerd beeld van een gesloten gemeenschap
waarin religieuze overtuigingen en regels boven alles gaan,
zelfs als dit de dood van dierbaren tot gevolg heeft (iedereen
ziet elkaar immers toch terug in de Nieuwe Wereld die na de
Apocalyps komt). Een film die je lang na het kijken bijblijft.

Titel: Appartement, l’
Regie: Gilles Mimouni
Met: Vincent Cassel, Romane Bohringer, Jean-Philippe
Ecoffey, Monica Bellucci, Sandrine Kiberlain, Olivier
Granier
Frankrijk/Spanje/Italië 1996
kleur 116 minuten
Max, een voormalige rokkenjager, staat op het punt te gaan
trouwen en een rustig leven te gaan leiden. Maar dan vindt hij
sporen die een associatie opwekken met een ex-vriendin van
hem die ooit uit zijn gezichtsveld verdween, en hij kan het niet
laten die te volgen. Hij raakt verstrikt in een web van intriges en
leugens, verfilmd in een complexe structuur vol flashbacks en
tijdsprongen die enigszins doet denken aan Hitchcock.
Regisseur Mimouni is als een goochelaar die telkens een nieuw
gekleurd lint uit zijn mouw tovert, en hij weet de kijker
dusdoende aangenaam bezig te houden, maar erg veel om het
lijf heeft het allemaal niet.
Titel: Aquarela
Regie: Viktor Kossakovsky
Met: –
UK/Duitsland/Denemarken/USA 2018
kleur 89 minuten
Documentaire over de ontzagwekkende schoonheid en kracht
van water, verbeeld in overweldigende opnames van gevaarlijke
ijsvlaktes, woeste golven, stormen, torenhoge watervallen,
overstromingen en gigantische ijsbergen (ook onder water
gefilmd) die in stukken breken en metershoge golven opwerpen.
Water en ijs lijken machtige veelvormige organismen met een
eigen leven en wil, die respect afdwingen en ons scherp bewust
maken van onze nietigheid en kwetsbaarheid. De film is een
soort Koyaanisqatsi waarbij de rollen zijn omgedraaid: hier
vernietigt de natuur de mens. Een sprakeloos makende
belevenis, die je bij voorkeur op een groot bioscoopscherm
moet ervaren. De af en toe losbarstende muziek van een Finse
heavymetalband is een overbodige toevoeging; beeld en geluid
zijn van zichzelf al onheilspellend genoeg. Gefilmd in onder
meer Siberië, Miami, Groenland en Venezuela.

Titel: Aquí y allá
Regie: Antonio Méndez Esparza
Met: Pedro De los Santos Juárez, Teresa Ramírez Aguirre,
Lorena Guadalupe Pantaleón Vázquez, Heidi Laura
Solano Espinoza, Néstor Tepetate Medina
USA/Spanje/Mexico 2012
kleur 110 minuten
Na tweemaal langere tijd is de USA te hebben gewerkt keert
Pedro terug naar zijn Mexicaanse geboortedorp, waar hij een
leven wil opbouwen en muziek wil maken met zijn bandje.
Maar in zijn afwezigheid zijn er dingen veranderd en het loopt
niet zoals hij had gewild. Ingehouden drama waarin vooral
indirect, via gesprekken en sfeervolle long shots, een verhaal
wordt verteld over emigratie, verlangen naar een beter leven,
hoop en weemoed, waarbij Pedro’s lot staat voor dat van velen.
Geslaagd debuut van Esparza won prijzen in het festivalcircuit.
Titel: Araf (Somewhere in between)
Regie: Yesim Ustaoglu
Met: Neslihan Atagül, Baris Hacihan, Özcan Deniz, Nihal
Yalcin, Yasemin Çonka
Turkije 2012
kleur 124 minuten
Zehra en Olgun werken in een restaurant aan de snelweg tussen
Istanbul en Ankara en verlangen naar een beter leven elders.
Olgun is verliefd op Zehra, maar weet niet tot haar door te
dringen; Zehra hoopt via een affaire met vrachtwagenchauffeur
Mahud te ontsnappen aan het troosteloze leven in het gat waar
ze woont, maar die droom verandert in een nachtmerrie. Als
Olgun daarvan hoort, gaat hij uit frustratie zo door het lint dat
hij in de gevangenis belandt. Triest beeld van Turkse jongeren
die uit angst om hun traditioneel ingestelde familie voor het
hoofd te stoten gedoemd zijn in uitzichtloosheid te leven;
somber van sfeer met fraai, stemmig camerawerk.
Titel: Arbre, le maire et la médiathèque, l’
Regie: Eric Rohmer
Met: Pascal Greggory, Arielle Dombasle, Fabrice Luchini
Frankrijk 1993
kleur 106 minuten
Socialistische burgemeester van plaatsje in de Vendée wil zijn
gemeente opstoten in de vaart der volkeren door een
mediatheek te laten verrijzen op de plaats waar nu nog een
weiland is. Hij vindt een onderwijzer die sympathiseert met de
milieubeweging tegenover zich, maar denkt het door zijn
connecties in Parijs makkelijk te kunnen bolwerken. Hij ziet
zich echter – typerend voor Rohmer-films – geconfronteerd met
een merkwaardige reeks toevallige gebeurtenissen, die het
project uiteindelijk de das omdoen. Buitenbeentje in Rohmeroeuvre, dat zich voornamelijk met perikelen in liefdes en
vriendschappen bezighoudt, is niettemin onderhoudend, vooral
door de als altijd sprankelende dialogen.

Titel: Argent, l’
Regie: Robert Bresson
Met: Christian Patey, Sylvie van den Elsen, Michel Briguet
Frankrijk 1983
kleur 84 minuten
Jonge chauffeur Yvon krijgt zonder het te weten vals geld in
handen en wordt aangezien voor de vervalser. Zonder werk
gekomen raakt hij betrokken bij een bankoverval en wordt
gepakt. Tijdens zijn gevangenisstraf verlaat zijn vrouw hem. Al
deze tegenslag maakt hem tot een verbitterd man. Als hij vrij
komt, slaat hij in het wilde weg aan het moorden. Wrang beeld
van de brave ‘eerlijke’ burgerij die bedriegt waar mogelijk en
de kleine man (Yvon) die altijd het slachtoffer is en ten slotte in
blinde woede terugslaat.
Titel: Ariel
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Turo Pajala, Matti Pellonpää
Finland 1988
kleur 70 minuten
Een vroege Kaurismäki, net als zijn latere films vrij kort, maar
vanwege de snelle opeenvolging van verwikkelingen denk je
dat je langer hebt zitten kijken dan een dik uur. Aan het begin
wordt de hoofdpersoon, een mijnwerker, werkeloos en vertrekt
met een auto en een buidel geld naar Helsinki. Onderweg wordt
hij beroofd. In de stad beproeft hij zijn geluk, maar belandt al
snel in de gevangenis. Hij weet echter weer te ontsnappen en
samen met een vrouw die hij had leren kennen en haar zoontje
ongemerkt aan boord van de Ariel te komen, die hen naar
Mexico zal brengen. Ook in deze film speelt de troosteloosheid
van het bestaan al een prominente rol, maar ondanks de vele
doden die er vallen en de talloze illegale activiteiten loopt alles
dus uiteindelijk goed af.
Titel: Arm van Jezus, de
Regie: André van der Hout
Met: Huug van Tienhoven, Ferry Heijne, Frank van den Bos,
Wim ter Weele
Nederland 2003
zwart-wit en kleur 71 minuten
Gedeeltelijk rond oude zwart-witbeelden geconstrueerd verhaal
over een mijnwerker die het troosteloze leven in Limburg
ontvlucht en naar Rotterdam gaat om daar de boot naar
Amerika te nemen, en zijn zoon die in Chicago woont en
Rotterdam een generatie later bezoekt als handelsreiziger. Zijn
vader is er nooit weggekomen; hij heeft er eerst als
havenarbeider gewerkt en later, na een bedrijfsongeval, als
trambestuurder. Als rode draad in het verhaal fungeert een
tijdens een overstroming van een Christusbeeld afgebroken
arm. Surrealistische sfeer door de combinatie van
documentaireachtige beelden in zwart-wit, kleurenmateriaal uit
het (niet minder sombere) heden en enkele musicalachtige
intermezzi. Vrijwel alle rollen worden gespeeld door leden van
de experimentele popgroep De Kift, die het geheel een sterke
Van Warmerdam-toets weten mee te geven.

Titel: Artificial Intelligence: AI
Regie: Steven Spielberg
Met: Haley Joel Osment, Frances O’Connor, Sam Robards,
Jake Thomas, Jude Law, William Hurt, Ken Leung
USA 2001
kleur 146 minuten
Door Spielberg voltooid project van Kubrick over de vraag of
robots deel kunnen hebben aan de liefde, wat de ultieme stap
zou zijn in de menswording van de machine. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van David, een superrobotkind dat bij
een gezin wordt geplaatst waarvan de echte zoon in coma ligt.
Hij is geprogrammeerd om lief te hebben, maar zijn ‘moeder’
houdt uiteindelijk niet echt van hem. Hij heeft echter zoveel
menselijke trekjes meegekregen dat hij wel smacht naar haar
liefde en alles doet om die te krijgen. Aan het slot van de film
gaat die wens na duizenden jaren eindelijk in vervulling, maar
op een angstaanjagend ‘mechanische’ wijze en slechts voor één
dag. Het is dan ook, ondanks dit (blijkbaar door Spielberg
beoogde, want erg on-Kubrickiaanse) ‘happy end’, een van de
droevigste, deprimerendste films die ik ooit zag. Het verhaal
overtuigt niet geheel, maar de toekomstvisie (die duidelijke
overeenkomsten vertoont met die van Houellebecq) is dermate
intrigerend dat dat niet erg stoort.
Titel: Artist, the
Regie: Michel Hazanavicius
Met: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James
Cromwell, Penelope Ann Miller, Missi Pyle
Frankrijk/België 2011
zwart-wit 100 minuten
Hollywood, 1927. George Valentin, een grote ster van de
stomme film, botst na een première tegen Peppy Miller op, een
flamboyante jonge vrouw. Door het voorval krijgt zij het idee
auditie te doen voor een klein dansrolletje, wat het begin wordt
van een grootse filmcarrière. Tegelijkertijd zet Valentins
neergang in omdat hij weigert de overstap te maken naar de
geluidsfilm. Waar hij ooit haar ontdekker was, ontpopt zij zich
steeds meer als zijn redster. Zeer originele, tot in alle details
geheel in de stijl van oude stomme films uitgevoerde productie:
zwart-wit, beeldformaat 4:3, tussentitels, begeleidende
dramatische muziek, overacting van emoties, brede gebaren,
cruciale rol voor een aandoenlijk hondje, enzovoort. Wonderlijk
hoe zo’n gedateerde vorm anno 2011 zo fris kan ogen. Een
absolute aanrader!

Titel: Aruitemo aruitemo (Still walking)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, You, Kazuya Takahashi,
Shohei Tanaka, Kirin Kiki, Yoshio Harada
Japan 2008
kleur 115 minuten
Twee volwassen kinderen, zoon Ryoto en dochter Chinami,
bezoeken met hun gezinnen hun bejaarde ouders om de sterfdag
van de oudste zoon, Junpei, te gedenken en zijn graf te
bezoeken. Junpei stierf vijftien jaar eerder toen hij een kind van
de verdrinkingsdood redde. Ook de man die destijds door hem
werd gered, komt zoals elk jaar even langs. Gedurende de dag
komen er allerlei opgekropte irritaties, frustraties, verdriet- en
schuldgevoelens aan het licht. De ouders vitten voortdurend op
de kinderen en kleinkinderen en op elkaar: de echtgenoot van
Chinami belooft altijd dat hij karweitjes zal doen maar doet dat
nooit, Ryoto had beter niet met een weduwe maar met een
gescheiden vrouw kunnen trouwen, de geredde man is een loser
en verdient niet dat er iemand voor hem is gestorven, enzovoort
enzovoort – het is niet goed of het deugt niet. Zodoende leren
we de diverse familieleden goed kennen en aan het eind doemt
een beeld op van mensen die allemaal in stilte lijden, elkaar
nooit werkelijk nader komen en de verwachtingen die ze van
elkaar hebben niet kunnen inlossen. De familieverhoudingen
worden niet zoals in veel vergelijkbare westerse films getoond
via crises en harde confrontaties, maar door nauwgezette
observatie van omgangsvormen, gesprekken, beleefdheden en
steelse opmerkingen. Vakkundig gemaakt en weemoedig
stemmend meesterwerk van de maker van Maboroshi no hikari
en Wandafuru raifu dat zich kan meten met het beste van Ozu.
Titel: As good as it gets
Regie: James L. Brooks
Met: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba
Gooding jr.
USA 1997
kleur 138 minuten
Meesterlijke rol van Nicholson als Melvin Udall, een oude,
racistische en andere onaangename opmerkingen om zich heen
strooiende zuurpruim, die via een hondje, een onfortuinlijke
homoseksuele overbuurman en een veelgeplaagde serveerster
een beter mens wordt. Regisseur Brooks (Terms of endearment)
weet het zeer weerbarstige materiaal tot een uiterst
onderhoudende, ruim twee uur durende romantische komedie te
kneden die nergens vervlakt of in slapstick ontaardt. Door de
vele komische situaties en treffende gevatheden heen vraagt de
kijker zich steeds bezorgder af hoe er voor zo’n gestoorde
misantroop een happy end kan zijn weggelegd. Maar we maken
Melvins grote moment mee: ’s morgens om een uur of vier legt
hij in een uitgestorven straat een liefdesverklaring af waartoe
we hem niet meer in staat hadden geacht na alles wat hij in de
twee uur daarvoor heeft verknoeid. Hij stijgt waarlijk boven
zichzelf uit.

Titel: As it is in heaven
Zie:
Så som i himmelen
Titel: At eternity’s gate
Regie: Julian Schnabel
Met: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads
Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner
Zwitserland/Ierland/GB/Frankrijk/USA 2018
kleur en zwart-wit 111 minuten
Visie op de laatste, zeer productieve jaren van Vincent van
Gogh, die hij doorbracht in Arles en Auvers-sur-Oise, geplaagd
door religieuze twijfels, geldgebrek en duistere visioenen. De
tumultueuze vriendschap met Gauguin doet hem geen goed en
hij wordt enkele malen opgenomen in inrichtingen. Dafoe
verbeeldt het gekwelde genie met veel expressief spel en doet
dat vakkundig, geholpen door ontregelende visuals en
filmmuziek, maar de film is aan de lange kant en voegt weinig
toe aan de reeds uitentreuren bekende feiten uit Van Goghs
leven. Matig.
Titel: At klappe med een hånd
Regie: Gert Fredholm
Met: Jens Okking, Peter Gantzler, Susanne Juhász, Michelle
Bjørn-Andersen, Ann Eleonora Jørgensen, Jesper
Christensen, Elsebeth Steentoft
Denemarken 2001
kleur 85 minuten
Een rijke zakenman die op het punt staat na de dood van zijn
zieke vrouw met zijn veel jongere vriendin naar Spanje te
verhuizen en alleen nog wat laatste dingen moet regelen, krijgt
ineens te horen dat hij een dochter zou hebben. Samen met de
begrafenisondernemer (die hij ad hoc als chauffeur inhuurt)
gaat hij haar opzoeken. Ze blijkt kapster te zijn en als
alleenstaande moeder een doof dochtertje op te voeden. Alle
verrassende belevenissen en ontmoetingen leveren menig nieuw
(zelf)inzicht op voor alle betrokkenen. Een kleine maar gave
feelgood-roadmovie.
Titel: At the end of daybreak
Zie:
Sham moh

Titel: ¡Átame! (Tie me up! Tie me down!)
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles Léon
Spanje 2001
kleur 101 minuten
Een vroege Almodóvar. Ricky wordt ontslagen uit een
psychiatrisch ziekenhuis en gaat opnieuw zijn obsessie voor
pornosterretje Marina najagen. Hij gijzelt haar en eist haar
liefde op, waar zij na de nodige schermutselingen nog gehoor
aan geeft ook. Een curieuze mix van seks, geweld, zwarte
humor, campkitsch en over-the-top melodrama. Almodóvar
geeft hier een wel heel wonderlijke draai aan het genre
‘romantische komedie’. En toch is de film, naast al het andere,
ook een ontroerend verhaal over twee mensen die het leven in
hun eentje niet aankunnen en rust vinden bij elkaar. Ga er maar
aanstaan!
Titel: Atanarjuat (the fast runner)
Regie: Zacharias Kunuk
Met: Natar Ungalaaq, Sylvia Ivalu, Peter-Henry Arnatsiaq,
Lucy Tulugarjuk, Pakkak Inushuk, Eugene Ipkarnak,
Madeline Ivalu
Canada 2001
kleur 172 minuten
Bijna drie uur durende verfilming van een ongeveer duizend
jaar oude Inuit-legende over de held Atanarjuat, de ‘snelle
renner’, en zijn grote liefde Atuat. Zij is al op jonge leeftijd
beloofd aan de zoon van het stamhoofd, en die probeert nu als
volwassen man op alle mogelijke manieren te krijgen wat hem
in zijn ogen toekomt. Hij en zijn familie zijn in de greep van
een boze geest en zaaien daardoor dood en verderf, maar
Atanarjuat weet uiteindelijk door moed en
uithoudingsvermogen de orde en rust in de eskimostam te
herstellen. Mooie beelden van bevroren toendra’s, sleehonden
en ijskoude meren, met als hoogtepunten een ritueel gevecht in
een iglo en, vooral, een lange, adembenemende achtervolging
van de spiernaakte, voor zijn leven rennende Atanarjuat door
het jonge stamhoofd en twee handlangers nadat ze hem slapend
in een tent hebben overvallen en zijn broer hebben vermoord.
Geheel in de eskimotaal Inuktitut opgenomen op het arctische
eilandje Igloolik met een cast en een crew van Inuit.

Titel: Återträffen (The Reunion)
Regie: Anna Odell
Met: Anna Odell, Sandra Andreis, Kamila Benhamza,
Anders Berg, Jimmy Carlberg, Erik Ehn, Niklas
Engdahl, Per Fenger-Krog, Jimmy Forsén, Robert
Fransson, Sara Karlsdotter, Sanna Krepper, Andreas
Kundler, Fredrik Meyer, Lena Mossegård
Zweden 2013
kleur 88 minuten
De kunstenares Anna Odell wordt twintig jaar na het
eindexamen niet uitgenodigd voor de reünie van haar
middelbareschoolklas. Ze maakt een speelfilm waarin ze toont
wat er gebeurd zou kunnen zijn als ze wel was gegaan en haar
voormalige klasgenoten had geconfronteerd met hun pestgedrag
van destijds. Ze laat de film aan een aantal van hen zien en
registreert hun reacties. Wat begint als een variant op
Vinterbergs Festen – het zielige buitenbeentje keert terug om de
waarheid te spreken en het feestje te bederven – gaat
halverwege over in een soort therapeutische analyse van
pestgedrag. Anna’s onderzoek wordt steeds fanatieker, maar
uiteindelijk blijft ze met lege handen achter omdat ze te
obsessief met zichzelf bezig is en de mechanismes achter het
pesten onvoldoende weet bloot te leggen. Daardoor wordt de
film te veel een persoonlijke afrekening en overtuigt met name
het tweede deel niet erg, hoewel vrijwel iedere kijker
pestgedrag wel uit eigen ervaring (als dader, slachtoffer,
meeloper en/of getuige) zal kennen en het een belangrijk
onderwerp blijft om ‘bespreekbaar te maken’.
Titel: Atlantic
Regie: Jan-Willem van Ewijk
Met: Fettah Lamara, Thekla Reuten, Mohamed Majd,
Boujmaa Guilloul, Jan-Willem van Ewijk
Duitsland/Nederland/Marokko 2014
kleur 94 minuten
Een Marokkaanse visser wordt jaar in jaar uit geconfronteerd
met een toestroom van toeristen die in zijn kustdorpje komen
surfen. Daardoor wordt hij zich steeds bewuster van alles wat
voor hem onbereikbaar is en ontwikkelt hij een naïef verlangen
naar de ‘overkant’ waar alles beter is. Fraai vormgegeven, maar
helaas wat warrig uitgewerkte vertelling over de hunkering naar
onbekende verten en het verwerken van oude pijn, met
adembenemende beelden van surfers en aanrollende golven die
niemand onberoerd zullen laten.

Titel: Atmen
Regie: Karl Markovics
Met: Thomas Schubert, Karin Lischka, Georg Friedrich,
Gerhard Liebmann, Stefan Matousch, Luna Mijovic,
Georg Veitl, Klaus Rott
Oostenrijk 2011
kleur 94 minuten
Roman Kogler, een jongen van 19 die als minderjarige een
moord pleegde en daarvoor in de jeugdgevangenis zit, gaat bij
een mortuarium werken bij wijze van voorbereiding op zijn
terugkeer naar de maatschappij. Langzaam komt hij zover dat
hij zijn verleden als geadopteerd kind en jeugdcrimineel onder
ogen kan zien. Dit vakkundige maar nogal deprimerende
regiedebuut van ex-acteur Markovics toont in een kalm tempo
de belevenissen van Roman, zijn (vaak stille) reflecties over
leven en dood en de reacties van zijn omgeving. Mooi zijn de
scènes met zijn koude, emotioneel tekortschietende moeder en
met een rugzaktoeriste in de trein, waar het bij een biertje even
bijna gezellig dreigt te worden.
Titel: Atonement
Regie: Joe Wright
Met: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai,
Saoirse Ronan, Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave,
Juno Temple
UK/Frankrijk 2007
kleur 130 minuten
Verfilming van de roman van Ian McEwan over de schrijfster
Briony Tallis, afkomstig uit een adellijke familie, die in de jaren
dertig als 13-jarig meisje een grote fout maakt door Robbie, de
arme geliefde van haar oudere zus Cee, valselijk van
verkrachting van een nichtje van haar te beschuldigen,
waardoor Robbie achter de tralies belandde. Als Briony ouder is
en spijt heeft van haar handelwijze, probeert ze de geliefden
weer bij elkaar te brengen, maar de oorlog gooit roet in het eten.
De enige boetedoening die haar rest, is om als oude vrouw een
boek te schrijven waarin de tragische liefdesgeschiedenis wordt
verteld, maar nu met een happy end. Magistrale en ontroerende
film met prachtige hoofdrollen van Knightley en McAvoy.
Préparez vos mouchoirs!

Titel: Attack, the
Regie: Ziad Doueiri
Met: Ali Suliman, Reymonde Amsallem, Evgenia Dodena,
Dvir Benedek, Uri Gavriel, Karim Saleh, Nisrin
Siksik
Libanon/Frankrijk/België 2012
kleur 102 minuten
Het leven van Amin Jaafari, een Arabische chirurg die in Tel
Aviv woont en geheel geïntegreerd is in de Israëlische
samenleving, ontaardt in een nachtmerrie als er in de stad een
bomaanslag wordt gepleegd waarbij een groot aantal mensen
omkomt, van wie zijn vrouw Siham er één is. En wat nog
onthutsender is: zij wordt ervan verdacht de dader van deze
zelfmoordaanslag te zijn. Amin moet ermee leren leven dat hij
onbekend was met een belangrijk deel van het leven van zijn
eigen vrouw en raakt geobsedeerd door de vraag waarom zij
haar radicale opvattingen voor hem geheimhield, maar die
vraag blijkt onmogelijk te beantwoorden. Minutieus verslag van
een bewustwordingsproces waarin elke stap opnieuw pijn doet
en Amin uiteindelijk van alles en iedereen vervreemd raakt. De
film legt het accent op de menselijke aspecten van het drama,
maar heeft bijna onvermijdelijk ook een sterke politieke
component en leidde als zodanig tot controverses en
vertoningsverboden.
Titel: Attenberg
Regie: Athina Rachel Tsangari
Met: Ariane Labed, Jorgos Lanthimos, Vangelis Mourikis,
Evangelia Randou
Griekenland 2010
kleur 95 minuten
Marina, een 23-jarige vrouw, woont in een Grieks stadje aan
zee dat ooit, in de optimistische twintigste eeuw, rondom een
fabriek werd gebouwd. Nu verkeert het in verval, de meeste
mensen zijn er weggetrokken en er hangt een naargeestige
sfeer. Marina zorgt voor haar doodzieke vader (een van de
architecten van het mislukte project) en heeft in tegenstelling tot
haar vriendin Bella een afkeer van mannen en elke vorm van
seksueel getint lichamelijk contact. Wel houdt ze van de
dierendocumentaires met David Attenborough en van
rollenspelletjes en het instuderen van danspasjes met haar
vriendin. Ze heeft echter het gevoel dat ze volwassener zou
moeten worden. Als er een vreemdeling op bezoek komt,
knoopt ze een onwennige liaison met hem aan. Ondertussen
moet ze ook regelen dat haar vader volgens diens laatste wens
gecremeerd wordt en dat zijn as over zee wordt uitgestrooid.
Zal Marina worden meegezogen in de neerwaartse spiraal van
haar vader en diens levenswerk, of zal ze uit haar betonnen
jungle weten te ontsnappen? Licht absurdistische maar boeiende
studie van eenzaamheid, waarin de postindustriële mens een
beetje à la Attenborough als een exotische diersoort in beeld
wordt gebracht.

Titel: Auberge espagnole, l’
Regie: Cédric Klapisch
Met: Romain Duris, Judith Godrèche, Audrey Tautou, Cécile
de France, Kelly Reilly, Cristina Brondo, Federico
d’Anna, Christian Pagh, Kevin Bishop
Frankrijk 2002
kleur 122 minuten
Xavier woont in Parijs en is bijna klaar met zijn studie
economie, waarna hem een lucratieve baan op een ministerie
wacht. Voor zijn laatste studiejaar gaat hij via het Erasmusuitwisselingsprogramma naar Barcelona, tot ongenoegen van
zijn bezitterige vriendin en zijn ex-hippiemoeder. Het wordt een
woelig jaar in een bont internationaal gezelschap, waarin Xavier
geconfronteerd wordt met een totaal ander leven dan er voor
hem in Parijs uitgestippeld ligt en mensen met wie hij anders
nooit zou hebben gepraat. Hij herinnert zich weer waar hij als
kind van droomde en beleeft een affaire met een getrouwde
vrouw. Bij thuiskomst is hij niet meer dezelfde. Onderhoudende
komedie-met-serieuze-ondertoon, vol inventief gefilmde
ensemblescènes in het Barcelonese studentenhuis. Kreeg drie
jaar later een vervolg in Les poupées russes.
Titel: Auf der anderen Seite
Regie: Fatih Akin
Met: Nurgül Yesilçay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Hanna
Schygulla, Patrycia Ziolkowska, Nursel Köse
Duitsland/Turkije 2007
kleur 122 minuten
Ali, een in Bremen woonachtige Turkse weduwnaar, vraagt de
Turkse prostituee Yeter bij hem te komen wonen, en zij gaat om
haar moverende redenen op zijn aanbod in. Ali’s zoon Nejat,
literatuurdocent aan de universiteit, is niet zo happy met de
nieuwe leefsituatie van zijn vader tot hij ontdekt dat Yeter geld
naar Turkije stuurt om haar dochter Ayten te laten studeren. Als
Ali Yeter bij een ruzie per ongeluk doodslaat en in de
gevangenis komt, zegt Nejat zijn baan op en reist hij naar
Istanbul om Ayten te zoeken. Maar Ayten, een politiek
activiste, is juist voor de Turkse politie naar Duitsland gevlucht,
waar ze vriendschap sluit met een jonge Duitse, Lotte, die haar
in huis neemt. Als Ayten wordt gearresteerd, haar asielaanvraag
wordt afgewezen en ze aan Turkije wordt uitgeleverd en daar
gevangengezet, reist Lotte haar achterna om te proberen haar
vrij te krijgen, waarbij ze in allerlei duistere toestanden verzeild
raakt die haar uiteindelijk noodlottig worden. Indrukwekkende
film, waarin diverse draden worden gesponnen tussen Duitsland
en Turkije terwijl de personages uit de verschillende
verhaallijnen telkens rakelings langs elkaar scheren – een mooi
spel met de verwachtingen van de door ensemblefilms als
Magnolia en Crash op onwaarschijnlijke toevallen
geconditioneerde kijker. Akin bespeelt in deze film totaal
andere registers dan in zijn vorige, Gegen die Wand, wat van
artistieke moed getuigt.

Titel: Author! Author!
Regie: Arthur Hiller
Met: Al Pacino, Dyan Cannon, Tuesday Weld, Alan King,
Bob Dishy, Eric Gurry
USA 1982
kleur 105 minuten
Toneelschrijver beleeft tijdens repetitieperiode van zijn nieuwe
stuk roerige tijden als zijn zoveelste vrouw hem verlaat met
achterlating van zijn en haar kinderen uit diverse huwelijken.
Komedie voert boventoon, maar ook hartverscheurende scènes
als de kinderen vragen wanneer dat nou eens ophoudt met al die
vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, en die meer dan
tweehonderd neefjes en nichtjes. Eind goed al goed als de New
York Times positief is over het stuk. ‘They heard the audience
screaming, yelling: Author! Author!’
Titel: Autumn
Zie:
Sonbahar
Titel: Aux yeux du monde
Regie: Eric Rochant
Met: Yvan Attal, Kristin Scott-Thomas, Marc Berman,
Charlotte Gainsbourg
Frankrijk 1991
kleur 97 minuten
Gefrustreerde maar naar al snel blijkt zachtmoedige jongen
kaapt volle schoolbus om indruk te maken op zijn vriendin en
zich eindelijk geen nul meer te voelen. De film toont de
gebeurtenissen in en rond de bus en de interactie tussen de
jongen, de chauffeur, de kinderen en de meereizende lerares.
Spannend en tot het eind toe geloofwaardig.

Titel: Avaze gonjeshk-ha (The song of sparrows)
Regie: Majid Majidi
Met: Mohammad Amir Naji, Hossein Aghazi, Maryam
Akbari, Kamran Dehghan
Iran 2008
kleur 96 minuten
Karim werkt op een struisvogelfarm. Hij is gelukkig met zijn
leven als huisvader en aardig voor zijn kinderen. Maar dan
wordt hij ineens door pech achtervolgd: het gehoorapparaat van
zijn oudste dochter valt in een waterput en ze moet snel een
nieuw hebben omdat ze anders geen examen kan doen.
Hierdoor van zijn stuk gebracht laat Karim per ongeluk een
struisvogel ontsnappen. Hij moet het beest terug zien te halen,
anders is hij zijn baan kwijt. Als hij voor het gehoorapparaat
naar Teheran gaat, ontdekt hij toevallig dat hij daar goed kan
verdienen als brommertaxichauffeur. Maar de financiële
voorspoed maakt hem niet gelukkig; zijn huis raakt steeds meer
overwoekerd door allerlei troep en zelf wordt hij vrekkig en
humeurig. Pas als hij een ongeluk krijgt en afhankelijk wordt
van zijn vrouw en kinderen, leert hij weer wat werkelijk
belangrijk is in het leven. Deze lichtvoetige, humoristische en
hier en daar wat absurdistische film moet het vooral hebben van
het contrast tussen het aangenaam trage levenstempo van het
platteland en de hectische, gevaarlijke stad, maar vlucht niet in
makkelijk moralisme.
Titel: Avec ma mère à la mer
Regie: Alexis van Stratum
Met: Hervé Guerrisi, Nicole Colchat, Cachou Kirsch, Maaike
Neuville
België 2009
kleur 82 minuten
Clément en zijn vriendin Carole staan op het punt naar Canada
te emigreren als Clément het bericht krijgt dat zijn moeder
Josiane een zelfmoordpoging heeft gedaan. Hij haalt haar uit
het ziekenhuis en gaat voor een paar dagen met haar naar het
familieappartement in Knokke om te proberen haar weer wat op
te monteren. Gaandeweg wordt duidelijk dat Josiane haar zoon
altijd heeft gemanipuleerd met haar manisch-depressiviteit en
haar emotionele chantage, waardoor hij nu als volwassene erg
onzeker en kwetsbaar is en voortdurend probeert het iedereen
naar de zin te maken. De hele film lang wordt hij heen en weer
geslingerd tussen Josiane, Carole en de mooie Ilse die hij in
Knokke leert kennen. Maar wat wil hij zelf? De benauwende,
veel te hechte band tussen moeder en zoon wordt goed voelbaar
gemaakt terwijl de kijker met Clément meegolft in de
achtbaanrit van Josianes stemmingen. Het enige minpuntje van
de film is een bizar muzikaal intermezzo ongeveer halverwege.

Titel: Avenir, l’
Regie: Mia Hansen-Løve
Met: Isabelle Huppert, André Marvin, Roman Kolinka, Edith
Scob, Sarah le Picard, Solal Forte
Frankrijk 2016
kleur 102 minuten
Nathalie, in de vijftig en lerares filosofie aan een middelbare
school in Parijs, heeft haar leven op de rit: al vijfentwintig jaar
gelukkig getrouwd, twee volwassen kinderen en een baan
waarin ze jongeren weet te inspireren tot kritisch nadenken.
Maar dan wordt ze getroffen door een cascade van tegenslagen:
haar man verlaat haar voor een jongere vrouw, haar
wispelturige maar beminde moeder overlijdt en de
schoolboekenuitgeverij waarvoor ze werkt zegt haar de wacht
aan. Plotseling moet ze zichzelf opnieuw uitvinden. Ze wordt
daarbij geholpen door haar liefde voor haar intellectuele arbeid,
een anarchistische oud-leerling, de door haar geërfde dikke
zwarte kat van haar moeder en haar nieuwe rol als grootmoeder.
Verrassend ingetogen maar daardoor ook wat saaie en stuurloze
film van Hansen-Løve over een thema dat gewoonlijk
explosievere materie oplevert, volledig gedragen door het
subtiele spel van Huppert.
Titel: Avonden, de
Regie: Rudolf van den Bergh
Met: Thom Hoffman, Rijk de Gooyer, Viviane de Munck
Nederland 1989
kleur circa 120 minuten
Gerard (Kornelis van het) Reves klassieker uit 1948 verfilmd in
een wat andere vorm, maar wel met veel respect voor het boek.
In de verfilming ligt de nadruk op de seksuele nood van de
hoofdpersoon en zijn nog te ontdekken schrijverschap.
Desondanks is het een goede film geworden, die ondanks
enkele onvolkomenheden voor 90% acceptabel is. Dat is niet in
de laatste plaats te danken aan de drie hoofdrolspelers, die de
film naar een niveau tillen dat doet denken aan Abel van Alex
van Warmerdam.

Titel: Avril et le monde truqué
Regie: Christian Desmares, Franck Ekinci
Met: Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean Rochefort,
Olivier Gourmet, Marc-André Grondin, Bouli
Lanners, Benoît Brière
Frankrijk/België/Canada 2015
kleur 105 minuten
Steampunk-animatiefilm waarin de geschiedenis in 1870 een
totaal andere wending heeft genomen. Sindsdien zijn er
voortdurend wetenschappers op mysterieuze wijze verdwenen,
zodat er geen nieuwe uitvindingen zijn gedaan en de wereld is
blijven steken in het stoommachine- en steenkolentijdperk. In
1941 gaat de jonge Avril samen met haar pratende kat Darwin
en haar opa op zoek naar Avrils ouders, die op zoek waren naar
een wonderserum. Na talloze hachelijke avonturen ontdekken
ze dat de wetenschappers werken voor een geheim genootschap
dat het leven op aarde wil redden, maar ook dat er
kwaadaardige tegenkrachten aan het werk zijn. Een zeer
creatieve en liefdevol gemaakte ‘klassieke’ animatiefilm vol
retrotechnische hoogstandjes en visuele en taalgrapjes laat de
kijker met een brede glimlach op het gezicht achter.
Titel: Awfully big adventure, an
Regie: Mike Newell
Met: Hugh Grant, Alan Rickman, Georgina Cates, Prunella
Scales, Alun Armstrong, Peter Firth
UK 1995
kleur 112 minuten
Verfilming van het boek van Beryl Bainbridge, gesitueerd rond
een schouwburg in het sombere Liverpool van vlak na de
oorlog. Hier komt de naïeve, openhartige Stella (Cates), die als
klein meisje in de steek werd gelaten door haar losbandige
moeder, te werken als onbezoldigd assistente van de vileine
theaterdirecteur Potter (Grant). Ze wordt verliefd op hem,
aanvankelijk nog niet wetend dat hij meer geïnteresseerd is in
jongens dan in meisjes, en laat zich verleiden door de oudere
door de wol geverfde acteur P.L. O’Hara. Aan het eind komt
een vreselijk geheim aan het licht, waardoor de verder nogal
afstandelijke film een onevenwichtige indruk achterlaat (Roger
Ebert: ‘The whole film is a warm-up for a third act that never
happens’). De kijker voelt ondanks alle tragiek weinig
betrokkenheid met de personages.

Titel: Ayneh (De spiegel)
Regie: Jafar Panahi
Met: Mina Mohammad Khani, Kazem Mojdehi, T,
Samadpour, Naser Omuni, M. Shirzad
Iran 1997
kleur 95 minuten
Een meisje wordt niet zoals gewoonlijk van school gehaald
door haar moeder. Na een poosje wachten voor het schoolhek
besluit ze in arren moede dan maar op eigen houtje naar huis te
gaan. Het wordt een zwerftocht te voet en met diverse
vervoermiddelen door het drukke Teheran. Halverwege neemt
de film een onverwachte wending als het meisje ineens tegen de
cameraman zegt niet verder te willen spelen en wegloopt. De
filmploeg volgt haar zo goed en zo kwaad als het gaat verder
naar huis. Onduidelijk blijft of dit incident een welbewuste keus
is of dat het een soort noodgreep betreft nadat de kleine
Mohammad Khani er écht de brui aan gaf. Hoe dat ook zij, het
houdt de spanning er wel in. En passant krijgen we een aardig
beeld van het leven (en het waanzinnige verkeer) in de Iraanse
hoofdstad. Gedurende de hele film zijn flarden van een
radioverslag van een belangrijke wedstrijd van het Iraanse
nationale voetbalelftal te horen.
Titel: Azuloscurocasinegro
Regie: Daniel Sánchez Arévalo
Met: Quim Gutiérrez, Marta Etura, Antonia de la Torre,
Héctor Colomé, Raúl Arévalo, Eva Pallarés, Manuel
Morón, Ana Wagener
Spanje 2006
kleur 105 minuten
‘Donkerblauwbijnazwart’, dat zijn de tinten waarin deze film is
gedraaid, en het is ook de kleur van het pak waarvan
hoofdpersoon Jorge droomt. Jorge is een adolescent die nooit
knopen doorhakt, ogenschijnlijk vanwege praktische
belemmeringen: zijn vader heeft een attaque gehad en Jorge
moet nu voor hem zorgen, en daardoor wordt het niets met de
baantjes als bewaker of portier waarnaar hij solliciteert (laat
staan met de baan die hij krachtens zijn voltooide
managementstudie denkt te kunnen ambiëren) en al evenmin
met de eeuwig weifelende liefde voor zijn buurmeisje.
Ondertussen wordt zijn broer Antonio in de gevangenis verliefd
op een vrouwelijke medegevangene en ontdekt Jorges beste
vriend homoseksuele neigingen bij zichzelf en zijn vader. Bij
Jorge zitten de obstakels toch vooral in zijn eigen hoofd, maar
hij wordt door de omstandigheden gedwongen te handelen.

Titel: Baader-Meinhof-Komplex, der
Regie: Uli Edel
Met: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek,
Nadja Uhl, Stipe Erceg, Niels-Bruno Schmidt,
Vinzenz Kiefer, Simon Licht, Alexandra Maria Lara,
Daniel Lommatzsch, Sebastian Blomberg, Eckhard
Dilssner, Bruno Ganz, Gerald Alexander Held, Bernd
Stegemann, Hubert Mulzer, Martin Glade
Duitsland/Frankrijk/Tsjechië 2008
kleur 150 minuten
Verfilming van de hoofdlijnen uit het gelijknamige, klassieke
non-fictieboek van voormalig Spiegel-hoofdredacteur Stefan
Aust over het decennium 1967-1977, van de eerste aanzetten tot
de RAF die voortkwamen uit de linkse studentenbeweging in de
tweede helft van de jaren zestig tot de ‘Duitse herfst’ van 1977,
met de Schleyer-ontvoering en de kaping van het Lufthansavliegtuig. Het geweld dat aanvankelijk nog sexy en politiek
gelegitimeerd lijkt, wordt gaandeweg grover en afstotelijker. De
gebeurtenissen worden overtuigend en aangrijpend
weergegeven en zijn doorschoten met originele beelden uit de
betreffende periode, maar er wordt niets uitgelegd en
nauwelijks enige historische context gegeven, zodat de film
alleen te volgen is voor wie al redelijk goed op de hoogte is met
deze inktzwarte episode uit de moderne Duitse geschiedenis. De
feiten worden neutraal gepresenteerd, er wordt niet veroordeeld
of verheerlijkt, al uitten sommigen in Duitsland wel de kritiek
dat er onvoldoende aandacht zou zijn voor de slachtoffers en
hun nabestaanden. De tijdgeest is goed getroffen: kleding,
muziek, straatbeeld, interieurs, politiek jargon – alles ademt de
benauwende sfeer van de jaren zestig/zeventig.
Titel: Babe
Regie: Chris Noonan
Met: Christine Cavanaugh, Miriam Margolyes, Danny Mann,
Hugo Weaving, Miriam Flynn
Australië 1995
kleur 80 minuten
Hartverwarmende familiefilm over het varkentje Babe, door een
reeks toevalligheden ontsnapt aan zijn lotsbestemming als
kerstschotel, dat zich onder supervisie van de vriendelijke collie
Fly ontpopt tot een vakbekwame ‘herdersbig’ en zelfs een
schapenhoedwedstrijd wint (een fenomeen dat in Nederland
bekend is van het programma One man and his dog op de
BBC). Filmbeelden van echte dieren met menselijke stemmen,
aangevuld met computergestuurde modellen; de montage en
trucage zijn erg goed gedaan. Een leuke running gag is het
zingende muizentrio. Volgens NRC-recensente Polak ‘een
sprookje over vérgaande assimilatie met een
bewonderenswaardig behoud van identiteit’. Er is ook een
Nederlands nagesynchroniseerde versie met de stemmen van
onder anderen Jody Pijper, Beatrijs Sluiter, Hetty Heyting en
Wim T. Schippers.

Titel: Babe: pig in the city
Regie: George Miller
Met: Magda Szubanski, James Cromwell, Mary Stein,
Mickey Rooney
Australië 1998
kleur 96 minuten
Dit vervolg op de eerste Babe-film is geheel anders van toon
dan het vorige deel. Het varkentje Babe moet hier samen met de
boerin naar de grote stad om de boerderij te redden nadat de
boer een ongeluk heeft gehad. In de duistere stadswereld
belandt Babe in allerlei netelige maar vaak ook hilarische
situaties, samen met een groep zwerf- en circusdieren. Door de
vele professioneel vormgegeven spektakelscènes en het gesol
met al die dieren heeft deze film weinig bewaard van de
fijnzinnige charme van het eerste deel en lijkt het soms meer op
slapstick dan op een dierenfilm-met-een-boodschap. Ook deze
film rouleerde behalve in het origineel ook in een Nederlands
nagesynchroniseerde versie met de stemmen van onder anderen
Jody Pijper, Wim T. Schippers, Ton Lutz en Babette van Veen.
Titel: Babel
Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal,
Mohamed Akhzam, Peter Wight, Boubker Ait El Caid
Frankrijk/USA/Mexico 2006
kleur 143 minuten
Net als Iñárritu’s twee vorige, Amores perros en 21 Grams, een
mozaïekfilm. Hier worden vier verhalen bijeengehouden door
één geweer. Het wordt door een Japanse zakenman die in
Marokko op jacht gaat uit dankbaarheid aan zijn gids cadeau
gedaan, die het aan een vriend verkoopt om jakhalzen mee dood
te schieten die zijn kudde belagen. Het zoontje van die vriend
schiet er uit balorigheid mee op een toeristenbus, waardoor een
Amerikaanse gewond raakt. Haar man probeert wanhopig een
goede medische behandeling voor haar te regelen. Thuis in
Californië worden hun twee kinderen verzorgd door een illegale
Mexicaanse die naar de bruiloft van haar zoon in Mexico wil
maar geen vervangende oppas heeft en de kinderen in arren
moede dan maar meeneemt de grens over, met noodlottige
gevolgen. Ondertussen worstelt de dochter van de Japanse
zakenman in de miljoenenstad Tokio met haar doofheid en
sociale isolement, de dood van haar moeder door zelfmoord en
de afstandelijke relatie met haar vader. De film roept een beeld
op van mensen die allemaal de beste bedoelingen hebben, maar
in conflicten verzeild raken door misverstanden, vooroordelen
en culturele verschillen die wederzijds begrip in de weg staan.
Het geheel is met zo veel zorg en zo’n dwingende logica
verbeeld dat de film vanaf het eerste moment spannend en
aangrijpend is en veel korter lijkt te duren dan bijna tweeënhalf
uur. Een aanrader.
Titel: Babette’s feast
Zie:
Babettes gæstebud

Titel: Babettes gæstebud (Babette’s feast)
Regie: Gabriel Axel
Met: Stephane Audran
Denemarken 1987
kleur circa 120 minuten
Confrontatie tussen twee werelden in het Jutland van de vorige
eeuw. Twee oudere, ongetrouwde zusters, dochters van een
afgescheiden dominee, willen de honderdste geboortedag van
hun vader herdenken met een sobere broodmaaltijd. Maar hun
Franse huishoudster Babette, ooit chef-kok in een beroemd
restaurant, gevlucht voor de burgeroorlog, ziet hierin haar kans
om nog één maal haar kookkunst te tonen. Ze laat de
ingrediënten voor een echt Frans diner aanrukken uit Frankrijk
– daartoe financieel in staat gesteld door een toevallige
loterijwinst – en onthaalt de stomverbaasde Deense gelovigen
op een maaltijd zoals ze die nog nooit hebben gehad. Omdat
ook de Zweedse neef van een van de oude dames aanzit, raken
de aanwezigen er langzaam van doordrongen hoe bijzonder de
spijzen en dranken wel niet zijn. Als het maal voorbij is, is
Babette uitgeput maar tevreden. Ze heeft niets meer te wensen.
Prachtige, kristalheldere film, zonder één wanklank.
Titel: Baby doom
Regie: Peter Gren Larsen
Met: Peter Mygind, Camilla Bendix, Jesper Asholt, Henning
Moritzen, Niels Anders Thorn, Anne-Grethe Bjarup
Riis, Ulrich Thomsen, Jesper Klein
Denemarken 1998
kleur 81 minuten
Max, een briljant computerprogrammeur, heeft zijn leven
volledig onder controle, totdat hij verliefd wordt op de
restaurantkok Nicoline en ze een kind krijgen. Zelfs Max’ eigen
softwarepakket LifeOrganizer kan niet voorkomen dat zijn
leven in een chaos ontaardt. Deze moderne komedie in de stijl
van Doris Dörrie bevat een aantal sterke elementen, die fraai
zijn verweven met de verhaalstructuur: de sieraden die Nicoline
voortdurend per ongeluk in haar gerechten laat vallen, de dokter
die altijd maar zegt dat alles ‘volkomen normaal’ is, het ‘ideale
gezinnetje’ aan de overkant, en natuurlijk het steeds
terugkerende motief van de tijd... die op een dag letterlijk
stilstaat!
Titel: Babyfever
Regie: Henry Jaglom
Met: Victoria Foyt, Frances Fisher, Eric Roberts, Matt
Salinger
USA 1994
kleur 110 minuten
Deels speelfilm, deels quasi-documentaire (zoals bijvoorbeeld
ook Someone to love en Eating) over seks, moederschap en
carrière vanuit het gezichtspunt van vrouwen. Spil van de film
is Gena, die met de gedachte aan kinderen speelt maar haar
carrière niet wenst op te geven. Ze gaat naar een bijeenkomst
van (al dan niet aanstaande) moeders en belandt in een roze
babywereld.

Titel: Babyteeth
Regie: Shannon Murphy
Met: Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn, Toby Wallace, Essie
Davis, Ben Mendelsohn, Eugene Gilfedder, Michelle
Lotters, Sora Wakaki
Australië 2019
kleur 120 minuten
De zestienjarige Milla lijdt aan een terminale ziekte maar is
tegelijk volop puber: recalcitrant, verliefd en uitbundig. Haar
ouders – hij psychiater, zij ex-concertpianiste – weten niet hoe
ze met haar ziekte en haar nieuwe liefde, de drugsdealer Moses,
om moeten gaan. Ze zijn zowel intens verdrietig als diep
ongerust. Moeten ze Milla verbieden met Moses om te gaan
terwijl ze nog maar enkele maanden te leven heeft, of haar
voluit van dat korte leven laten genieten? Ze kunnen
uiteindelijk niet anders dan zich overgeven aan het leven, met al
zijn chaos en onverwachte wendingen. Indringend debuut van
Murphy, gebaseerd op een toneelstuk van Rita Kalnejais, die
ook voor het scenario tekende.
Titel: Back soon
Zie:
Skrapp út
Titel: Back to the future
Regie: Robert Zemeckis
Met: Michael J. Fox, Christopher Lloyd
USA 1985
kleur circa 100 minuten
Zeer onderhoudende Steven Spielberg-productie over jongetje
dat van 1985 met de tijdmachine van een professor teruggaat
naar 1955 en ervoor zorgt dat zijn ouders elkaar ontmoeten. En
passant maakt hij een succesvol man van zijn vader, die
voorbestemd lijkt om als loser door het leven te gaan. Prachtig
gegeven, enigszins verzwakt door het soms te veel op het
lacheffect spelen enerzijds en het slordig wegmoffelen van
logische contradicties anderzijds. De film kreeg nog twee
vervolgen; het derde deel speelt in het Wilde Westen.

Titel: Bad boy Bubby
Regie: Rolf de Heer
Met: Nicholas Hope, Claire Benito, Ralph Cotterill, Carmel
Johnson, Norman Kaye
Australië 1993
kleur 90 minuten
De vijfendertigjarige achterlijke Bubby woont met zijn moeder
in een vensterloze ruimte en is nog nooit buiten geweest. Op
een dag komt plotseling zijn vader opdagen, een vloekende en
zuipende priester. Bubby is ontevreden met de nieuwe situatie,
verpakt zijn ouders in cellofaan en trekt de boze buitenwereld
in, waar hij van het ene avontuur in het andere valt. Hij heeft
succes als bizarre zanger/conferencier bij een band en vindt ten
slotte het geluk bij een zwaarlijvige verpleegster van
gehandicapten. Deze originele film doet denken aan Sweetie
(onconventionele camerastandpunten, het nadrukkelijk in beeld
brengen van lelijkheid) en Abel (de wereldvreemde dertiger die
voor het eerst buiten komt en alles op een volstrekt eigen wijze
interpreteert), maar dan wel in een boosaardiger variant. Het
happy end is verrassend, omdat alles lijkt aan te sturen op een
dramatische ontknoping.
Titel: Baduk
Regie: Majid Majidi
Met: Mohammed Kasebi, Mehrollah Mazarzehi, Nourollah
Barahui
Iran 1992
kleur 80 minuten
De vader van het jongetje Jafar en het meisje Jamal komt om in
een put bij het zoeken naar water (hun moeder was al eerder
overleden). De twee kinderen vallen in handen van een
slavenhandelaar en verliezen elkaar uit het oog. De film is het
verhaal van de speurtocht van Jafar naar de verblijfplaats van
Jamal. Via een net van smokkelaars en slavenhandelaars weet
Jafar te achterhalen dat Jamal is verkocht aan een SaoediArabier. Hij gaat als verstekeling mee met een boot met een
nieuwe lading jonge slavinnen, een ongewisse toekomst
tegemoet. Allerlei elementen in deze film zijn te verklaren uit
de strenge Iraanse censuur: het ontbreken van vrouwen, de
grote rol die kinderen spelen, de ‘slechte mannen’ die de grote
tirannen symboliseren, de nadruk op smokkel die verwijst naar
het gebrek aan goederen in Iran. De verbeelding van de
heroïsche zoektocht van het kleine jongetje doet denken aan het
Italiaanse neorealisme van na de oorlog.

Titel: Bagdad café
Regie: Percy Adlon
Met: Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance,
Kristine Kaufman
Duitsland 1987
kleur circa 90 minuten
In de Mojave-woestijn tussen Disneyland en Las Vegas blijft de
op en top Beierse Jasmin Münchgstettner (Sägebrecht) achter
na een ruzie met haar man. Na een heel eind lopen belandt ze in
het motel van de zwarte, goed van de tongriem gesneden
Brenda (Pounder). Na aanvankelijke achterdocht groeit er
begrip en waardering tussen de twee vrouwen. Inmiddels loopt
het motel, dat voordien wat voortsukkelde, als een trein door de
‘magic’ die de Beierse er heeft geïntroduceerd. Na het zware
begin ontwikkelt de film zich op volstrekt geloofwaardige wijze
tot een lichtvoetige komedie. Aan het eind dient zich zelfs een
huwelijkskandidaat aan voor de zwaarlijvige, maar uiterst
gracieuze Jasmin!
Titel: Bai ri yan huo (Black coal, thin ice)
Regie: Yi’nan Diao
Met: Fan Liao, Lun Mei Gwei, Xuebing Wang, Jingchun
Wang, Ailei Yu
China 2014
kleur 106 minuten
Een voormalige, aan lager wal geraakte politieman en zijn
voormalige collega besluiten op eigen houtje het onderzoek
naar een moordzaak van jaren geleden te heropenen als er
opnieuw vergelijkbare moorden worden gepleegd. Het spoor
leidt naar een jonge weduwe die in een stomerij werkt. Wat
weet zij, wat houdt ze achter? Deze in onze ogen vrij
conventionele misdaadthriller moet het vooral hebben van de
karakterontwikkeling en de trage, sfeervolle beelden van een
ijzingwekkend, winters China, die illustratief zijn voor de
grimmige keerzijde van de economische hausse.

Titel: Baiser s’il vous plaît, un
Regie: Emmanuel Mouret
Met: Virginie Ledoyen, Emmanuel Mouret, Julie Gayet,
Michaël Cohen, Frédérique Bel, Stefano Accorsi
Frankrijk 2007
kleur 100 minuten
Ingenieuze verhaal-binnen-verhaal-constructie zoals alleen
Fransen die kunnen maken. Een Parijse textielontwerpster krijgt
tijdens een bezoek aan Nantes een lift van een man die haar
mee uit eten vraagt en aan het eind van de avond vraagt of hij
haar mag kussen. Zij legt uit dat ze dat liever niet wil omdat dat
zelfs één kus al gevaarlijk kan zijn, en illustreert dat door iets te
vertellen wat een vriendin van haar is overkomen. Een goede
vriend van die vriendin zat in een moeilijke fase in zijn
liefdesleven en ze is om hem te helpen met hem naar bed
geweest, maar daaruit is in hen beiden een echte passie
ontwaakt, en voor ze het wisten waren ze een plan aan het
smeden om de man van de vriendin verliefd te laten worden op
een andere vrouw, zodat de gelieven zonder schuldgevoel met
elkaar verder konden. Het verhaal zit goed in elkaar en bevat
een aantal grappige wendingen, maar de liefdesperikelen en het
eindeloze gepraat erover worden op den duur wel wat
vermoeiend, te meer daar de gevoelens en verwikkelingen
enigszins theoretisch en klinisch blijven. Doet denken aan
Woody Allen en Eric Rohmer.
Titel: Bal, le
Regie: Ettore Scola
Met: Jean-Claude Péchénat, Michel van Speybroeck, JeanFrançois Perrier, Martine Chauvin, Monica Scattini,
Nani Noël, Liane Deval e.a.
Frankrijk/Italië 1983
kleur circa 105 minuten
Gebeurtenissen in balzaal van de jaren dertig tot nu. De tijd
verstrijkt, de politiek woedt buiten, de modes veranderen, maar
de types blijven altijd dezelfde. Er is een muurbloempje, een
verleider, een giechel, een pechvogel, een Louche Mannetje,
enzovoort. De types worden opzettelijk wat overgeacteerd. De
aankleding is uitbundig. Er is geen dialoog, de soundtrack bevat
aaneenschakeling van muzieknummers. Een van begin tot eind
boeiend kijkspel, ondanks voorspelbare inhoud. Naar een idee
van Jean-Claude Péchénat, met muziek van Vladimir Cosma.

Titel: Ballon
Regie: Michael Herbig
Met: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia
von Rittberg, Thomas Kretschmann, Tilman Döbler,
Jonas Holdenrieder, Christian Näthe, Till Patz, Ben
Teichmann
Duitsland 2018
kleur 125 minuten
In 1979 smeden twee gezinnen in Thüringen, in het zuidwesten
van de DDR, een gedurfd plan om per luchtballon naar het
Westen te vluchten, wat haalbaar moet zijn omdat de afstand
maar ongeveer 25 km is. Een eerste poging mislukt, maar
omdat ze als door een wonder niet door de politie worden
gepakt besluiten ze na een poosje een tweede poging te wagen
met een nog grotere ballon en enkele technische verbeteringen
ten opzichte van de eerste versie. Volgt een race met de klok,
want de autoriteiten hebben uit de wrakstukken van de eerste
ballon inmiddels allerlei aanwijzingen gepeurd over de
passagiers. Op het nippertje weten ze uit handen van hun
vervolgers te blijven en op te stijgen. Deze bloedspannende, op
ware gebeurtenissen gebaseerde thriller weet de benauwende
sfeer van het leven in de voormalige Oost-Duitse dictatuur,
waarin niemand iemand kon vertrouwen, goed op te roepen.
Beslist een aanrader.
Titel: Band’s visit, the
Zie:
Bikur Ha-Tizmoret
Titel: Bande de filles
Regie: Céline Sciamma
Met: Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh, Mariétou
Touré, Idrissa Diabaté, Simina Soumaré, Dielika
Coulibaly, Cyril Mendy, Djibril Gueye
Frankrijk 2014
kleur 113 minuten
De 16-jarige Marieme groet op in een troosteloze Parijse
voorstad waar vaders afwezig zijn, moeders hele dagen werken,
oudere broers gezinnen tiranniseren en jongere zusjes de
verantwoordelijkheid zijn van de oudere zus. Als ze voor de
zoveelste keer is blijven zitten en geen toekomst meer voor
zichzelf ziet, sluit ze zich aan bij drie vrijgevochten meiden die
stelen, leeftijdgenoten intimideren en afpersen en dansen en
feestvieren als ze geld hebben. Even ervaart ze de kick van een
vrij leven, maar al spoedig glijdt ze af tot probleemjongere.
Authentiek aandoende kijk in het uitzichtloze leven van de
kansarmen, die slechts de keus lijken te hebben tussen
vernederende, slecht betaalde baantjes of de criminaliteit.
Sciamma toont zich, net als in haar twee eerdere films, een
bekwaam chroniqueuse van het moderne Franse meidenleven.

Titel: Barbara
Regie: Christian Petzold
Met: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina
Hecke, Claudia Geisler, Jasna Fritzi Bauer
Duitsland 2012
kleur 105 minuten
Barbara, een Oost-Duitse arts die in de jaren tachtig in het
Charité-ziekenhuis in Berlijn werkt, wordt na een uitreispoging
‘verbannen’ naar een klein plattelandsziekenhuis. Er ontstaat
een voorzichtige toenadering tot haar nieuwe baas, André, al
vertrouwt ze hem niet helemaal – iedereen kan tenslotte een
Stasi-spion zijn. Barbara worstelt met het dilemma of ze zal
blijven (en mensen helpen die dat hard nodig hebben) of over
de Oostzee naar West-Duitsland vluchten (en zelf een beter
leven krijgen). Zoals altijd bij Petzold worden de contouren van
het verhaal pas gaandeweg zichtbaar en zijn situaties nooit
eenduidig. Goed spel van hoofdrolspelers Hoss en Zehrfeld, die
ook in dialoogloze scènes bijzonder veelzeggend kunnen zijn.
De paranoïde DDR-sfeer is griezelig goed getroffen.
Titel: Barfly
Regie: Babet Schroeder
Met: Mickey Rourke, Faye Dunaway, Alice Krige, Frank
Stallone
USA 1987
kleur 98 minuten
Authentieke film over een dichter aan de zelfkant van de
Amerikaanse maatschappij (Rourke) en zijn vriendin
(Dunaway), naar een scenario van Charles Bukovski (dezelfde
van Tales of ordinary madness). De dichter wordt ontdekt door
het officiële literaire circuit en er wordt iets van hem
gepubliceerd in een literair tijdschrift. Maar hij voelt zich niet
thuis in dat gladde wereldje en blijft liever een kroegloper en
een achterbuurtbewoner. Prachtig contrast tussen de grauwe
realiteit van bars en slechte woningen enerzijds en de gedichten
en gepeperde uitspraken die de dichter doet anderzijds. Mooiste
zin uit de film: ‘I don’t hate people, I just seem to feel better
without them’.

Titel: Barton Fink
Regie: Joel Coen, Ethan Coen
Met: John Turturro, John Goodman, John Mahoney, Judy
Davis, Michael Lerner
USA 1991
kleur 106 minuten
Jonge toneelschrijver Barton Fink (Turturro) heeft begin jaren
veertig zijn eerste grote succes op Broadway en wordt
onmiddellijk naar Hollywood gehaald om een filmscenario te
schrijven. Hij neemt zijn intrek in een vervallen hotel in een
achterafbuurt in Los Angeles. Het lukt hem echter niet om ook
maar iets op papier te krijgen. Hij wordt veelvuldig afgeleid:
door de zwaarlijvige vertegenwoordiger Charlie Meadows
(Goodman), die de kamer naast de zijne heeft, door een vrijend
stel aan de andere kant, door allerlei geheimzinnige geluiden,
door het behang dat om de haverklap van de muur loslaat, door
een foto van een meisje aan het strand, en, buiten het hotel, door
de drankzuchtige en cynische schrijver W.P. Mayhem
(Mahoney) en de gecompliceerde relatie die deze met zijn
vriendin Audrey (Davis) heeft. Als Barton met Audrey vrijt op
de avond voor zijn deadline – hij heeft dan nog steeds geen
letter geschreven – worden er onvermoede krachten losgemaakt
en raakt zijn tot dan toe saaie leventje in een stroomversnelling,
waarin niet meer duidelijk is wat fantasie en wat werkelijkheid
is. Een film die je boeit zolang je ernaar kijkt, maar die achteraf
over bijna niets lijkt te gaan: is dat nou postmodern?
Titel: Bastille
Regie: Rudolf van den Berg
Met: Derek de Lint, Geert de Jong, Evelyne Dress, Ischa
Meyer
Nederland 1984
kleur circa 100 minuten
Lint speelt veertigjarige geschiedenisleraar die plots op zoek
gaat naar in oorlog vergaste broer die misschien toch nog leeft.
Parallel schrijft hij aan een boek over de vlucht naar Varennes
(waarover ook de film La nuit de Varennes gaat), wat hij als
excuus gebruikt om naar Frankrijk te gaan, zogenaamd voor
research, in werkelijkheid om een beroeps-opspoorder in te
schakelen. Inwijding in joodse gebruiken, karaktertekening,
verhouding met zionistische Française... ’t Blijft allemaal wat
vaag. Niettemin intrigerend en zeker niet vervelend. Wat zou er
gebeurd zijn als...?

Titel: Beasts of the southern wild
Regie: Benh Zeitlin
Met: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly,
Lowell Landes, Pamela Harper, Gina Montana,
Amber Henry, Jonshel Alexander
USA 2012
kleur 93 minuten
Hushpuppy, een parmantig en wilskrachtig zesjarig meisje,
woont met haar wispelturige en drankzuchtige vader in de
‘Bathtub’, een dal in een buitendijkse rivierdelta in Louisiana,
in een gemeenschap van levenslustige verschoppelingen die
welbewust buiten de gereglementeerde Amerikaanse
maatschappij leven. De ruige, onbehouwen liefde van haar
vader, die terminaal ziek is, bereidt haar voor op toekomstige
tegenslagen in de tijd dat hij er niet meer zal zijn. Dan vindt er
een natuurramp plaats, het gebied overstroomt en Hushpuppy
leert noodgedwongen in hoog tempo op eigen benen te staan.
De film toont in een magisch-realistische, ongepolijste en
volstrekt onsentimentele stijl door de ogen van het meisje het
uit elkaar vallen van haar vertrouwde wereld. Authentiek,
indrukwekkend en aangrijpend.
Titel: Beau matin, un
Regie: Mia Hansen-Løve
Met: Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole
Garcia, Camille Leban Martins, Sarah le Picard, Fejria
Deliba
Frankrijk/UK/Duitsland 2022
kleur 112 minuten
De vader van tolk-vertaalster Sandra lijdt aan het syndroom van
Benson, een degeneratieve hersenaandoening, en wordt steeds
verwarder en hulpelozer. Sandra zoekt hem regelmatig op, maar
het wordt steeds duidelijker dat hij in een verpleeghuis zal
moeten worden opgenomen. Tegelijk worstelt ze met haar
plotselinge verliefdheid op haar inmiddels getrouwde
jeugdvriend Clément en het alleen opvoeden van haar
dochtertje. We volgen de deprimerende tocht van Sandra’s
vader door een aantal verpleeghuizen en de ups en downs van
de buitenechtelijke relatie, totdat na een tijd een soort van
nieuw evenwicht bereikt lijkt. De film toont een reeks
emotionele life events zonder zaken al te zwaar aan te zetten en
zal veel herkenning bieden voor iedereen die de zorg voor een
dementerend familielid uit eigen ervaring kent. Geen groots
epos, maar juist door de subtiliteit zeer de moeite waard.

Titel: Beautiful Bitch
Regie: Martin Theo Krieger
Met: Katharina Derr, Sina Tkotsch, Patrick von Blume,
Lucien le Rest, Igor Dolgatschew
Duitsland 2007
kleur 103 minuten
De 15-jarige Bica houdt samen met haar kleine broertje met
diefstallen het hoofd boven water in Boekarest. Als ze gepakt
worden en ze van haar broertje gescheiden wordt, belooft een
voormalige politieman haar een betere toekomst als
zakkenrolster in Düsseldorf. Daar pakt alles minder mooi uit
dan haar was voorgespiegeld, maar ze houdt er wel een
onwaarschijnlijke vriendschap met de rijke, verwende en
cynische Milka aan over, die haar Bitch noemt. Treurig
stemmend maar nergens melodramatisch verhaal over armoede,
illegaliteit en misbruik boeit vooral dankzij sterk spel van de
jeugdige hoofdrollen, vooral Derr in de titelrol.
Titel: Beautiful boy
Regie: Felix van Groeningen
Met: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney,
Christian Convery, Oakley Bull, Kaitlyn Dever, Amy
Ryan, Stefanie Scott
USA 2018
kleur 120 minuten
Journalist David Sheff komt erachter dat zijn zoon Nic een
drugsprobleem heeft en begint een reeks pogingen om hem te
redden van zijn desastreuze verslaving. Er volgt een slopende
gang langs ontkenning, verzet, voortschrijdend inzicht,
afkickcentra en terugvallen die David, zijn ex en zijn huidige
vrouw tot wanhoop drijven. De film, gebaseerd op de
autobiografische boeken van zowel vader als zoon, geeft een
goed inzicht in de impact die een verslaving heeft op de
betrokkene zelf en diens omgeving – de lange speelduur is hier
zeker functioneel. Aan het eind is de kijker net zo aan het eind
van zijn Latijn als David. Heftig, maar erg goed.

Titel: Beautiful mind, a
Regie: Ron Howard
Met: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul
Bettany, Christopher Plummer, Adam Goldberg, Josh
Lucas
USA 2001
kleur 135 minuten
Gedramatiseerde biografie van de briljante maar eenzelvige en
sociaal onhandige wiskundige John Nash, die in de jaren veertig
op jonge leeftijd baanbrekend werk doet op het gebied van de
speltheorie, dat in de loop der jaren talloze nuttige toepassingen
zal blijken te hebben. Later raakt zijn carrière langdurig in het
slop door zijn gevecht met schizofrenie, maar door de
combinatie van een ijzeren wilskracht en de liefde van zijn
vrouw Alicia (die ooit als een van zijn studenten werd
aangetrokken door zijn genialiteit én ontroerd door zijn
eenzaamheid) houdt hij het vol. Uiteindelijk kan hij terugkeren
naar Princeton, zijn oude universiteit, en daar in de luwte verder
werken aan zijn theorieën. Op hoge leeftijd krijgt hij de
Nobelprijs. Deze vakkundig gemaakte Hollywood-biografie
mijdt sensationele accenten en weet bij vlagen te ontroeren,
vooral in de gedeelten over Nash’ schizofrenie. Crowe is
indrukwekkend als de getormenteerde Nash, en Connelly
schittert als Alicia, een vrouw die wordt verscheurd door liefde
en vrees voor een en dezelfde man.
Titel: Beck (De gesloten kamer)
Regie: Jacob Bijl
Met: Jan Decleir, Els Dottermans, Warre Borgmans, Ingrid
de Vos, Jacob Beks, Josse de Pauw
België/Nederland 1992
kleur 102 minuten
Vrije verfilming van De gesloten kamer van Sjöwall & Wahlöö.
Het verhaal is enigszins bewerkt en verplaatst naar Antwerpen,
maar de zeer pakkende plot (bijstandsmoeder gaat vrijuit na
bankoverval die een moordenaar in de schoenen wordt
geschoven) blijft verpletterend. Prominente rol voor de
eenzame inspecteur Beck, die de toch zeer spannende
gebeurtenissen enigszins tot bijzaak maakt. Verrassende film
van Bijl, die voor het laatst van zich liet horen met Tiro! (1979).
Een prachtig moment is – evenals in het boek – de bankoverval
waarvan de politie van tevoren tot in alle details op de hoogte
is, maar die alleen in een andere stad plaatsvindt dan verwacht.

Titel: Beentjes van Sint-Hildegard, de
Regie: Johan Nijenhuis
Met: Herman Finkers, Johanna ter Steege, Leonie ter Braak,
Stef Assen, Annie Beumers, Jos Brummelhuis, Ferdi
Stofmeel, Aniek Stokkers, Daphne Bunskoek
Nederland 2020
kleur 103 minuten
Veearts Jan is al vele jaren getrouwd met Gedda. Na het
overlijden van zijn schoonvader gaat de bemoei- en regelzucht
van zijn vrouw hem opeens zo benauwen dat hij zint op een
manier om te vluchten. Hij meent die te zien in het simuleren
van alzheimer, maar de gevolgen daarvan lopen al spoedig uit
de hand. Deze fijne Twentse remake van de Tsjechische
komedie Teorie tygra weet de juiste balans te vinden tussen
komedie en een weemoedige blik op diverse aspecten van het
huwelijksleven. Mooie rollen van Finkers en Ter Steege als de
echtelieden en Beumers als de ijzingwekkende schoonmoeder.
Titel: Before midnight
Regie: Richard Linklater
Met: Ethan Hawke, Julie Delpy, Seamus Davey-Fitzpatrick,
Jennifer Prior, Charlotte Prior, Xenia Kalogeropoulou,
Walter Lassally, Ariane Labed, Yiannis
Papadopoulos, Athina Rachel Tsangari, Panos
Koronis
USA 2013
kleur 109 minuten
Na Before sunrise (1995) en Before sunset (2004) alweer het
derde deel van wat inmiddels een heuse serie over de geliefden
Jesse en Céline is geworden, met telkens negen jaar tussenpoos.
Aan het eind van Before sunset zagen we Jesse zijn vliegtuig
missen en voor Céline kiezen, in dit negen jaar later gemaakte
vervolg zien we de twee op een vakantie in Griekenland met
hun tweelingdochtertjes en tijdens een nacht die ze met z’n
tweeën in een hotel doorbrengen. Ze worstelen met de
verantwoordelijkheden van het volwassen leven en het
ouderschap, Jesse gaat eronder gebukt dat hij zijn zoon uit zijn
eerdere relatie bijna nooit ziet en Céline twijfelt over een
carrièrestap. En in het tweede deel van de film kibbelt en ruziet
het stel over de sleetse plekken in hun relatie en de wederzijdse
irritaties en ergernissen. Kortom, de romantiek en de dromen
van de eerste twee delen hebben plaatsgemaakt voor de
werkelijkheid die is wat ze is: soms aangenaam, soms rauw,
meestal iets ertussenin. In de allerlaatste scène lijkt er hoop te
gloren dat de liefde het zal winnen van alle
middelpuntvliedende krachten, maar pas over negen jaar zullen
we het zeker weten.

Titel: Before sunrise
Regie: Richard Linklater
Met: Ethan Hawke, Julie Delpy, Erni Mangold, Dominik
Castell, Haymon Maria Buttinger, Andrea Eckert,
Hanno Pöschl, Wolfgang Gluxam
Oostenrijk/USA 1995
kleur 100 minuten
Jesse, een jonge Amerikaan die door Europa zwerft, ontmoet in
de trein naar Wenen, waar hij de volgende ochtend op het
vliegtuig terug naar huis zal stappen, Céline, een Française die
na familiebezoek in Boedapest terugkeert naar Parijs. Ze raken
aan de praat en in een opwelling vraagt hij haar hem te
vergezellen op zijn laatste nacht in Europa. Ze stemt in, en
samen zwerven ze, pratend, opgewonden over het leven dat nog
voor hen ligt en vol hoop, door het nachtelijke Wenen. In die
cocon van tijd, zonder verleden en zonder toekomst, beleven ze
een heftige liefde. De film roept op zeer overtuigende wijze en
met uit het leven gegrepen dialogen het levensgevoel van jonge,
vrije mensen aan het eind van de twintigste eeuw op.
Schitterende scènes zijn die waarin de twee samen naar een
plaat luisteren in een cabine in een platenzaak en oogcontact
voortdurend net vermijden, en die waarin ze in een café beiden
doen alsof ze bellen met hun beste vriend(in) en zo veel meer
dingen durven uit te wisselen dan in een direct gesprek. In de
slotscène heb je, net als de beide geliefden, tranen in de ogen
om het afscheid en kun je, net als zij, niet geloven dat ze elkaar
nooit weer zullen zien. Hawke en Delpy werd voor hun
sublieme acteerprestatie terecht veel lof toegezwaaid. Er zijn tot
nu toe twee sequels gemaakt: Before sunset (2004) en Before
midnight (2013).
Titel: Before sunset
Regie: Richard Linklater
Met: Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff, Mariane
Plasteig, Albert Delpy, Marie Pillet
Frankrijk/USA 2004
kleur 80 minuten
Vervolg op Before sunrise, negen jaar later gemaakt door
dezelfde regisseur en met dezelfde twee hoofdrolspelers. Ook
de filmpersonages Jesse en Céline zijn negen jaar verder. Jesse
is inmiddels een bekend schrijver, in Parijs om het boek te
promoten dat hij over de kortstondige ontmoeting van destijds
schreef. Ineens staat Céline in de boekwinkel waar hij een
interview geeft. Zijn vliegtuig gaat al over een paar uur, dus ze
hebben maar even. Willen ze erachter komen hoe het nu zat met
die geïdealiseerde romance van toen? Wat doen ze: gaan ze
terug naar hun eigen levens en hun voortmodderende relaties of
kiezen ze voor elkaar? Elke seconde dat de personages samen
zijn, zijn ze volkomen naturel, eerlijk tegen elkaar en over
zichzelf; ze weten moeiteloos weer dezelfde intensiteit te
bereiken als tijdens hun nacht in Wenen negen jaar geleden, en
voor dezelfde permanente opwinding en onrust bij de hevig
meelevende kijker te zorgen. Het volgende deel in de reeks
werd Before midnight (2013).

Titel: Begin again
Regie: John Carney
Met: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine, James
Corden, Hailee Steinfeld, Mos Def, Catherine Keener
USA 2013
kleur 104 minuten
Gretta en haar vriend Dave, die samen liedjes schrijven, komen
naar New York als Dave een platencontract krijgt bij een van de
grote labels. Maar als de roem Dave naar het hoofd stijgt en hij
vreemdgaat, loopt hun relatie stuk. Gretta’s leven neemt een
nieuwe wending als een in ongenade gevallen platenproducer
haar hoort optreden in een bar in de East Village en haar talent
herkent. Het is het begin van een bijzondere samenwerking die
hun beider leven zal veranderen. Charmant portret van de zonen schaduwkanten van de moderne muziekwereld in een
swingend, zomers New York; de Hollywoodversie van Carneys
wat ongepolijstere Once uit 2006, dat in Dublin gesitueerd was.
Titel: Beguiled, the
Regie: Sofia Coppola
Met: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle
Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice, Addison
Riecke, Emma Howard
USA 2017
kleur 93 minuten
Remake van de gelijknamige film van Don Siegel uit 1971,
gebaseerd op een roman van Thomas Cullinan. Tijdens de
Amerikaanse burgeroorlog wordt een gewonde, uit het
noordelijke leger gedeserteerde soldaat verpleegd in een
meisjesinternaat in Virginia. Zijn komst zorgt voor allerlei
spanningen in deze kleine vrouwenwereld: een van de oudere
leerlinges wordt verliefd op hem, een lerares hoopt via hem uit
de benauwende sfeer in het internaat te ontsnappen en bij de
directrice roept hij ongewenste associaties met haar verleden
op. Waar de soldaat aanvankelijk nog hulpeloos is, wordt de
sfeer snel dreigend naarmate hij beter wordt. Coppola focust,
anders dan Siegel destijds, vooral op de gevoelens van de
vrouwen en hun onderlinge rivaliteit en de manier waarop de
man daarop inspeelt, waardoor de film zich tot een thriller met
een bijpassende ontknoping ontpopt. Beklemmend door de
setting in het intimiderende landhuis met strenge regels waarin
opgekropte spanningen zich wel móéten ontladen.

Titel: Behind the candelabra
Regie: Steven Soderbergh
Met: Michael Douglas, Matt Damon, Scott Bakula, Eric
Zuckermann
USA 2013
kleur 118 minuten
Scott Thorson, een jonge biseksuele man die in pleeggezinnen
is opgegroeid, wordt voorgesteld aan de flamboyante
entertainmentpianist Liberace en de twee krijgen een
liefdesrelatie. Ze wentelen zich in de kitscherige luxe waarmee
de legendarische showman zich ook in zijn privéleven omringt,
maar na een aantal jaren begint Scott de relatie verstikkend te
vinden. Als Liberace een nieuwe liefde vindt, wordt Scott eruit
gegooid, waarna hij langs juridische weg compensatie probeert
te krijgen voor wat hij als zijn rechtmatig deel van Liberaces
rijkdom is gaan beschouwen. Maar er blijft ondanks het conflict
een sterke band bestaan tussen de superster en zijn veel jongere
ex-minnaar. De (net van kanker herstelde) Michael Douglas
levert een topprestatie als de in het geheim homoseksuele
Liberace, met precies de juiste mimiek en manier van praten en
lopen, zonder dat het een karikatuur wordt. Een geloofwaardig
kijkje in het eenzame leven achter het klatergoud, waar met alle
middelen tegen de vergankelijkheid wordt gestreden. Alle lof!
Titel: Being John Malkovich
Regie: Spike Jonze
Met: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, Orson
Bean, John Malkovich, Mary Kay Place
USA 1999
kleur 112 minuten
Surrealistische komedie over een gesjeesde poppenspeler die bij
een merkwaardig bedrijf op een tussenverdieping van een
kantorenflat een verborgen gang ontdekt die toegang geeft tot
het hoofd van John Malkovich. Vrienden en geliefden volgen
hem in deze ervaring, een vrouwelijke collega probeert er geld
uit te slaan, en de existentialistische warboel is compleet
wanneer Malkovich in zijn eigen hoofd duikt en zijn
verschillende innerlijken met elkaar op de loop gaan. Het
verhaal wordt gebracht alsof het allemaal vanzelf spreekt, licht
en nonchalant, maar met een onmiskenbaar tragische ondertoon.
Aan het eind raakt het scenario helaas de weg kwijt, maar een
bijzondere kijkervaring blijft het.
Titel: Belager, de
Regie: Dana Nechushtan
Met: Pierre Bokma, Kim van Kooten, Johanna ter Steege,
Hilt de Vos
Nederland 2000
kleur 100 minuten
Een journaliste en een advocate worden gestalkt, en later ook
bedreigd, door een wethouder van een middelgrote stad, die
eerst slachtoffer lijkt maar langzamerhand een gevaarlijke gek
blijkt die lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy.
Geen aangenaam gegeven, maar de hoofdrolspelers doen
geweldig hun best.

Titel: Belfast
Regie: Kenneth Branagh
Met: Judi Dench, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán
Hinds, Jude Hill, Lewis McAskie, Ciarán Hinds, Josie
Walker, Freya Yates, Nessa Eriksson
UK 2021
zwart-wit en kleur 98 minuten
De negenjarige Buddy groeit op in een arbeidersgezin in het
woelige Belfast van 1969. Hij is getuige van het sektarische
geweld van knokploegen en belandt ook zelf in gevaarlijke
situaties. De saamhorigheid van de familie komt steeds meer
onder druk te staan door de onveilige omgeving waarin de
kinderen, die weinig snappen van de heftigheid waarmee
katholieken en protestanten elkaar bestrijden, moeten
opgroeien. Uiteindelijk kiezen Buddy’s ouders ervoor om naar
het veilige Engeland te verhuizen. Branagh baseerde zijn
grotendeels in nostalgisch zwart-wit geschoten film op zijn
eigen jeugdherinneringen en houdt consequent vast aan het
gezichtspunt van de negenjarige Buddy. De film is mede een
ode aan zijn moeder en oma, die hij neerzet als sterke vrouwen
die op de achtergrond de boel draaiende hielden. Goed.
Titel: Belgica
Regie: Felix van Groeningen
Met: Stef Aerts, Tom Vermeir, Stefaan De Winter,
Dominique Van Malder, Ben Benaouisse, Sara De
Bosschere, Charlotte Vandermeersch, Hélène De Vos
België 2016
kleur 127 minuten
Twee broers, Jo en Frank, beginnen in de jaren tachtig een
kroeg in Gent. Het moet een gezellige zaak worden waar de
deur voor iedereen openstaat. Ze worden echter meegesleurd in
de maalstroom van hun eigen succes en belanden pardoes in het
middelpunt van het ruige Gentse nachtleven. Bovendien drijft
de weinig zakelijke instelling van Frank (die ook zijn gezin
verwaarloost) de serieuzere Jo af en toe tot wanhoop. Rauwe,
authentiek ogende schets van een zwaar op de proef gestelde
broederliefde die toch niet wijken wil. De film, gebaseerd op de
ware geschiedenis van de Gentse club Charlatan van Van
Groeningens vader, roept het verlangen op naar een goeie ouwe
tijd zonder mobiele telefoons en internet, waarin je in een
aangename wetteloosheid uit je dak kon gaan – althans, zo
herinner je je het...

Titel: Belle
Regie: Irma Achten
Met: Wivineke van Groningen, Nelleke Zitman, Do van Stek
Nederland 1992
zwart-wit 95 minuten
Eigenzinnige dochter van textielmagnaat wil dichteres worden,
maar verloochent later haar idealen en treedt in het voetspoor
van haar ouders. De fantasie laat ze nog slechts sporadisch toe
in haar leven. Door de overdaad aan symbolische scènes
overtuigt de film niet. Het is een aaneenschakeling van mooie
beelden, die het magere verhaal moeten verhullen en waar de
spelers weinig raad mee weten. Een beproeving voor de kijker!
Titel: Belle époque, la
Regie: Nicolas Bedos
Met: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny
Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël
Cohen
Frankrijk/België 2019
kleur 115 minuten
Zestiger Victor, al heel lang getrouwd met Marianne, wordt op
een dag door haar gedumpt omdat ze hem een ouwe zeur vindt
geworden die niet met zijn tijd is meegegaan. Hij besluit op
aanraden van zijn zoon Maxime in zee te gaan met een bedrijf,
gerund door Maximes jeugdvriend Antoine, dat mensen in staat
stelt een periode uit het verleden realistisch te beleven. Victor
kiest echter niet voor een diner met Marie-Antoinette of een
onderonsje met Hitler, maar wil terug naar de dag in 1974 dat
hij Marianne voor het eerst ontmoette. Antoines medewerkers
trekken alles uit de kast om er een onvergetelijke ervaring van
te maken. Zodoende schakelt de film voortdurend tussen heden
en nagespeeld verleden. Een complicerende factor is dat
Margot, de actrice die Victors geliefde in 1974 speelt, in het
echt in een knipperlichtrelatie zit met Antoine, die erg explosief
en jaloers is. De film roept associaties op met Eternal sunshine
of the spotless mind en ook Wandafuru raifu, maar dan
overgoten met de typerende Franse lichtvoetigheid. Ontroerend
en zeer onderhoudend.

Titel: Belle noiseuse, la
Regie: Jacques Rivette
Met: Michel Piccoli, Jane Birkin, Emmanuelle Béart, David
Bursztein, Bernard Dufour
Frankrijk 1992
kleur 227 minuten
Schilder Edouard Frenhofer (Piccoli) wil meesterwerk maken
dat ‘La belle noiseuse’ (de mooie ruziezoekster) heet en dat het
perfecte, tijdloze schilderij moet worden, dat zijn ultieme
waarheid weergeeft. Tien jaar geleden ondernam hij daartoe een
laatste poging met zijn latere vrouw Liz (Birkin) als model. Die
poging slaagde niet, maar om zijn huwelijksgeluk niet te
riskeren liet hij het daarbij. Naar aanleiding van bezoek van
jonge schilder Nicolas (Bursztein) en zijn bloedmooie vriendin
Marianne (Béart) begint Edouard opnieuw, nu met Marianne als
model. Het wordt een zowel geestelijk als lichamelijk slopende
strijd op leven en dood tussen schilder en model, waarin beiden
af en toe het bijltje erbij neer willen gooien, maar uiteindelijk
weet Edouard zijn meesterwerk af te ronden. Het is echter zo
ontluisterend en bedreigend voor alle betrokkenen dat Edouard
het voor altijd wegstopt en snel een alledaagser versie van ‘La
belle noiseuse’ maakt, waar iedereen vrede mee kan hebben.
Edouards huwelijk is ten tweeden male gered, Marianne kan
een belangrijke ervaring rijker (maar zonder Nicholas) verder
leven. Scenario gebaseerd op een naar deze tijd verplaatst
verhaal van Balzac, Le chef d’oeuvre inconnu. Het grootste deel
van de bijna vier uur durende film speelt zich af in het atelier
van Edouard, waar we alle ups en downs van het
scheppingsproces (en van het model-zijn) van nabij meemaken.
De schilderijen en tekeningen in de film zijn in werkelijkheid
gemaakt door de schilder Dufour, van wie we ook telkens de
handen zien.
Titel: Belle van Zuylen – Madame de Charrière
Regie: Digna Sinke
Met: Will van Kralingen, Laus Steenbeke, Kees Hulst, Patty
Pontier, Carla Hardy
Nederland 1993
kleur 95 minuten
Episode uit het leven van schrijfster Belle van Zuylen (Van
Kralingen), haar ‘Zwitserse jaren’, in tijd samenvallend met de
overgang van Verlichting naar Romantiek en met de Franse
revolutie en de verwording daarvan tot Terreur. Deze
vriendschap wordt gespiegeld in de vriendschap en later
kortstondige relatie van Belle met de gedeprimeerde Benjamin
Constant (Steenbeke), die later politieke carrière start en Belle
laat vallen voor haar tegenpool, de opportunistische Madame de
Staël (een prachtige rol van Hardy). Film toont Belle als
verstandige, zelfstandige vrouw, die weet wat ze wil, maar lijdt
onder de teloorgang van haar verlichte idealen en van haar
vriendschap met Constant. Mooie bijrol van Hulst als Belles
ietwat sullige echtgenoot.

Titel: Beneath clouds
Regie: Ivan Sen
Met: Danielle Hall, Damian Pitt, Jenna Lee Connors, Simon
Swan
Australië 2002
kleur 85 minuten
Lena, dochter van een aboriginal-moeder en een Ierse vader, en
Vaughn, een aboriginal-jongen die op jonge leeftijd door zijn
moeder in de steek is gelaten, lopen allebei weg (zij van huis,
hij uit een inrichting voor jeugdige criminelen), op zoek naar
het enige wat ze hebben om over te dromen: de ouder die ze
niet kennen. Lena is vastbesloten haar vader te vinden, met wie
ze een toekomstig leven in Ierland fantaseert, en Vaughn wil op
bezoek bij zijn zieke moeder. De twee dolende zielen komen
slechts af en toe in noodsituaties even nader tot elkaar, maar
worden van elkaar gescheiden door racistische vooroordelen
(zij ziet er oppervlakkig bezien uit als een blanke, hij als een
zwarte). De film is visueel bijzonder sterk: de beelden van het
eindeloze, vrijwel lege Australische landschap vormen een
treffend decor bij de eenzaamheid van de personages.
Titel: Beoning (Burning)
Regie: Chang-dong Lee
Met: Ah-In Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon
Zuid-Korea 2018
kleur 148 minuten
Jong-su leeft van saaie baantjes, maar droomt van een
schrijverscarrière. Als hij in de stad toevallig de mooie Haemi
tegenkomt, die hij nog van vroeger kent en die nu werkt als
lokmeisje voor een koopjeswinkel, wordt hij halsoverkop
verliefd op haar. Maar Haemi komt van een vakantie thuis met
de steenrijke en raadselachtige Ben en het lijkt er somber voor
hem uit te zien. Als Haemi na een poosje spoorloos verdwijnt,
neemt Jong-su zich vast voor erachter te komen wat er gebeurd
is. Verfilming van een kort verhaal van de Japanse schrijver
Murakami vol kilte, eenzaamheid, jaloezie en existentiële
zinloosheid is te lang uitgesponnen en kent te veel irrelevante
nevenplotjes om tweeënhalf uur te blijven boeien.
Titel: Berg, der
Regie: Markus Imhoof
Met: Susanne Lothar, Matthias Gnädinger, Peter
Simonischek, Agnes Fink
Zwitserland 1990
kleur 97 minuten
Winter 1922. Meteoroloog Manser bemant samen met zijn
zwangere vrouw Lena een weerstation op de top van een berg.
Contact met het dal is gedurende de winter uitsluitend per
telegraaf mogelijk. Een door jaloezie gedreven ex-officier, die
vindt dat hij de post had moeten krijgen, beklimt echter toch de
berg. Geholpen door concurrent Manser weet hij inderdaad de
top te bereiken. In de isolatie van de berghut, met drie mensen
maar voedsel voor twee, ontstaat een strijd op leven en dood.
Gebaseerd op een ware gebeurtenis.

Titel: Bergmál (Echo)
Regie: Rúnar Rúnarsson
Met: Sigurmar Albertsson, Bent Kingo Andersen, Sif
Arnarsdóttir, Ari Arnarson, Finnur Arnar Arnarson,
Árni Arnarson, Gísli Már Arnarsson, Jon Magnus
Arnarsson
IJsland 2019
kleur 79 minuten
In zesenvijftig korte taferelen worden verschillende sferen rond
de kerst- en nieuwjaarstijd in een modern westers land
geschetst: op het platteland brandt een verlaten boerderij af; in
een museum maakt een vrouw telefonisch ruzie met haar ex;
een supermarktmedewerker werkt afval weg; een meisje heeft
als verrassing voor haar vader een pianostuk ingestudeerd, maar
diens stiefdochter speelt het veel beter; een gezin ruziet over de
aan te schaffen kerstboom; in een slachthuis bewegen de
werknemers ritmisch mee op Jingle Bells; een oma legt met
haar kleindochter bloemen op het graf van haar man; een
begrafenisondernemer telefoneert naast een open kist met zijn
zoon; agenten slepen twee uitgeprocedeerde asielzoekers uit een
kerk; een hond kruipt tijdens het vuurwerk in de oudejaarsnacht
angstig weg onder een bank; een verslaafde wordt liefdevol
verzorgd door twee medewerksters van een methadonbus; een
112-medewerker helpt een angstig kind wiens ouders met
elkaar vechten; een man eet op kerstavond in zijn eentje een
magnetronmaaltijd; enzovoort. De vaak tragikomische en
bizarre, vanuit statische camerastandpunten gefilmde scènes
roepen een sfeer van vervreemding op, en de vraag wat de
kerstviering met alle bijkomende emoties voor een samenleving
betekent. Ze doen onweerstaanbaar denken aan het werk van de
Zweden Roy Andersson (Du levande) en Ruben Östlund (De
ofrivilliga). Voor liefhebbers van dat genre is dit dan ook beslist
een aanrader.

Titel: Bergman island
Regie: Mia Hansen-Løve
Met: Vicky Krieps, Tim Roth, Grace Delrue, Mia
Wasikowska, Anders Danielsen Lie, Clara Strauch,
Joel Spira, Hampus Nordenson
Frankrijk/België/Duitsland/Zweden/UK 2021
kleur 112 minuten
Het Amerikaanse regisseursstel Chris en Tony, beiden werkend
aan het script voor een nieuwe film, besluit de zomer door te
brengen op het Zweedse Oostzee-eiland Fårö ten noordoosten
van Gotland, waar Ingmar Bergman een groot deel van zijn
leven woonde. Op die betekenisvolle plek hopen ze inspiratie
op te doen voor hun nieuwe projecten. Te midden van de
woeste schoonheid van het landschap begint er iets in de
dynamiek van hun relatie te verschuiven en vervagen al
werkend de grenzen tussen fictie en realiteit. Regisseuse
Hansen-Løve brengt een bescheiden ode aan het werk van
Bergman, een soort Bergman-light, en verwerkt tegelijkertijd
zoals in al haar werk een autobiografisch gegeven (ze vormde
vijftien jaar een koppel met collega-regisseur Olivier Assayas).
Het eiland, of zo men wil de geest van Bergman, lijkt haast een
handelend personage in deze onderhoudende maar wel wat
lange film. Met name Chris lijkt te bezwijken onder de druk die
de entourage haar oplegt. Als ze uiteindelijk toch wat op papier
krijgt, zien we haar script verbeeld als een film-in-de-film, die
zich echter weer langzaam mengt met het ‘echte’ verhaal van
Chris en Tony. Een geslaagde combinatie van de ernst van
Bergman met de lichtvoetige weemoed van Franse regisseurs
als Eric Rohmer.
Titel: Berlin is in Germany
Regie: Hannes Stöhr
Met: Jörg Schüttauf, Julia Jäger, Tom Jahn, Robin Becker,
Edita Malovcic, Valentin Platareanu
Duitsland 2001
kleur 93 minuten
Voormalig DDR-burger Martin komt in 2000 na elf jaar
gevangenisstraf vrij en kent Berlijn niet meer terug. Eerst
vergaapt hij zich aan al het nieuws van na de Wende, maar zijn
aanvankelijke enthousiasme slaat snel om in somberheid, want
hij kan geen werk vinden, zijn vrouw heeft een ander, zijn
zoontje kent hem niet en vrijwel al zijn oude vrienden zijn
onvindbaar. Bovendien dreigt hij in verkeerde kringen te
belanden. Aangrijpende, subtiele tragikomedie over de
pogingen van een geprangd man om zijn leven weer op de rails
te krijgen.

Titel: Best exotic Marigold Hotel, the
Regie: John Madden
Met: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom
Wilkinson, Patrick Pearson, Hugh Dickson, James
Rawlings, Penelope Wilton, Paul Bhattacharjee
UK/USA 2011
kleur 124 minuten
Zeven Britse pensionado’s reizen af naar een hotel in het
Indiase Jaipur. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen redenen
om de reis te aanvaarden, maar voor velen spelen de lagere
kosten van het leven in India mee. Het zevental treft er een
puinhoop die totaal niet lijkt op de reclamebrochure en een zeer
enthousiaste manager, die echter zo zijn eigen problemen heeft.
Gaandeweg leren we de émigrés beter kennen en komen hun
ware motieven aan het licht. Deze heerlijke feelgoodfilm met
sterrencast stal veler harten en kreeg vier jaar later een vervolg
in The second best exotic Marigold Hotel.
Titel: Best intentions, the
Zie:
Goda viljan, den
Titel: bestefreunde
Regie: Jonas Grosch, Carlos Val
Met: Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz, Tina
Amon Amonsen, Niels Bormann, Maria Matschke
Duitsland 2014
kleur 90 minuten
Het aloude thema van een goede vriendschap tussen een man en
een vrouw. Blogger Mark en fotografe Susi (die op vrouwen
valt) maken samen tripjes om hun werk te promoten. Ze kunnen
het uitstekend met elkaar vinden totdat Mark met een vriendin
op de proppen komt en Susi merkt dat ze toch wel erg op hem
gesteld is. Volgt een achtbaan van tegenstrijdige gevoelens.
Deze Duitse komedie in Amerikaanse stijl is flitsend en
onderhoudend, maar valt uiteindelijk tegen doordat de
mogelijkheden van het gegeven – de volwassenwording van
iemand die al bijna middelbaar is – te weinig worden uitgebuit
en de film te veel naar het absurde en kolderieke neigt.

Titel: Betrayed: a story of three women
Regie: William A. Graham
Met: Meredith Baxter, Swoosie Kurtz, Clare Carey, John
Terry, John Livingston, Breckin Meyer
USA 1995
kleur circa 90 minuten
Joan en Amanda zijn al sinds jaar en dag vriendinnen; Joan is
weduwe en heeft één dochter, Amanda is getrouwd en heeft
twee zoons. Op een dag ontdekt Joan dat haar dochter, Dana,
een verhouding heeft met Amanda’s echtgenoot. Ze is daar zo
boos over dat ze Dana het huis uit zet; de vriendschap tussen
Joan en Amanda komt zwaar onder druk te staan, en de zoons
van Amanda snappen ook al niet waarom hun vader het heeft
aangelegd met het meisje dat ze nog als babysit van vroeger
kennen. De film laat in detail zien hoe de levens van alle
betrokkenen op hun grondvesten schudden, hoe ze de scherven
opruimen en hoe ze proberen te redden wat er te redden valt en
een nieuw evenwicht te vinden.
Titel: Bewaren – of hoe te leven
Regie: Digna Sinke
Met: Truida Sinke-Lijk, Tanja Baumann, Jonathan Doria
Pamphilj, Maartje Hilte, Tomas Laurinavicius, Steve
Maxwell, Amine Mouafik, Ab Smit, Hennie
Houtkoop, Jared Stevens, Colin Wright
Nederland 2018
kleur 85 minuten
Documentaire waarin Digna Sinke zich verdiept in de
menselijke drang om spullen te bewaren en herinneringen vast
te houden, en de trend dat veel jonge mensen tegenwoordig juist
de voorkeur geven aan een leven met zo weinig mogelijk
spullen omdat alles toch digitaal toegankelijk is. Bevinden we
ons op de grens van twee fundamenteel verschillende
tijdperken, bijna net zo verschillend als de tijd voor en na de
uitvinding van het schrift? Sinke interviewt onder andere haar
eigen hoogbejaarde moeder, die nog veel oude spullen heeft en
bij alles nog precies het bijbehorende verhaal weet, en een paar
moderne digitale nomaden, die met hun laptop, smartphone en
een koffertje met kleren en toiletspullen de wereld rondreizen.
Intrigerende en bij vlagen ontroerende studie naar de betekenis
van het verleden, de zin van materialisme en leven in het nu.

Titel: Beyond sleep
Regie: Boudewijn Koole
Met: Reinout Scholten van Aschat, Thorbjørn Harr, Pål
Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Zoi
Gorman, Maria Annette Tanderø Berglyd, Jakop
Ahlbom
Nederland/Noorwegen 2016
kleur 108 minuten
Vrije verfilming van de beroemde roman Nooit meer slapen van
W.F. Hermans over de geologiestudent Alfred Issendorf, die
tijdens een trektocht door Noord-Noorwegen met drie Noorse
studenten een theorie rond een meteorietinslag probeert te
bewijzen maar achtervolgd wordt door tegenslag, onbegrip en
(vermeende) tegenwerking, waardoor hij steeds verder in een
isolement raakt. Als de groep uiteenvalt, dreigt de waanzin.
Knappe omzetting van de literaire taal van het boek van
Hermans naar een beklemmende cinematografische taal die
zowel visueel als auditief onder je huid kruipt. Aanrader.
Titel: Beyond the hills
Zie:
Dupa dealuri
Titel: Beyond therapy
Regie: Robert Altman
Met: Jeff Goldblum, Julie Hagerty, Tom Conti, Glenda
Jackson, Christopher Guest
USA 1987
kleur 90 minuten
Knotsgekke komedie, satire op de (Amerikaanse) psychiater die
nog veel geschifter is dan zijn patiënten. Het verhaal draait om
de biseksuele Bruce (Goldblum), samenwonend met de
depressieve Bob (Guest), die via een advertentie de niet erg
stabiele Prudence (Hagerty) leert kennen. Vanaf het eerste
moment zijn er strubbelingen en ruzies tussen de twee,
waarover ze gaan praten met hun psychiaters, die hun
praktijken naast elkaar hebben. Háár psychiater (Conti) is
gespecialiseerd in vluggertjes met patiëntes en vindt alles wat
daarbuiten valt abnormaal. De zijne (Jackson) is een
vergeetachtige vrouw, die al haar patiënten door elkaar haalt en
voortdurend haar overgevoelige zoon telefonisch te woord staat.
Film, gebaseerd op toneelstuk van Christopher Durang,
concentreert zich rond twee locaties: de spreekkamers van de
psychiaters en een merkwaardig Frans restaurant, waar zowel
bediening als klandizie te wensen overlaten.

Titel: Bezness
Regie: Nouri Bouzid
Met: Abdel Kechiche, Ghalia Lacroix, Jacques Penot
Tunesië/Frankrijk 1992
kleur 101 minuten
Roufa (Kechiche) verdient in de Tunesische badplaats Sousse
zijn brood als gigolo (‘bezness’, een verbastering van het
Engelse business) voor toeristen van beiderlei kunne.
Ondertussen houdt hij naar goed islamitisch gebruik zijn
verloofde Khomsas (Lacroix) zeer kort. Bij dit alles voelt hij
zich zeer wel. Maar hij verliest zijn greep op de dingen als
Khomsas hem verlaat en een Franse fotograaf (Penot) het hoofd
op hol brengt. Ineens lijkt alles hem tegen te lopen, en hij moet
onder ogen zien dat zijn bestaan op dromen en illusies is
gebaseerd. Enigszins onevenwichtige film weet niet
voortdurend de aandacht vast te houden, maar geeft een aardig
beeld van de leegheid van het leven rondom het officieuze
toerisme.
Titel: Bienvenue chez les Ch’tis
Regie: Dany Boon
Met: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, Lorenzo AusiliaForet, Anne Marivin, Philippe Duquesne, Guy
Lecluyse, Line Renaud
Frankrijk 2008
kleur 106 minuten
Julie, de vrouw van postkantoorchef Philippe, is gedeprimeerd
en daarom probeert hij zich te laten overplaatsen naar de Côte
d’Azur. Door zijn onhandigheid belandt hij echter in Bergues,
een plaatsje in de regio Pas-de-Calais in het uiterste
noordwesten van Frankrijk waarover de gruwelijkste verhalen
de ronde doen: het is er altijd koud en de onbehouwen,
permanent dronken bevolking spreekt een onverstaanbaar
dialect. Philippe aanvaardt de reis dan ook met lood in de
schoenen, maar ontdekt al snel dat het daar in het noorden een
stuk minder erg is dan de clichés willen – sterker nog, als hij na
een paar jaar opnieuw wordt overgeplaatst wil hij eigenlijk
helemaal niet meer weg. Na het succes van deze fijne,
vakkundig gemaakte komedie werden Pas-de-Calais en de
streekgerechten in Frankrijk helemaal hip en trendy en
gebruikte iedereen ineens de dialectwoorden uit de film zoals
biloute (‘makker’). Leuk!

Titel: Big chill, the
Regie: Lawrence Kasdan
Met: Tom Berenger, Glenn Close, Jeff Goldblum, William
Hurt, Kevin Kline, Mary Kay Place, Meg Tilly, Jo
Beth Williams
USA 1983
kleur 105 minuten
Naar aanleiding van zelfmoord van vriend komen
studievrienden uit jaren zestig weer bijeen in landhuis van
bevriend rijk stel. Illusies van toen zijn ingeruild voor geld,
roem, drugs. Ondanks ontmaskering van schijnwereld willen ze
er niet aan. Zoals een van hen zegt: ‘I know I once loved you
guys and I’m gonna believe that till I kick!’ De enige die zich
echt verdiept in de zelfmoord en zichzelf is een in Vietnam
impotent geschoten deejay (Hurt). Tegen het einde lijkt hij rijp
om het volgende slachtoffer te worden. Film viel mij wat tegen,
hij is minder dan The Secaucus Seven van Sayles.
Titel: Big fish
Regie: Tim Burton
Met: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica
Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohman,
Marion Cotillard, Matthew McGrory, Ada & Arlene
Tai
USA 2003
kleur 125 minuten
Will Bloom probeert het leven van zijn vader Ed te
reconstrueren aan de hand van de sterke verhalen die hij zijn
zoon altijd vertelde (en waaraan die zich als volwassene
ergerde) en de summiere feiten waarover hij beschikt. Het
grootste deel van de film bestaat uit visualisaties van het
sprookjesachtige, met talrijke kleurrijke figuren en plekken
gestoffeerde levensverhaal van Ed. We maken onder andere
kennis met de aardige reus, de Siamese tweeling, het mooie
meisje, de domme bullebak, het circus en het geheimzinnige
dorpje Spectre, en natuurlijk met de kolossale vis uit de titel. Er
schuilt echter misschien toch meer waarheid in al die sterke
verhalen dan Will altijd heeft gedacht. En maakt eigenlijk niet
iederéén zijn leven wat mooier dan het is als hij anderen erover
vertelt?

Titel: Big Lebowski, the
Regie: Joel Coen
Met: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve
Buscemi, John Turturro, David Thewliss, David
Huddleston, Peter Stormare, Ben Gazzara, Sam
Elliott, Tara Reid, Flea, Torsten Voges
USA 1998
kleur 117 minuten
Lebowski, een overjarige hippie die in Los Angeles woont, het
grootste deel van zijn tijd met twee vrienden doorbrengt op de
bowlingbaan en het liefst ‘the dude’ genoemd wordt, wordt
verward met een steenrijke naamgenoot, ‘the big Lebowski’,
hetgeen leidt tot allerlei criminele en komische verwikkelingen
waarin iedereen (inclusief de voiceover-verteller van de film!)
al snel de draad kwijtraakt. Uiteindelijk blijkt het allemaal niet
veel om het lijf te hebben, maar dan zijn we al vele hilarische
scènes verder. We weten dan onder andere hoe de wereld er
gezien vanuit een bowlingbal uitziet!
Titel: Big night
Regie: Stanley Tucci, Campbell Scott
Met: Stanley Tucci, Tony Shalloub, Minnie Driver, Isabella
Rossellini, Ian Holm, Marc Anthony, Allison Janney,
Liev Schreiber, Campbell Scott
USA 1996
kleur 107 minuten
Bitterzoete komedie over twee Italiaanse broers die in de jaren
vijftig naar New Jersey komen; de ene is iemand die er onder
alle omstandigheden wat van probeert te maken, de andere is
een zwijgzaam type dat stug vasthoudt aan de oude waarden en
razend wordt van de Amerikaanse oppervlakkigheid. Ze openen
een Italiaans restaurant maar hebben de grootste moeite de tent
draaiende te houden. De eigenaar van het ordinaire restaurant
schuin aan de overkant beweert een optreden van Luis Prima
voor hen te kunnen regelen. Die big night zal voor de
ommekeer zorgen, daarna zullen de zaken gaan lopen. Een met
veel compassie verfilmde verbeelding van de eeuwige strijd
tussen goede smaak en lucratief vulgair vertoon, en een tedere
ode aan lekker eten en savoir-vivre, culminerend in de prachtige
tekstloze slotscène, waarin als verzoeningsgebaar een omelet
wordt gebakken en opgegeten.

Titel: Big short, the
Regie: Adam McKay
Met: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Jeremy
Strong, John Magaro, Finn Wittrock, Brad Pitt,
Margot Robbie, Selena Gomez
USA 2015
kleur 130 minuten
De aanloop naar de hypothekencrisis van de jaren nul
aanschouwelijk gemaakt aan de hand van een verhaal rond een
aantal op werkelijk bestaande personen geïnspireerde figuren in
de Amerikaanse financiële wereld. Een excentrieke ex-medicus
die beheerder van een hedgefonds is geworden, ziet als een van
de eersten dat de Amerikaanse huizenmarkt een zeepbel is die
op knappen staat. Hij profiteert daarvan door alvast een grote
shortpositie in te nemen, iets waar de banken maar wat graag
aan meewerken omdat ze menen die deal niet te kunnen
verliezen. Een medewerker van de Deutsche Bank krijgt er
lucht van wat er gaande is en probeert ook een graantje mee te
pikken, en de brisante informatie komt ook ter ore aan een
gefrustreerde idealist die tegen de corruptie in de financiële
wereld strijdt en aan twee jonge ambitieuze ondernemers. Het
leidt allemaal tot vele hilarische en verbijsterende scènes; je
weet vaak niet of je moet lachen of huilen. Sommige
betrokkenen krijgen last van gewetenswroeging omdat ze grof
geld gaan verdienen aan de ellende van miljoenen gewone
burgers die hun banen en huizen kwijt zullen raken. De
complexiteiten van de diverse financiële producten en
strategieën worden uitgelegd met toelichtende teksten,
pakkende citaten, direct in de camera gesproken terzijdes van
acteurs en aanschouwelijke visualisaties, zodat de kijker goed
bij de les blijft. Al met al een overtuigende weergave van een
door een door verrotte bedrijfstak waarin eigenlijk niemand
echt deugt, zelfs de strijders tegen corruptie en onrecht zich
compromitteren en het zicht kwijtraken op wat er werkelijk toe
doet in het leven, en er aan het eind geen verlossing wacht.

Titel: Biggest little farm, the
Regie: John Chester
Met: John Chester, Molly Chester, Matthew Pilachowski
USA 2018
kleur 91 minuten
Natuurfilmer John Chester en zijn vrouw Molly verhuizen van
het drukke LA naar een stuk land van 80 hectare op een uur
rijden van de stad, waar ze een ecologische boerderij willen
beginnen, bijgestaan door Alan, een ietwat mysterieuze
deskundige annex goeroe. Hun nieuwe woonplek is bepaald
geen aards paradijs. Er heerst droogte en de grond is uitgeput,
en ze krijgen te kampen met allerlei tegenslagen: slakken die
bomen kaalvreten, roofdieren die een massaslachting aanrichten
onder de kippen en eenden, planten- en dierziektes, droogte,
noodweer, dreigend naderende bosbranden. Maar met vallen en
opstaan ontwikkelt de biologische boerderij zich tot een gezond
bedrijf met een enorme diversiteit aan planten en dieren. De
constante filosofische en bij vlagen poëtische voiceover zorgt
voor een aangename begeleiding van de fraaie beelden, maar
wekt na verloop van tijd ook irritatie vanwege de vluchtigheid
van de elkaar erg snel opvolgende beelden en het ontwijken van
belangrijke kwesties. Bijna nergens is zo enorm veel ruimte
beschikbaar voor het uitrollen van dit soort experimenten, en
bijna niemand heeft de mogelijkheid om eerst een aantal fors
verliesgevende jaren te financieren. Al met al oogt de
documentaire toch vooral als een wat al te optimistische
reclamespot voor het bedrijf van de familie Chester.
Titel: Bikur Ha-Tizmoret (The band’s visit)
Regie: Eran Kolirin
Met: Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri, Khalifa
Natour, Rubi Moskovitz, Uri Gavriel, Imad Jabarin,
Hilla Sarjon, Shlomi Avraham
Israël/USA/Frankrijk 2007
kleur 87 minuten
Een achtkoppig Egyptisch politieorkest arriveert in Israël om te
spelen bij de opening van een Arabisch cultureel centrum. Door
een misverstand stappen ze echter in de verkeerde bus en
belanden ze in een afgelegen woestijnstadje waar niets te
beleven valt; de eerstvolgende bus gaat pas de volgende
ochtend. Een kordate restauranthoudster neemt het achttal onder
haar hoede en bezorgt ze her en der onderdak voor de nacht. De
orkestleden proberen er ieder op hun eigen manier het beste van
te maken, wat leidt tot pijnlijke en/of komische situaties en
ontroerende ontboezemingen in een Alex van Warmerdamachtige setting. Zo kan het gebeuren dat een Israëlische familie
samen met de Egyptische gasten losbarst in ‘Summertime’ of
dat een orkestlid spontaan ‘My funny Valentine’ inzet voor een
vrouw. Een gave, licht absurdistische, feitelijk tijd- en
plaatsloze komedie die zich toevallig in Israël afspeelt. Politiek
is zo goed als afwezig; de Israëli’s en Egyptenaren zijn gewone
mensen met gewone, meestal teleurstellende levens.

Titel: Billy
Regie: Theo Maassen
Met: Bruno Vanden Broecke, Jan-Paul Buijs, Christine de
Boer, Ellen Parren, Chris Willemsen, Ruben van der
Meer
Nederland 2018
kleur 90 minuten
Gerard, een verlegen en sociaal onhandige buikspreker, wil zich
na tien succesvolle jaren van zijn handpop Billy ontdoen om
eindelijk eens aan een eigen (liefdes)leven toe te komen, maar
dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De grofgebekte,
voortdurend harde grappen makende Billy is een deel van zijn
identiteit geworden en laat zich niet zomaar aan de kant
schuiven. Het interessante gegeven – je kunt alleen sterk en
volwassen worden door je kwetsbaarheid te erkennen en die
niet te verstoppen achter cynisme – is helaas nogal warrig
uitgewerkt; de verhaallijn zakt te vaak in om de aandacht te
blijven vasthouden. Jammer, want er had meer in gezeten.
Titel: Billy Elliott
Regie: Stephen Daldry
Met: Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood, Jamie
Draven, Gary Lewis, Stuart Wells, Nicola Blackwell
UK 2000
kleur 110 minuten
Billy Elliott groeit medio jaren tachtig, de tijd van de keiharde
confrontatie tussen premier Thatcher en de
mijnwerkersvakbonden, op in een mijnwerkersgezin. Hij blijkt
talent te hebben voor ballet en wil graag professioneel danser
worden, maar zijn vader en broer willen daar niets van weten,
want dat is ‘iets voor mietjes’. Terwijl de strijd tussen stakers
en stakingsbrekers steeds grimmiger wordt, werkt Billy in het
geheim aan zijn grote droom, geholpen door zijn danslerares.
Uiteindelijk zal hij naar de dansacademie in Londen moeten,
maar zal het hem lukken de daarvoor onmisbare steun van zijn
familie te krijgen? Mooi gefilmd en ontroerend verhaal over een
jongen die zich met vallen en opstaan ontworstelt aan de
beperkingen van zijn milieu, waarbij de nogal rammelende plot
volledig wordt gecompenseerd door schitterend spel van Bell
als Billy, Walters als zijn vasthoudende danslerares en Lewis
als Billy’s stugge maar liefhebbende vader.

Titel: Bir zamanlar Anadolu’da (Once upon a time in
Anatolia)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
Met: Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan, Taner Birsel,
Ahmet Mümtaz Taylan, Firat Tanis, Ercan Kesal, Erol
Erarslan, Ugur Aslanoglu, Murat Kiliç, Safak Karali
Turkije 2011
kleur 150 minuten
Een groep mannen gaat in het donker onder leiding van een
officier van justitie en begeleid door een politiechef en een
dokter op de steppe van Anatolië op zoek naar een begraven
lijk. Een van de twee meegevoerde verdachten heeft een
bekentenis afgelegd en zal de plaats aanwijzen. Maar dat valt
niet mee, want hij herinnert zich de precieze plek niet meer en
het lijkt overal op elkaar. Wat een simpel routineklusje leek,
ontpopt zich tot een voor alle betrokkenen slopende odyssee.
Net als iedereen denkt dat het lijk nooit meer zal worden
teruggevonden, wordt in de vroege ochtend de juiste plek
ontdekt. Dan begint een moeizaam onderzoek waarvan
minutieus verslag wordt gedaan. De stroperigheid van de
bureaucratische procedures bekruipt de kijker, die iedere
seconde moet meebeleven. Gaandeweg doemt een beeld op van
droevige waarheden over zware levens die misschien maar
beter verborgen hadden kunnen blijven. Na de lange nacht die
de mannen gezamenlijk hebben beleefd, zal hun leven nooit
meer hetzelfde zijn. Vooral de band tussen de dokter en de
officier is overtuigend uitgewerkt en de gesprekken die die twee
voeren zijn bijzonder intrigerend. De film zal echter voor de
meeste kijkers te lang, te traag en te weinig toegankelijk zijn.
Titel: Bird people
Regie: Pascale Ferran
Met: Josh Charles, Anaïs Demoustier, Roschdy Zem, Taklyt
Vongdara, Geoffrey Cantor, Camélia Jordana, Radha
Mitchell
Frankrijk 2014
kleur 127 minuten
Een Amerikaanse zakenman besluit in een Parijs vliegveldhotel
van het ene moment op het andere om zijn stressbaan op te
zeggen, een punt te zetten achter zijn uitzichtloze huwelijk en
voorlopig in Europa te blijven. Kort daarna brengt het toeval
hem in contact met een Frans kamermeisje wier leven eveneens
op een dood punt is aangeland. Beiden maken een proces van
verandering en wedergeboorte door. Een fascinerende en
originele film die volstrekt andere wegen inslaat dan je gewend
bent van ‘vliegveldfilms’. Ook de vormgeving is uiterst
bezienswaardig. Te bizar om een groot publiek te boeien, maar
zeker verrassend.

Titel: Birdman (or: The unexpected virtue of ignorance)
Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts, Andrea
Riseborough, Emma Stone, Amy Ryan, Zach
Galifianakis, Lindsay Duncan
USA 2014
kleur 105 minuten
De acteur Riggan Thomson is beroemd door de rol van
superheld Birdman die hij lang geleden in het gelijknamige
kassucces (en twee sequels) speelde en die zijn leven heeft
bepaald (net zoals hoofdrolspeler Keaton ooit Batman was). De
roem heeft zijn ego gestreeld, maar alles wat hij daarna heeft
geprobeerd is mislukt en hij voelt zich miskend door de
culturele elite. Nu tracht de gefrustreerde Riggan, inmiddels op
middelbare leeftijd, zijn ambities als serieuze kunstenaar alsnog
waar te maken met een Broadway-productie van een door
hemzelf geschreven stuk, gebaseerd op een verhaal van
Raymond Carver, waaraan ook zijn beste vriend en een aantal
andere vrienden en bekenden meewerken, onder wie zijn
vriendin en zijn dochter. Het is een laatste wanhopige poging:
hij heeft al zijn geld erin gestoken en zijn reputatie staat op het
spel. Tijdens de aanloop naar de premièreavond stuit Riggan op
het ene na het andere obstakel, tot hij de waanzin nabij is.
Enerzijds een steek onder water van Iñárritu naar de
blockbustercultuur van Hollywood, anderzijds een indringend
psychologisch portret van een in zijn dromen gefnuikte
kunstenaar, met vele komische scènes maar ook een
voortdurend voelbare woede. De vormgeving is bijzonder: om
het statische, theatrale aspect te benadrukken is met behulp van
digitale technieken de indruk gewekt dat vrijwel de hele film
één ononderbroken shot is. Geeft, ook door de vele dubbele
bodems, interessante stof tot nadenken en -praten.
Titel: Bitter moon
Regie: Roman Polanski
Met: Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Peter Coyote,
Emmanuelle Seigner, Victor Banerjee
USA 1992
kleur 130 minuten
Nick (Grant) en Fiona (Scott Thomas) zijn zeven jaar getrouwd
en maken ter gelegenheid daarvan een reis van een half jaar.
Het degelijke, Britse echtpaar komt tijdens een bootreis naar
Istanbul in aanraking met de invalide Amerikaanse schrijver
Oscar (Coyote) en zijn prachtige Franse vrouw Mimi (Seigner).
Zij strikken vooral Nick met de verhalen over hun seksuele
avonturen. De als spannende thriller bedoelde film blijft
volledig steken in effectbejag. Het verhaal is geen moment
geloofwaardig, de personages zijn zo plat als een dubbeltje en
laten je ijskoud. De ontknoping, die bloedstollend moet zijn,
zorgt slechts voor gegeneerd gegiechel. Wat Polanski met deze
film wil, is mij een raadsel.

Titel: Bittersweet
Regie: Marieke Niestadt
Met: Diana Prazak, Lucia Rijker, Frida Wallberg
Nederland 2014
kleur 80 minuten
Documentaire over de voorbereidingen van de Australische
profboksster Diana Prazak en haar Nederlandse coach Lucia
Rijker (zelf meervoudig oud-wereldkampioene) voor het
gevecht tegen de Zweedse titelhoudster Frida Wallberg om de
WBC-wereldtitel in Stockholm in 2013. Daar aangekomen
worden ze geconfronteerd met de mooie blonde Wallberg, haar
omvangrijke entourage en een bokspubliek dat eensgezind
achter haar staat. Maar dan, tijdens de match, gaat het vreselijk
mis en moet Prazak de vraag onder ogen zien of de prijs van
een overwinning niet te hoog is. Huiveringwekkend kijkje
achter de schermen van een keiharde sport die zowel fysiek als
mentaal het uiterste vergt. Aanrader, ongeacht of je van boksen
(of sport in het algemeen) houdt of niet.
Titel: Biutiful
Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Javier Bardem, Maricel Álvarez, Hanaa Bouchaib,
Guillermo Estrella, Eduard Fernández, Cheikh
Ndiaye, Diaryatou Daff, Cheng Tai Shen, Luo Jin,
Lang Sofia Lin
Mexico/Spanje 2010
kleur 148 minuten
Verhaal spelend aan de rafelranden van de maatschappij in een
klein stukje van Barcelona. Uxbal, een kleine crimineel die als
bemiddelaar optreedt tussen Chinese en Afrikaanse illegalen en
mensen die op zoek zijn naar goedkope werkkrachten, moet
voor zijn twee kinderen zorgen omdat zijn ex daar niet toe in
staat is wegens een bipolaire stoornis. Als hij te horen krijgt dat
hij nog maar een paar maanden te leven heeft, stort zijn hele
bestaan in elkaar en krijgt hij last van gewetenswroeging. Hij
probeert goed te doen, maar veroorzaakt daarmee slechts
tragedies. Dit breed opgezette, poëtische, rauwe epos toont een
aantal mensen die wanhopig vechten voor een waardig bestaan
en daarbij voornamelijk bezig zijn te overleven, tot elke prijs –
pakken wat je pakken kunt en je medemensen verraden als je
daar zelf beter van kunt worden. Slechts een enkel personage
staat boven die bittere strijd. Een aangrijpend, duister
meesterwerk.

Titel: Bizim büyük çaresizligimiz (Our grand despair)
Regie: Seyfi Teoman
Met: Ilker Aksum, Fatih Al, Gunes Sayin, Taner Birsel, Baki
Davrak, Mehmet Ali Nuroglu
Turkije 2011
kleur 102 minuten
Het kalme leventje van Ender en Çetin, twee vrienden van in de
dertig die een flat in Ankara delen sinds hun beider relaties met
vrouwen stukliepen, wordt ruw verstoord als een in het
buitenland wonende vriend hen vraagt zijn nog studerende zus
Nihal tijdelijk onderdak te verlenen omdat ze niet meer in het
ouderlijk huis wil wonen nadat hun ouders bij een auto-ongeluk
zijn omgekomen. Na een moeizaam begin ontstaat er door
dagelijkse rituelen als samen eten en wandelen een band tussen
het drietal. Nihal geniet van de vriendschap tussen studiebol
Ender en de humoristische Çetin, wier leven in hun
gemeenschappelijke flat wel wat wegheeft van dat van een
echtpaar op leeftijd. Maar alles komt op losse schroeven te
staan als beide mannen verliefd worden op Nihal. Ingetogen
film over ingrijpende gebeurtenissen en de uitwerking ervan op
mensenlevens, waarin elk effectbejag zorgvuldig wordt
vermeden en de kijker de feiten stukje bij beetje aangereikt
krijgt. Tevens intrigerende studie van een mannenvriendschap
die door voorvallen uit het verleden wel erg hecht is geworden.
Titel: Black butterflies
Regie: Paula van der Oest
Met: Carice van Houten, Rutger Hauer, Liam Cunningham,
Graham Clarke, Nicholas Pauling, Candice D’Arcy
Nederland/Zuid-Afrika 2011
kleur 100 minuten
Biopic over het leven van de gekwelde Zuid-Afrikaanse
dichteres Ingrid Jonker (1933-1965), dochter van Abraham
Jonker, minister van censuur onder het apartheidsregime, met
wie ze haar leven lang een moeizame band had. Ze haatte hem
om zijn domme, conservatieve opvattingen maar bleef toch
smachten naar zijn erkenning, die ze nooit kreeg. Ze stortte zich
in hartstochtelijke affaires met schrijvers als Jack Cope en
André Brink en zij gaven haar amoureuze aandacht, maar geen
echt thuis. Haar gedichten vonden deels hun inspiratie in haar
protest tegen de apartheid en de gewelddadige uitwassen van
het regime, deels in haar eigen emotionele chaos. Carice van
Houten kwijt zich dapper van haar taak – ze barst op de juiste
momenten in woede uit, huilt, smijt dingen kapot en stort een
paar keer in –, maar het scenario is weinig meer dan een reeks
‘nagespeelde plaatjes’ bij de biografische feiten en mist een
dwingende lijn. Het racistische Zuid-Afrika van de jaren vijftig
en zestig en de emotionele achtbaan van Jonkers bestaan komen
nergens echt tot leven; het blijft een opeenvolging van cruciale
momenten die afgevinkt worden. De indringende poëzie van
Jonkers speelt slechts een bijrol, mede doordat de film
Engelstalig is, wat een ongelukkige keuze is: we horen haar nu
geen Afrikaans praten, de enige taal waarin ze zich thuis
voelde, en haar indrukwekkende oeuvre blijft op het tweede
plan.

Titel: Black cat, white cat
Zie:
Crna macka, beli macor
Titel: Black coal, thin ice
Zie:
Bai ri yan huo
Titel: Black rain
Zie:
Kuroi ame
Titel: Black swan
Regie: Darren Aronofsky
Met: Nathalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara
Hershey, Winona Ryder, Ksenia Solo
USA 2010
kleur 108 minuten
Nina, een jonge ballerina van eind twintig wier gehele leven om
dansen draait, woont nog bij haar zeer dominante moeder. Aan
het begin van een nieuw seizoen wordt ze uitgekozen voor de
hoofdrol in het Zwanenmeer. Ze is de perfecte Witte Zwaan,
puur en onschuldig, maar haar collega Lily, een aardse,
sensuele vrouw, is geknipt voor de rol van de Zwarte Zwaan. Er
ontstaat een concurrentiestrijd tussen de twee vrouwen, die zich
echter gedeeltelijk alleen maar in Nina’s hoofd afspeelt. Ze lijkt
steeds meer geobsedeerd te raken door haar rivale en begint
fantasie en werkelijkheid zozeer door elkaar te halen dat het
levensbedreigend wordt. Fraai beeld van de stress van het
dansersleven en de offers die voor een glanscarrière in deze
professie noodzakelijk zijn, maar tegen het eind iets te
kitscherig, te operatesk naar mijn smaak. De bloederige strijd
met Lily kan letterlijk worden geduid – Nina hallucineert en
heeft niet Lily maar zichzelf dodelijk verwond –, maar ook
symbolisch als Nina’s worsteling om haar eigen volwassen
seksualiteit te ontdekken, met de bloedvlek als
ontmaagdingsbewijs.
Titel: Blackboards
Zie:
Takhté siah

Titel: BlacKkKlansman
Regie: Spike Lee
Met: John David Washington, Adam Driver, Alec Baldwin,
Laura Harrier, Topher Grace, Isiah Whitlock jr.,
Robert John Burke, Brian Tarantina
USA 2018
kleur 135 minuten
In de jaren zeventig komt Ron Stalworth als eerste zwarte man
in dienst bij de politie in Colorado Springs. Om zijn
vakmanschap te bewijzen legt hij contact met de plaatselijke
afdeling van de Ku Klus Klan en overreedt zijn joodse collega
Flip Zimmermann om in de rol van blanke rechtsradicale racist
onder Rons naam in de organisatie te infiltreren. Flip weet het
tot hoofd van de afdeling te schoppen. Intrigerend beeld van de
toenmalige rassenstrijd, dat door humoristische elementen nooit
loodzwaar wordt, al blijft de ondertoon steeds grimmig, mede
door de link die regisseur Lee legt met de huidige tijd, waarin
het racistische gedachtegoed weer steeds openlijker geuit wordt.
Vakkundig gemaakt en ondanks de vele grappen beangstigend
inkijkje in de tot op het bot verdeelde Amerikaanse
samenleving. Aanrader.
Titel: Blair witch project, the
Regie: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez
Met: Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael Williams
USA 1999
zwart-wit en kleur 86 minuten
Zeer geslaagde lowbudget-horrorfilm in de vorm van een fakedocumentaire over drie studenten die naar een uitgestrekt
bosgebied in Maryland gaan om daar een videoproject te maken
over de oude legende dat er in deze streek een heks zou
rondwaren die kinderen en volwassenen op gruwelijke wijze
aan hun eind laat komen. Het begint met veel bravoure, half als
een geintje, maar het wordt bittere ernst als de drie verdwalen,
ruzie krijgen over wiens schuld dat is en langzamerhand in de
greep van honger, kou en angst voor het donker raken. Later
wordt alleen hun filmmateriaal teruggevonden. Wat deze film
zo sterk maakt is dat er wordt ingespeeld op de angsten die bij
iedere toeschouwer leven terwijl er verder nauwelijks iets wordt
getoond (hele stukken van de film zijn zelfs zwart). Met
minieme middelen weten de makers een uiterst beklemmend
effect te creëren.

Titel: Blancanieves
Regie: Pablo Berger
Met: Maribel Verdú, Emilio Gavira, Daniel Giménez Cacho,
Inma Cuesta, Ángela Molina, Sofía Oria
Spanje/België/Frankrijk 2012
zwart-wit 104 minuten
Het sprookje ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ verplaatst
naar het Sevilla van de jaren twintig en gefilmd in de stijl van
de stomme films uit die tijd (beeldverhouding 4:3, geen
dialogen maar tussentitels, muziek die samen met de
expressieve beelden de emoties stuurt). De beroemde
stierenvechter Antonio Villalta raakt zwaargewond in de arena
vlak voor de geboorte van zijn dochter, waarbij zijn vrouw
sterft. Zijn dochter Carmen groeit op bij haar oma terwijl
Antonio, hertrouwd met zijn verpleegster Encarna, door haar
gevangen wordt gehouden terwijl zij het ervan neemt. Als
Carmens oma sterft, komt Carmen in huis bij Encarna en haar
hulpeloze, aan een rolstoel gebonden vader. Encarna behandelt
haar als een slavin, maar in geheime samenkomsten met haar
vader leert Carmen stierenvecht-trucjes. Als Carmen bijna
volwassen is, wordt ze door de minnaar-handlanger van
Encarna voor dood in een beekje achtergelaten, waarna ze
wordt gevonden door een groep dwergen met een
rondtrekkende stierenvecht-act. Als haar talent voor
stierenvechten blijkt, nemen ze haar in het gezelschap op en
noemen ze haar ‘Blancanieves’, Sneeuwwitje. Haar ster stijgt
snel en op een gegeven moment krijgt ook Encarna er lucht van
dat Carmen nog leeft, waarop ze een snood plan smeedt. Net als
The Artist is Blancanieves een moderne stomme film waarin de
mogelijkheden van het medium volledig worden uitgebuit; je
beseft daardoor weer dat de komst van de geluidsfilm in 1928
ons ook iets heeft afgenomen: een vorm van direct de emoties
aansprekende cinema die veel dichter bij het klassieke theater
stond. De visuele middelen worden hier ten volle benut en de
begeleidende muziek is schitterend (met als mooiste element de
flamenco-invloeden). Magistraal!
Titel: Blaue Stunde, die
Regie: Marcel Gisler
Met: Andreas Herder, Dina Leipzig, Cyrulle Rei-Coquais
Zwitserland 1992
kleur 90 minuten
In een Berlijns flatgebouw wonen Theo, een mannelijke
prostitué, en Marie, verkoopster in een platenzaak, in
aangrenzende appartementen. Nadat Marie haar vriend de deur
heeft gewezen, ontstaat er een toenadering tussen de twee. Net
als Theo zich een beetje aan Marie begint te hechten, komt haar
vriend terug. Film was oorspronkelijk als documentaire
gepland, maar werd uiteindelijk speelfilm. De eenzaamheid en
het isolement van de ‘callboy’ komen niettemin zeer authentiek
over.

Titel: Blijde dag, de
Regie: Bram van Erkel
Met: Mieke Bouve, Lidy Sluyter, Willy van Heesvelde,
Sacco van der Made, Cara van Wesch
Nederland/België 1980
kleur 65 minuten
Weesmeisje wordt door oom één dag meegenomen op een
picknick met de familie. Daarna kan ze niet meer wennen aan
het strenge regime van de nonnen op de kostschool. Ze beraamt
samen met een paar vriendinnen een vluchtpoging. Stijlvolle
verfilming van novelle van Stijn Streuvels neemt de kijker mee
naar de wereld van rond de eeuwwisseling. Rangen en standen,
normen en waarden, maar ook prachtige natuur en in moderne
ogen wel erg onschuldig vermaak. Mooi.
Titel: Blind (2007)
Regie: Tamar van den Dop
Met: Halina Reijn, Joren Seldeslachts, Katelijne Verbeke,
Jan Decleir
Nederland 2007
kleur 98 minuten
Grimmig sprookje over de broze liefde tussen twee beschadigde
zielsverwanten, de blinde, temperamentvolle jongen Ruben en
de uiterlijk beschadigde albino Marie, die een liefde voor
boeken en verhalen delen. Het verhaal is weinig verrassend
(ware liefde is blind, schoonheid zit vanbinnen), maar de beide
hoofdrollen zijn goed en de vormgeving is opmerkelijk, zowel
qua beeldtaal als wat betreft muziek en geluidseffecten, al
zullen sommigen het geheel als te nadrukkelijk kunstzinnig
ervaren. Het verhaal is in een niet exact gespecificeerd verleden
gesitueerd en bevat fraai uitgewerkte verwijzingen naar het
sprookje ‘De sneeuwkoningin’ van H.C. Andersen.
Titel: Blind (2014)
Regie: Eskil Vogt
Met: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali,
Marius Kolbenstvedt, Stella Kvam Young, Isak
Nikolai Møller, Jacob Young, Nikki Butenschøn
Noorwegen 2014
kleur 92 minuten
Ingrid, die net blind is geworden, trekt zich terug in de flat waar
ze met haar man Morten woont. Daar probeert ze door rond te
tasten te onthouden hoe haar omgeving eruitziet. Overdag
fantaseert ze via de personages Elin en Einar over de dingen die
haar zouden kunnen overkomen als ze naar buiten gaat en zich
onder de mensen begeeft en over de al dan niet overspelige
bezigheden van haar man. Morten wil dat ze haar
fantasiewereld vaarwel zegt en haar leven weer oppakt. Dit
fraaie spel met parallelle werkelijkheden – deels visualisaties
zijn van Ingrids grootste angsten, deels seksfantasieën – is
beurtelings griezelig, ontroerend, spannend en komisch.
Juweeltje van de scenarioschrijver van Oslo, 31. august.

Titel: Blind date
Regie: Theo van Gogh
Met: Renée Fokker, Peer Mascini, Roeland Fernhout
Nederland 1996
kleur 81 minuten
Na 06 wederom indrukwekkende onafhankelijke lowbudgetfilm
van Van Gogh. Een echtpaar weet zich geen raad van verdriet
na de dood van hun driejarig dochtertje. Ze proberen weer
contact met elkaar te krijgen door elkaar via advertenties te
ontmoeten en steeds andere rollen te spelen. Een wanhopig,
wrang-humoristisch, wreed spel dat niet goed kan aflopen. De
film laat menige andere met een tien maal zo hoog budget ver
achter zich en geeft de Nederlandse filmliefhebber weer hoop.
Titel: Bling ring, the
Regie: Sofia Coppola
Met: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson, Claire
Julien, Taissa Farmiga, Georgia Rock, Leslie Mann
USA 2013
kleur 90 minuten
Groepje door lifestyle geobsedeerde tieners in Californië
gebruikt internet om erachter te komen wanneer Hollywoodberoemdheden elders zijn zodat ze ongestoord in hun huizen
kunnen inbreken. De inbraken verlopen onwaarschijnlijk
gemakkelijk en de bendeleden worden steeds overmoediger. Ze
beleven een uitzinnige tijd van stelen, feestvieren, dansen,
snuiven, drinken en internetten voor de volgende coup. Doordat
hun plotselinge rijkdom de aandacht trekt van leeftijdgenoten,
worden ze uiteindelijk gepakt als de politie beelden van
veiligheidscamera’s op tv laat zien en de kijkers om hulp
vraagt. Coppola wil kennelijk de leegte en obsessie met
materiële welvaart van de jongste generatie aan de kaak stellen,
maar blijft steken in een vrij voorspelbare over-the-top-versie
van Bonnie and Clyde (in dit geval Four Bonnies and a Clyde).
Gebaseerd op een echte tienerbende die in 2008-2009 voor circa
drie miljoen dollar aan dure spullen buitmaakte in de huizen
van beroemdheden.
Titel: Bluebird
Regie: Mijke de Jong
Met: Elske Rotteveel, Kees Scholten, Elsie de Brauw, Jaap
Spijkers
Nederland 2004
kleur 80 minuten
De 13-jarige Merel lijkt alles mee te hebben: ze heeft leuke
ouders, ze is slim en doet het goed op school en ze bezorgt haar
gehandicapte adoptiefbroertje menig plezierig uur. Dan wordt
ze plotseling, van de ene dag op de andere, het slachtoffer van
pesterijen. Ze versombert en trekt zich meer en meer terug in
zichzelf. Het subtiele scenario van Helena van der Meulen vult
niets in maar toont in een selectie van korte scènes de neergang
van Merel, tot het moment dat alles ontdekt wordt. Rotteveel
vult haar hoofdrol uitstekend in. Zeer de moeite waard.

Titel: Blue car
Regie: Karen Moncrieff
Met: David Strathairn, Agnes Bruckner, Margaret Colin,
Frances Fisher, A.J. Buckley, Regan Arnold, Mike
Ward
USA 2002
kleur 96 minuten
De begaafde 18-jarige Meg woont met haar moeder, die hard
werkt en bijna altijd weg is, en haar kleine zusje, voor wie ze
als onbetaalde babysitter fungeert; haar vader heeft het gezin in
de steek gelaten en ze hebben het niet breed. Meg schrijft
poëzie als uitlaatklep voor haar sombere gevoelens en wordt
door haar leraar Engels, Auster, aangemoedigd aan een
poëziewedstrijd mee te doen. Maar tussen haar en Auster
ontstaat geleidelijk iets wat verder gaat dan de verhouding
tussen mentor en veelbelovende leerlinge. Duistere film over
een getroebleerde en gekooide jonge vrouw (een
indrukwekkende rol van Bruckner) die na een reeks tegenslagen
uit woede en onervarenheid twijfelachtige beslissingen neemt
en harde klappen oploopt. Pas helemaal aan het eind lijkt er
enige hoop te gloren.
Titel: Blue is the warmest color
Zie:
La vie d’Adèle
Titel: Blue Jasmine
Regie: Woody Allen
Met: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally
Hawkins, Andrew Dice Clay, Bobby Cannavale, Max
Casella
USA 2013
kleur 98 minuten
Jasmine, die afkomstig is uit een arm milieu maar met een rijke
New Yorkse zakenman is getrouwd en de leefstijl van de happy
few heeft omarmd, valt plotseling terug in armoede en chaos als
haar man als fraudeur wordt ontmaskerd en in de gevangenis
zelfmoord pleegt. Ze vlucht in ontredderde toestand naar haar
zus Ginger in San Francisco, die als caissière in een supermarkt
werkt en met haar twee kinderen in een sjofel flatje woont. Haar
nieuwe vriend staat op het punt bij hen in te trekken, maar dat
wordt uitgesteld nu Jasmine plotseling komt logeren. Er komt
allerlei oud zeer uit het verleden tussen de zussen naar boven
terwijl de pijnlijke voorgeschiedenis stukje bij beetje in
flashbacks wordt onthuld. Meesterlijke rol van Blanchett als de
van haar ankers geslagen, even hautaine als meelijwekkende
Jasmine, die op de rand van de waanzin balanceert en wanhopig
probeert haar leven weer op de rails te krijgen. De slotscène op
het bankje is subliem.

Titel: Blue Valentine
Regie: Derek Cianfrance
Met: Ryan Gosling, Michelle Williams, Faith Wladyka
USA 2010
kleur 112 minuten
De geschiedenis van het huwelijk van Dean en Cindy, een jong
echtpaar uit de arbeidersklasse. Dean werkt als huisschilder,
Cindy is verpleegster en ze hebben een dochtertje, Frankie.
Ondanks hun relatief jonge leeftijd zijn ze beiden al getekend
door het leven dat het hunne geworden is en de jeugdervaringen
die eraan voorafgingen. Dean komt uit een gebroken gezin en
heeft zijn middelbare school niet afgemaakt, en ook Cindy komt
uit een niet bepaald harmonieuze thuissituatie. Dean is destijds
halsoverkop verliefd geworden op Cindy, houdt van haar en
hun dochtertje, maar ontbeert verder iedere ambitie. Cindy ziet
haar droom om arts te worden gefnuikt door de weerbarstige
realiteit. Op een avond dat Dean en Cindy naar een treurig hotel
gaan, barst de bom. Cianfrance toont alleen – afwisselend –
scènes uit het begin en de nadagen van de relatie en laat de
tussenliggende jaren weg, waardoor alles in het perspectief van
het ontluisterende einde komt te staan en zelfs de vrolijke
momenten uit de begintijd een wrange bijklank krijgen. De
twee hoofdrolspelers zetten een formidabele prestatie neer door
zichzelf op geloofwaardige wijze in twee niet al te ver uit elkaar
liggende, maar niettemin essentieel verschillende levensfasen te
spelen. Haar wanhoop op het eind, en zijn weigering die te zien,
zijn ijzingwekkend goed getroffen – de rillingen lopen over je
rug.
Titel: Blueberry hill
Regie: Robbe de Hert
Met: Michael Pas, Babette van Veen, Hilde Heijnen
België 1989
kleur 92 minuten
Lotgevallen van een schoolklas op een strenge katholieke
school in het België van de jaren vijftig. De nieuwe tijd kondigt
zich al aan in muziek en films, maar de verstikkende jaren
vijftig-moraal heerst nog alom. De sfeer van die tijd is goed
getroffen. Langzamerhand ontstaat conflict tussen groepje
leerlingen en jonge lerares enerzijds en strenge, onverzettelijke
directeur anderzijds. Als een leerling het slachtoffer wordt,
komt het op de begrafenis tot een opstand. De film kreeg zes
jaar later een vervolg in Brylcream Boulevard.
Titel: Blueberry hill 2
Zie:
Brylcream Boulevard

Titel: Boat that rocked, the
Regie: Richard Curtis
Met: Bill Nighy, Rhys Ifans, Philip Seymour Hoffman, Tom
Sturridge, Talulah Riley, Nick Frost, Tom Wisdom,
Ralph Brown, Will Adamsdale, Gemma Arterton,
Catherine Blake, Kenneth Branagh, Tom Brooke,
Dora Clouttick, Rhys Darby, Jack Davenport, Lana
Davidson, Amanda Fairbank-Hynes, Olegar Fedoro,
Duncan Foster, Kristofer Gummerus, Ike Hamilton,
Olivia Llewellyn, Francesca Longrigg, Kirsty Mather,
Sinead Matthews, Stephen Moore, Chris O’Dowd,
Katherine Parkinson, Laurence Richardson
UK 2009
kleur 129 minuten
Komedie in sixties-stijl over het piratenstation Radio Rock
(geïnspireerd op Radio Caroline), dat in 1966-1967 de harten
van miljoenen vooral jonge Britten sneller deed kloppen en de
saaie BBC deed vergeten door 24 uur per etmaal opwindende
popmuziek te draaien, afgewisseld met de vrolijke nonsens van
maffe discjockeys en gefinancierd door reclame. We beleven
een aantal maanden aan boord van het swingende schip, tot het
moment dat het zenden vanaf zee met een nieuwe wet verboden
wordt. We maken kennis met de stoet buitenissige types die de
zender in de lucht houden, van de aristocratische eigenaar via
dj’s als The Count en Thick Kevin tot en met de lesbische
kookster. Doorgaans is de sfeer goedmoedig-amicaal, af en toe
onderbroken door typische mannen-onder-elkaar-ruzies (in een
huiveringwekkende scène klimmen twee dj’s in de
duizelingwekkend hoge zendmast) die altijd snel weer worden
bijgelegd. De film biedt geen realistisch beeld van de gang van
zaken aan boord van een zendschip, maar weet de naïefzorgeloze sfeer van de jaren zestig en het opzwepende effect
van de popmuziek van die tijd op de nieuwe generatie (en de
ergernis van een deel van de ingedutte oudere generatie) goed te
treffen. Ook de karakters van de dj’s, onder wie we het hele
scala van coole versierders en clowns tot mysterieuze
muziekautisten aantreffen, zijn zeer amusant neergezet. Een
echte feelgoodfilm: na afloop wil je alle nummers weer draaien
die je op de soundtrack hebt gehoord.

Titel: Boekverfilming, de
Regie: Eddy Terstall
Met: Nadja Hüpscher, Dirk Zeelenberg, Femke Lakerveld,
Alette Dirkse, Job Gosschalk, Najib Amhali, Ivor
Kortenbach, Fedja van Huêt, Dieuwertje Blok, Rifka
Lodeizen
Nederland 1999
kleur 100 minuten
Satire op de vele zielloze boekverfilmingen die de Nederlandse
cinema de afgelopen decennia heeft opgeleverd van ‘jonge
hond’ Terstall, die eerder al de harten stal met Hufters en
hofdames. Hier gaat het om de jonge filmregisseur Lars
(Zeelenberg), die op zoek is naar een hoofdrolspeelster voor
zijn verfilming van een geruchtmakend autobiografisch boek
van een maffe ex-feministe uit Ruigoord. De kandidaten zijn
drie jonge actrices (Hüpscher, Lakerveld en Dirkse) die
allemaal op hun eigen wijze worstelen met liefde en relaties. De
regisseur houdt hen eindeloos aan het lijntje, voornamelijk
omdat hij hen alle drie in bed wil krijgen. Dat schiet natuurlijk
niet erg op (en levert menige hilarische situatie op), maar
uiteindelijk krijgt de ‘geilneef’ zijn trekken thuis. Ongetwijfeld
gechargeerd, maar zeer onderhoudend kijkje in het
Amsterdamse filmwereldje. Regisseur Terstall, collega’s Mike
van Diem (Karakter) en Robert Jan Westdijk (Zusje) en
producent Matthijs van Heijningen spelen in kleine rolletjes
zichzelf.

Titel: Bohemian rhapsody
Regie: Bryan Singer
Met: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy,
Joe Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom
Hollander, Mike Myers, Aaron McCusker
UK/USA 2018
kleur 134 minuten
Biografie van de legendarische band Queen en (vooral) de
charismatische, ongrijpbare leadzanger Freddie Mercury. We
volgen hem en zijn drie maten vanaf het allereerste begin via de
bekende tussenstations – het eerste platencontract, het geruzie
over ieders aandeel in albums en welk nummer op single moet
worden uitgebracht, de rampzalig verlopen solocarrière van
Freddie gevolgd door een tenenkrommende verzoeningsscène –
tot het daverende slot: hun optreden op Live Aid in 1985, als al
bekend is dat Freddie aids heeft, een op dat moment nog
onbehandelbare ziekte. Daarnaast worden elementen uit
Freddies privéleven getoond, zoals de moeizame band met zijn
ouders en zijn levenslange liefde voor zijn vriendin Mary
terwijl hij eigenlijk op mannen valt (dat laatste wordt in de plot
een beetje weggemoffeld, terwijl Freddies gayness een
essentieel onderdeel was van zijn kunstenaarschap en
performance). Alle lof voor Malek: hij is geknipt voor de rol
van het getalenteerde buitenbeentje, gepest met zijn allochtone
afkomst (hij heette eigenlijk Farrokh Bulsara) en zijn lelijke
gebit, dat ervan droomt een superentertainer te worden. Zijn
spel varieert van opzwepend in de muziekscènes tot beurtelings
passend-gênant en ontroerend in de hobbelige weg langs de vele
diepte- en hoogtepunten in Freddies leven.
Titel: Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (Spring,
summer, fall, winter... and spring)
Regie: Kim Ki-Duk
Met: Oh Yeong-su, Kim Ki-duk, Kim Young-min, Seo Jaekyeong, Ha Yeo-jin, Kim Jong-ho, Kim Jung-young,
Park Ji-a, Song Min-Young
Zuid-Korea 2003
kleur 103 minuten
Een boeddhistische monnik woont in een kleine drijvende
tempel op een meertje. Hij voedt een jongen op om later zelf
monnik te worden. De film toont aan de hand van de
jaargetijden de verschillende stadia van de volwassenwording
en het leerproces van de jongen. Idealisme maakt plaats voor
verlangen naar lichamelijke bevrediging, een romance eindigt
in een tragedie, boetedoening leidt tot verdiept inzicht. Als aan
het eind de lente weer is aangebroken, is de leerling zelf een
meester geworden, die weer iemand anders kan opleiden. In
oogstrelende beelden wordt het leven in en rond de tempel
verbeeld, dat voor een belangrijk deel in het teken van de
natuurlijke loop der dingen staat; dit is een van die zeldzame
films die je alleen al vanwege de schoonheid van de beelden
zou moeten gaan zien. Maar ook de plot biedt genoeg om
geboeid te blijven kijken; het is zeker geen saaie, zweverige
film. Ondanks de reuzenstappen door de tijd leef je intens met
de hoofdpersoon mee.

Titel: Bombón el perro
Zie:
Perro, el
Titel: Boogie nights
Regie: Paul Thomas Anderson
Met: Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, John
C. Reilly, Nicole Ari Parker, Don Cheadle, Heather
Graham, William H. Macy, Luis Guzman, Philip
Baker Hall, Philip Seymour Hoffman
USA 1997
kleur 155 minuten
Eddie Adams is in de jaren zeventig een van de vele naamlozen
die hun middelbare school niet hebben afgemaakt. Maar dan
ontmoet hij pornofilmregisseur Jack Horner, die erachter komt
dat hij een goed lijf heeft voor seksfilms. Hij maakt een
bliksemcarrière als ‘Dirk Diggler’, maar als hij aan cocaïne
verslaafd raakt en het onvermijdelijke verval inzet, raakt hij
steeds dieper in de problemen. De film toont zowel de opkomst
en ondergang van een pornoacteur als het begin van het einde
van de jaren-zeventigporno en de toenmalige illusie dat
seksfilms ook artistiek verantwoord konden zijn: de film wordt
overvleugeld door de videoband, die later op zijn beurt ook
weer zal worden verdrongen door nieuwere media, en het genre
belandt in een neerwaartse spiraal. In die zin is de film ook een
ode aan een voorbij tijdperk dat vanuit huidig perspectief haast
naïef-onschuldig oogt.
Titel: Borat: cultural learnings of America for make
benefit glorious nation of Kazakhstan
Regie: Larry Charles
Met: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell
USA 2006
kleur 84 minuten
Mockumentary over de Kazachstaanse tv-journalist ‘Borat’, in
werkelijkheid komiek Sacha Baron Cohen (bekend van de Ali
G Show), die samen met zijn producer Azamat namens zijn land
wordt uitgezonden om de cultuur van de Verenigde Staten van
Amerika, ‘het geweldigste land ter wereld’, te bestuderen. Na
aankomst in New York ziet Borat Pamela Anderson op zijn
hotel-tv en hij besluit onmiddellijk naar Californië te reizen om
haar te ontmoeten. Onderweg komt hij de meest bizarre types
tegen en veroorzaakt hij veel opschudding, woede en gêne met
zijn totale onbekendheid met de Amerikaanse zeden en
gewoonten en zijn consequent volgehouden politiek incorrecte
gedrag (hij geeft onder veel meer blijk van antisemitisme en
vrouwenhaat). De regering van Kazachstan liet in een
paginagrote advertentie in de New York Times weten not
amused te zijn. Deze hilarische film is ideaal om in gezelschap
te kijken en samen dubbel te liggen van het lachen. Een
kruising tussen Monty Python en onderbroekenlol.

Titel: Border, the
Regie: Tony Richardson
Met: Jack Nicholson, Harvey Keitel, Valerie Perrine,
Shannon Wilcox, Warren Oates
USA 1982
kleur circa 105 minuten
Nicholson als agent bij grenspolitie in El Paso, waarvan de
voornaamste taak is illegale Mexicaanse arbeiders (‘wetbacks’)
weer terug te zetten over de grens, behalve als er smeergeld
wordt betaald door bedrijven om aan supergoedkope
werkkrachten te komen. Hij wil niet aan de corruptiepraktijken
meedoen en komt daardoor in conflict met superieuren,
collega’s en Mexicaanse ronselaars. Climax wordt bereikt
wanneer hij gestolen kind van Mexicaanse gaat terugbrengen en
daarvoor ver buiten zijn boekje gaat. Wat tegenvallende film
door sterke nadruk op enkele personen die niet representatief
lijken. Het probleem wordt niet structureel aangepakt.
Titel: Borg McEnroe
Regie: Janus Metz
Met: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård,
Tuva Novotny
Zweden/Denemarken/Finland 2017
kleur 107 minuten
Het verhaal van de epische Wimbledon-finale van 1980 tussen
de kalme Björn Borg en de explosieve John McEnroe, de eerste
een door de wol geverfde speler met al vier Wimbledon-titels
op zijn naam, de tweede een aanstormend talent met de nare
gewoonte zich te misdragen op de baan. We zien de spelers in
en buiten het strijdperk en maken aan den lijve mee wat een
zware druk alle publiciteit op de jonge mannen en hun
entourage legt. Vooral Borg bezwijkt bijkans onder de
spanningen. In flashbacks zien we ook iets van de
voorgeschiedenis van beide spelers: in zijn jeugd was Borg ook
zo’n ongeleid projectiel, compleet met scheldpartijen en
woedeuitbarstingen, maar hij werd gedisciplineerd door zijn
coach; McEnroe werd door zijn ouders voorgehouden dat alleen
de beste zijn goed genoeg was – als je een negenenhalf haalde
had je gefaald, want het had een tien moeten zijn. Het levert een
spannende studie op van die bloedstollende momenten waarop
succes en mislukking heel dicht bij elkaar liggen en het hele
leven zich lijkt samen te trekken tot één bal van nerveuze
spanning, en dat blijft tot de laatste seconde fascineren.

Titel: Borgman
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval, Alex
van Warmerdam, Tom de Wispelaere, Sara Hjort
Ditlevsen, Elve Lijbaart, Dirkje van der Pijl, PieterBas de Waard, Eva van de Wijdeven, Annet Malherbe
Nederland 2013
kleur 113 minuten
Camiel Borgman, een zwerver die deel uitmaakt van een
criminele satanistische bende (waarvan de leden blijkens het
motto aan het begin ‘op aarde neerdalen’ om ‘hun gelederen te
versterken’), wordt door een groepje mannen onder leiding van
een priester uit zijn ondergrondse hol in het bos gejaagd. Hij
belt aan bij een luxe villa met de vraag of hij daar even een bad
kan nemen. De heer des huizes slaat hem ruw van zijn erf, maar
later wordt Camiel door diens vrouw alsnog toegelaten. Hij
neemt ‘voor een paar dagen’ zijn intrek in het tuinhuis, maar
verovert gaandeweg steeds meer terrein en krijgt daarbij hulp
van steeds meer handlangers. De bende krijgt uiteindelijk een
fatale invloed op het echtpaar, de au pair en de kinderen. Een
geslaagde horrorfilm, die ondanks de vele gruwelijkheden nooit
loodzwaar wordt dankzij de voortdurend aanwezige absurde
humor van Van Warmerdam.
Titel: Bornholmer Straße
Regie: Christian Schwochow
Met: Charly Hübner, Milan Peschel, Ulrich Matthes, Rainer
Bock, Max Hopp, Frederick Lau, Ludwig Trepte,
Jasna Fritzi Bauer, Ursula Werner
Duitsland 2014
kleur 90 minuten
Het op historische feiten gebaseerde verhaal van Harald
Schäfer, commandant van de grenspost Bornholmer Straße
tussen Oost- en West-Berlijn. Jaar in jaar uit heeft hij zich
voornamelijk beziggehouden met bureaucratische details en het
terugsturen van verdwaalde huisdieren die de grens waren
overgestoken, maar dan wordt het 9 november 1989 en deelt
SED-functionaris Günter Schabowski op een persconferentie
mee dat het de DDR-burgers voortaan vrij staat om naar het
Westen te reizen. Bij de anders zo saaie grenspost ontstaat een
kafkaeske chaos als een steeds verder aangroeiende joelende
menigte doorgang eist en richtlijnen van superieuren uitblijven.
Onder de douaniers ontstaat een strijd tussen de rekkelijken en
de preciezen; uiteindelijk besluit Schäfer het hoofd koel te
houden en de slagboom te openen. Fraaie studie van mensen
onder druk in een absurde situatie – de ondergang van een heel
land, een heel systeem – van de maker van Der Turm.

Titel: Bounce
Regie: Don Roos
Met: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Natasha Henstridge,
Edward Edwards, Jennifer Grey, Tony Goldwin,
David Dorfman, Alex D. Linz
USA 2000
kleur 102 minuten
Reclameman-met-drankprobleem Buddy staat zijn vliegticket
op het laatste moment af aan een onfortuinlijke medepassagier
om er vervolgens achter te komen dat het vliegtuig is
neergestort en alle inzittenden om het leven zijn gekomen.
Buddy voelt zich schuldig en zoekt na een periode in een
afkickkliniek toenadering tot Abby, de weduwe van de
omgekomen passagier; ze blijkt makelaar te zijn. Voordat hij
duidelijk heeft gemaakt wat hem echt beweegt, worden de twee
verliefd op elkaar. Maar ook Abby blijkt dingen achter te
houden. Na een wat rommelig begin ontpopt deze film zich vrij
snel tot een romantische komedie die zich keurig aan alle
Hollywood-conventies houdt, maar het innemende spel van
Affleck en Paltrow maakt veel goed.
Titel: Boven is het stil
Regie: Nanouk Leopold
Met: Jeroen Willems, Henri Garcin, Wim Opbrouck, Martijn
Lakemeier, Lies Visschedijk, Loes Wouterson
Nederland 2013
kleur 93 minuten
Verfilming van de succesvolle roman van Gerbrand Bakker
over de jonge boer Helmer die zich moeizaam van de invloed
van zijn dominante vader bevrijdt en langzaam begint te
ontdekken wie hij is. De minimalistische, uitgebeende stijl van
Leopold, die tot nu toe alleen vrouwenverhalen filmde, blijkt
wonderwel te passen bij de stugge, zwijgzame mannenwereld
van dit plattelandsdrama met een hoopvol slot. Ontroerende
laatste grote filmrol van Willems, die in december 2012 op 50jarige leeftijd onverwacht aan een hartaanval overleed.
Titel: Bowy is binnen
Regie: Anielle Webster
Met: Jim Deddes, Sallie Harmsen, Reinout Scholten van
Aschat, Anna Raadsveld, Rogier Philipoom, Mustafa
Duygulu
Nederland 2011
kleur 48 minuten
Vier vrienden bezoeken een popfestival. In het gedrang voor de
kaartcontrole raken ze elkaar kwijt. Er ontstaat een ruzieachtige
sfeer, paniek, gedrang. Iemand valt op de grond, er gebeurt een
ramp. De overlevenden blikken terug: wat is er precies gebeurd,
wie is de held en wie de schurk, hoe was het gegaan als we niet
terug waren gelopen om die portemonnee te halen, als we niet
eerst nog hadden getankt, als ik niet... als hij niet... enzovoort,
enzovoort. We zien afwisselend fragmenten van de fatale dag
en fragmenten uit verhoren/interviews. Sterke, zeer sfeervolle
en indringende korte tv-film.

Titel: Box, the
Regie: Richard Kelly
Met: Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella, Gillian
Jacobs, James Rebhorn, Holmes Osborne, Sam Oz
Stone
USA 2009
kleur 115 minuten
In 1976 krijgt een jong echtpaar – hij NASA-medewerker, zij
lerares – een doos thuisbezorgd waar één knop op zit. Als ze die
indrukken, krijgen ze een miljoen dollar, maar zal ergens ter
wereld iemand sterven die ze niet kennen. Dat is het begin van
een alle kanten op stuiterend verhaal over leven op Mars,
bloedneuzen, lichamelijke mismaaktheid, ethische dilemma’s,
mysterieuze moorden en Sartres theorieën over de vrije wil. Er
wordt heel wat overhoop gehaald en veel spanning opgebouwd,
maar de plot rammelt aan alle kanten en de film gaat
uiteindelijk als een nachtkaars uit. Jammerlijke misser!
Titel: Boy A
Regie: John Crowley
Met: Andrew Garfield, Alfie Owen, Katie Lyons, Peter
Mullan, Taylor Doherty, Shaun Evans, Anthony
Lewis, James Young, Skye Bennett
UK 2007
kleur 100 minuten
Verfilming van de roman van Jonathan Trigell over Jack
Burridge, een jongeman die na een lange gevangenisstraf op
zijn vierentwintigste wordt vrijgelaten. Als kind heeft hij samen
met een vriendje een wrede moord gepleegd, nu krijgt hij als
jongvolwassene een nieuwe kans. Hij heeft een nieuwe
identiteit gekregen en moet zijn verleden angstvallig
verzwijgen. We volgen Jack in de eerste periode na zijn
vrijlating: zijn kennismaking met de ‘wijde wereld’, zijn eerste
weken in het baantje dat voor hem is geregeld, avondjes uit met
collega’s, zijn liefde voor collega Michelle, zijn gesprekken met
begeleider Terry. Ondertussen wordt stukje bij beetje het
gruwelijke verleden onthuld. Vooral op dit laatste punt blijft de
film achter bij het boek, waarin veel meer werk wordt gemaakt
van de entourage van de beide jeugdige crimineeltjes en van
Terry’s zoon Zeb. Ook verder zijn er voor de film de nodige
wijzigingen in de plot aangebracht, die helaas niet allemaal
even goed uitwerken. Met name het slot van de film is
uitgesproken zwak in vergelijking met het boek. Niettemin is
ook de film bij vlagen indrukwekkend en ontroerend.
Hoofdrolspeler Garfield zet een geloofwaardige Jack neer, en
ook Lyons weet als Michelle de juiste toon te treffen.

Titel: Boy in the striped pyjamas, the
Regie: Mark Herman
Met: Asa Butterfield, David Thewlis, Jack Scanlon, Rupert
Friend, Amber Beattie, Zac Mattoon O’Brien, Vera
Farmiga, Cara Horgan, Richard Johnson
UK/USA 2008
kleur 94 minuten
De achtjarige Bruno groeit rond 1940 in Berlijn op als zoon van
een SS-commandant. Als het gezin naar het platteland verhuist,
waar zijn vader het bevel krijgt over een gevangenenkamp, kan
Bruno eerst zijn draai niet vinden. Maar dan sluit hij
vriendschap met de eveneens achtjarige Shmuel, die aan de
andere kant van een prikkeldraadhek woont en een gestreepte
pyjama draagt. Bruno ontdekt dat die vriendschap verboden is
omdat Shmuel joods is, en dat er achter het prikkeldraad
grimmige dingen gebeuren. Deze verfilming van de
gelijknamige young-adultroman van John Boyne over de
verschrikkingen van de Holocaust gezien door de ogen van een
naïef kind begint erg gelikt en gemakzuchtig, maar de tweede
helft maakt veel goed, zodat je bereid bent de makers de
onwaarschijnlijkheden en historische onjuistheden te vergeven.
Titel: Boychoir
Regie: François Girard
Met: Dustin Hoffman, Garrett Wareing, Josh Lucas, Kevin
McHale, Kathy Bates, Joe West
USA 2014
kleur 103 minuten
Stet, een jongen uit een kansarm Texaans milieu, blijkt over een
prachtige zangstem te beschikken en belandt door toedoen van
een attente lerares op een prestigieuze, chique zangopleiding
aan de Amerikaanse oostkust, tussen de rijkeluiszoontjes. Daar
ontbrandt een concurrentiestrijd tussen Stet en een andere
leerling. Fraai inkijkje in de harde wereld van een klassieke
muziekopleiding waar het er uitsluitend om gaat de beste te
zijn. Ondanks enkele nogal gezochte verhaalelementen wel
geslaagd, vooral dankzij de consequente nadruk op de muziek
waar het allemaal om gaat.

Titel: Boyhood
Regie: Richard Linklater
Met: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Elijah
Smith, Lorelei Linklater, Steven Prince
USA 2014
kleur 165 minuten
Film over het opgroeien van Mason van jongen tot jongeman
van zijn vijfde tot zijn achttiende jaar. Mason wordt voor onze
ogen op het scherm ouder; zelden eerder is dit coming-ofageproces zo pijnlijk nauwkeurig in beeld gebracht als hier. We
zien beelden van uitstapjes, verjaardagen, gemeenschappelijke
maaltijden, ruzies en mooie momenten met moeder, vader,
stiefvaders en oudere zus Samantha, intense gesprekken – en de
gewone momenten tussen al die dingen in. Tegelijkertijd een
nostalgische terugblik op de kindertijd en het einde daarvan én
een ode aan ouderschap en volwassenwording; hyperrealistisch
én fictief; geconstrueerd én intens emotioneel aansprekend. Een
meesterwerk dat Linklater tussen zijn andere projecten (zoals de
Before sunrise-trilogie) door stukje bij beetje filmde. De
vergankelijkheid, het verstrijken van de tijd, op een ontroerende
manier zichtbaar en tastbaar gemaakt. Petje af!
Titel: Boys don’t cry
Regie: Kimberley Peirce
Met: Hilary Swank, Chloe Sevigny, Peter Sarsgaard,
Brendan Sexton III
USA 1999
kleur 114 minuten
Het waargebeurde, tragische verhaal van Teena Brandon, een
meisje dat zich onder de naam Brandon Teena als jongen
voordeed en in 1993 werd verkracht en vermoord door twee
vrienden die haar ware identiteit hadden ontdekt. De hoofdrol
wordt op fenomenale wijze vertolkt door de jongensachtige
Swank, die een Brandon neerzet die na allerlei kleine vergrijpen
neerstrijkt in het troosteloze, gewelddadige Falls City en zich
daar als jongen een plek verovert tussen de ruige white trash.
Zijn vriendinnetje Lana (Sevigny) komt erachter dat er iets
vreemds met Brandon aan de hand is, maar blijft van hem/haar
houden; de ontroerendste scène van de film is die waarin je dit
ziet gebeuren. Daarna nadert het einde onheilspellend en
onafwendbaar. Een verbijsterende, verdrietige
liefdesgeschiedenis.

Titel: Boze cialo (Corpus Christi)
Regie: Jan Komasa
Met: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza
Rycembel, Tomasz Zietek, Barbara Kurzaj, Leszek
Lichota, Mateusz Czwartosz
Polen 2019
kleur 115 minuten
De twintigjarige jeugddelinquent Daniel droomt ervan priester
te worden, maar vanwege zijn strafblad maakt hij geen schijn
van kans. Als hij echter tijdens een werkverlof in een kerk
wordt aangezien voor een jonge priester, neemt hij die taak met
verve op zich. Hij blijkt talent te hebben voor bezielen en
troosten en helpt het dorp zelfs een onverwerkt trauma een plek
te geven. Maar voortdurend dreigt de ontdekking van zijn
bedrog. Heftige beelden van het keiharde leven in de
jeugddetentie wisselen af met ontroerende en komische
momenten tijdens Daniels werkzaamheden (bijvoorbeeld
wanneer hij voor het eerst de biecht afneemt en op zijn telefoon
opzoekt wat hij ook weer precies moet doen). Overtuigend spel
van Bielenia, die met zijn dwingende blik en charismatisch
naturel laat zien dat geen mens puur goed of slecht is en dat in
iedereen onvermoede mogelijkheden schuilen. Naar het schijnt
is dit verhaal over een zondige priester die niet in het celibaat
gelooft zelfs gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Titel: Brandende liefde
Regie: Ate de Jong
Met: Monique van de Ven, Peter Jan Rens, Ellen Vogel,
Hunt van der Lubbe, Berend Boudewijn, Hetty Blok
e.a.
Nederland 1983
kleur circa 95 minuten
De Jong en producent Rob Houwer schreven samen het
scenario naar de roman van Jan Wolkers. Kunstschilder Jan
Bosman is te gast in de villa Betty, waar hij Franse les krijgt
van de oude, strenge, erudiete en preutse Mademoiselle
Bonnema. Eén hoog wonen een violist die bijna altijd weg is en
zijn vrouw (van de Ven). Jan vraagt haar te poseren en krijgt
een bijzondere relatie met haar. Daarbij moet hij voortdurend
Mademoiselle Bonnema ‘omzeilen’. Met behulp van Anna wint
Jan een beurs en kan naar Parijs. Het einde valt samen met de
geboorte van Anna’s dochter en de afrekening met
Mademoiselle Bonnema. Weinig opzienbarend verhaal komt op
film, zonder innerlijke ontwikkeling die in roman wel mogelijk
is, over als reeks curiositeiten. De bekende ruwe Houwer-seks
ontbreekt niet. Na Een vlucht regenwulpen slaagde Ate de Jong
er wederom niet in van een serieus boek iets beters te maken
dan een onsamenhangende slapstick.

Titel: Brassed off
Regie: Mark Herman
Met: Pete Postlethwaite, Tara Fitzgerald, Ewan McGregor,
Steven Tompkinson, Jim Carter, Philip Jackson, Peter
Martin, Sue Johnston, Mary Healey, Melanie Hill
UK 1996
kleur 103 minuten
Bitterzoete film over het leven in het fictieve mijnwerkersstadje
Grimley in Yorkshire ten tijde van de regering-Thatcher. De
mannen staan onder grote druk door de onzekere toekomst van
de mijn; in hun vrije tijd hebben ze altijd enthousiast in het
fanfarekorps gespeeld, maar door de zorgen is het animo
tanende. De komst van de kleindochter van een ex-collega
fleurt de boel weer wat op, en vol goede moed beginnen de
leden van de fanfare aan de voorbereidingen voor een
belangrijk concours. Als blijkt dat er een haalbaarheidsstudie
wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van de kolenmijn, lijkt
er zelfs weer hoop te gloren, maar achter de schermen is allang
besloten tot sluiting. Dit ‘requiem voor een mijn’ is een soort
eigentijdse Ealing-komedie: grimmiger, politieker, maar met
hetzelfde onverwoestbare geloof in de levenskracht van de
gewone man en vrouw.
Titel: Brave one, the
Regie: Neil Jordan
Met: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews,
Nicky Katt, Mary Steenburgen
USA 2007
kleur 122 minuten
Jonge radiopresentatrice wordt in Central Park samen met haar
vriend overvallen en in elkaar geslagen. Een paar weken later
komt ze bij uit een coma en hoort ze dat haar vriend het niet
heeft overleefd; haar illusie in een veilige stad te leven is kapot
en ze durft haast niet meer naar buiten. Uit angst koopt ze een
pistool om zichzelf in geval van nood te kunnen verdedigen,
maar al snel komen er ook wraakfantasieën bij haar op. Deze
thriller komt wat moeizaam op gang, maar mondt uit in een
boeiende psychologische strijd tussen de presentatrice en een
zwarte rechercheur die vermoedt hoe de vork in de steel zit.
Spannend.
Titel: Breach of trust
Zie:
Secret life, a

Titel: Breaking and entering
Regie: Anthony Minghella
Met: Jude Law, Robin Wright, Juliette Binoche, Rafi
Gavron, Martin Freeman, Poppy Rogers
UK 2006
kleur 120 minuten
Een Bosnische vluchtelinge met een zoon van vijftien die onder
invloed van een criminele oom op het verkeerde pad is geraakt,
en een architect met revolutionaire ideeën en een turbulent
gezinsleven die het slachtoffer van de minderjarige inbreker
wordt en liefde opvat voor diens moeder – dat zijn de
ingrediënten van dit nogal clichématige multiculturele
Londense drama. Het is een wat onevenwichtig werkstuk
geworden; sommige scènes zijn schaamteloos op de emoties
geschreven, andere zijn zo pijnlijk dat je bijna niet verder wilt
kijken. Binoche trekt al haar kwetsbare registers open (en ach,
een accent is een accent, zal men gedacht hebben). Al met al
een zeer matige film, met een weinig overtuigend slot.
Titel: Breaking the code
Regie: Herbert Wise
Met: Derek Jacobi, Prunella Scales, Richard Johnson, Alun
Armstrong, Harold Pinter, Amanda Root
UK 1995
kleur 90 minuten
Het levensverhaal van de wiskundige Alan Turing (1912-1954),
een van de grondleggers van de moderne informatica. Hij wordt
al vroeg gefascineerd door wiskunde en cryptologie. Tijdens de
oorlog werkt hij aan het ontcijferen van de Duitse Enigma-code,
maar in de jaren vijftig raakt hij in opspraak als praktiserend
homoseksueel. Als hij uiteindelijk zijn hele privéleven op tafel
moet leggen omdat hij als een ‘veiligheidsrisico’ wordt
beschouwd, pleegt hij zelfmoord. Naar het toneelstuk van Hugh
Whitemore, gebaseerd op de biografie Alan Turing: The
Enigma uit 1983 van Andrew Hodges. Zie ook de bespreking
van The imitation game uit 2014.

Titel: Breaking the waves
Regie: Lars von Trier
Met: Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge,
Jean-Marc Barr, Adrian Rawlins, Jonathan Hackett,
Sandra Voe, Udo Kier, Roef Ragas
Denemarken/Nederland 1996
kleur 158 minuten
Bess, een naïef meisje uit een kleine, zeer religieuze
dorpsgemeenschap op het Schotse platteland, trouwt met de
ruige Jan, die werkt op een boorplatform in de Noordzee.
Ondanks hun grote verschillen en de bezwaren van de
dorpelingen tegen mensen ‘van buiten’ zijn ze intens gelukkig.
Maar als Jan weer voor een tijd naar het platform moet, bidt
Bess dat God hem snel bij haar terugbrengt. Dat gebed wordt op
een wel zeer wrange wijze verhoord: Jan krijgt een ongeluk en
keert tot zijn nek verlamd op het vasteland terug. Er volgt een
lijdensweg waarin Bess zich steeds meer letterlijk voor Jan
‘opoffert’, tot ze daarbij ten slotte zelfs de dood vindt. Net als in
Riget vermengt Lars von Trier ook hier weer het
hyperrealistische met het magische, mystieke en
onverklaarbare. De film kan dan ook het best worden gezien als
een ‘modern sprookje’ en blijkt als zodanig, ondanks de af en
toe wel erg papieren teksten, zeer acceptabel en onderhoudend.
Watson is subliem als de gestoorde, maar oprechte en intens
levende Bess, die in de loop van de film de proporties van een
heilige krijgt.
Titel: Brève traversée
Regie: Catherine Breillat
Met: Sarah Pratt, Gilles Grippon, Marc Filippi, Laetitia
Lopez
Frankrijk 2001
kleur 84 minuten
Zestienjarige jongen ontmoet op veerboot tussen Frankrijk en
Engeland een tweemaal zo oude vrouw. Deze twee zeer
verschillende, maar allebei eenzame mensen raken met elkaar in
gesprek. De vrouw klaagt over de gevoelloosheid en botheid
van mannen en zegt dat ze ervoor heeft gekozen liever alleen te
leven dan in een slechte relatie. In het niemandsland tussen
twee kusten ontstaat een korte romance, voor de jongen tevens
de ‘eerste keer’. Maar het venijn zit in de staart: in Portsmouth
blijkt de vrouw te worden opgewacht door man en kind. Zo
wordt de film uiteindelijk een discussiestuk over de strijd der
geslachten. Wie is beter af, man of vrouw; kun je beter jong of
oud zijn; wie is wie de baas, wie lacht het laatst?

Titel: Bride flight (Bruidsvlucht)
Regie: Ben Sombogaart
Met: Karina Smulders, Elise Schaap, Anna Drijver,
Waldemar Torenstra, Pleuni Touw, Petra Laseur,
Willeke van Ammelrooy, Rutger Hauer
Nederland 2008
kleur 130 minuten
In 1953 zijn drie vrouwen aan boord van het KLM-toestel dat
meedoet aan de luchtrace van Londen naar Christchurch,
Nieuw-Zeeland: Ada, Marjorie en Esther. Het zijn zoals bijna
alle inzittenden van het vliegtuig bruiden die op weg zijn naar
hun verloofdes, die alvast vooruit zijn gegaan om kwartier te
maken in het nieuwe land. Aan boord is ook de avonturier
Frank, op wie niemand in Nieuw-Zeeland wacht en die diepe
indruk maakt op alle drie vrouwen. De vier laten hun
Nederlandse leven achter zich en zijn ieder op hun eigen manier
voor iets op de vlucht – de onvoorziene gevolgen van de
watersnoodramp, het benauwende Nederland van de jaren
vijftig, werkeloosheid, een uitgemoorde familie. Aan de andere
kant van de wereld beginnen ze een nieuw leven, maar ze
komen elkaar in de loop der jaren steeds weer tegen, door
verschillende al dan niet zichtbare banden met elkaar
verbonden: liefde, moederschap, vriendschap. Hun levens zijn
hechter met elkaar verweven dan ze soms zelf beseffen. Goed
gemaakte, ontroerende film naar een scenario van Marieke van
der Pol, gebaseerd op haar eigen roman.
Titel: Bridges of Madison County, the
Regie: Clint Eastwood
Met: Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley, Victor
Slezak, Jim Haynie, Phyllis Lyons, Michelle Benes
USA 1995
kleur 135 minuten
Verfilming van de bestseller van Robert James Waller over de
huisvrouw Francesca die op het platteland van Iowa woont en
in 1965, tijdens een korte afwezigheid van haar man en
kinderen, een heftige liefde beleeft met Robert, een
rondreizende fotograaf van National Geographic die ter plaatse
is om foto’s te nemen van de beroemde overdekte bruggen van
Madison County. Pas na haar dood komen haar kinderen
erachter wat er is gebeurd en proberen ze het beeld te corrigeren
dat ze van hun moeder (en van zichzelf) hadden. Prachtig spel
van Eastwood en Streep, die het verliefd worden op middelbare
leeftijd perfect uitbeelden: als ze jonger waren geweest, waren
ze er misschien samen vandoor gegaan, als ze ouder waren
geweest, hadden ze het misschien niet meer aangedurfd elkaar
hun liefde te verklaren. Een Tot ziens op het Amerikaanse
platteland.

Titel: Bridget Jones’s diary
Regie: Sharon Maguire
Met: Renée Zellweger, High Grant, Colin Firth, Jim
Boradbent, Gemma Jones
UK 2001
kleur 97 minuten
Verfilming van de bestseller van Helen Fielding, waarin de
Amerikaanse Zellweger overtuigend de iets te dikke,
neurotische Britse stuntel Bridget neerzet. Helaas is het verhaal
ten behoeve van de verfilming nogal afgevlakt en is het
grotendeels een standaard romantische komedie geworden,
waarin het dagboek, dat in Fieldings boek juist zo prominent
aanwezig is, nauwelijks een rol speelt. De afloop is
voorspelbaar, en werkelijk hilarisch wordt het nergens; al met al
laat de film dan ook een laffe nasmaak na, ondanks de
acteerprestaties van Zellweger en de onweerstaanbaar ‘foute’
Grant. Grappig detail is dat Firth ook in de BBC-serie Pride
and prejudice Mark Darcy speelde, op wie het gelijknamige
karakter in deze film geïnspireerd is.
Titel: Brief voor de koning, de
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Yannick van de Velde, Quinten Schram, Derek de Lint,
Rüdiger Vogler (d), Lars Rudolph, Monic Hendrickx,
Gijs Scholten van Aschat, Hanna Schwamborn,
Jeroen Willems, Michiel Romeyn
Nederland 2008
kleur 110 minuten
Verfilming van de klassieke jeugdroman van Tonke Dragt over
de 16-jarige schildknaap Tiuri, die tijdens de laatste proef die
hij moet doorstaan voordat hij tot ridder zal worden geslagen
(een hele nacht in een kapel waken zonder te spreken) wordt
weggeroepen door een zwaargewonde man met een dringende
boodschap. Hij moet een uiterst belangrijke brief naar de
koning van een naburig rijk brengen; zowel de toekomst van dat
rijk als van Tiuri’s eigen land staat op het spel. Onderweg
ontmoet hij menige hindernis, maar hij vindt ook vriendschap
en liefde. Grotendeels overtuigende verfilming met fraaie rollen
voor Van de Velde als Tiuri en Schram als zijn vriend Piak.

Titel: Bright star
Regie: Jane Campion
Met: Abbie Cornish, Ben Whishaw, Paul Schneider, Kerry
Fox, Edie Martin
UK 2009
kleur 119 minuten
Indrukwekkende, droevige film over de gedoemde liefde tussen
de dichter John Keats en Fanny Brawne, de dochter van zijn
hospita, vlak voor het begin van het victoriaanse tijdperk. Keats
woont met zijn vriend Brown in de ene helft van een huisje in
Hampstead dat voor de andere helft wordt bewoond door de
familie Brawne. Fanny heeft een hekel aan de horkerige Brown,
maar voelt zich aangetrokken tot Keats en de twee vatten
ondanks allerlei obstakels en Browns tegenwerking een intense
liefde voor elkaar op, die wordt gefnuikt door Keats’ ziekte en
vroege dood. De hartstocht wordt verbeeld met kleurige
landschappen, het verdriet met stille interieurs en grijze luchten.
Keats’ romantische poëzie krijgt veel ruimte.
Titel: Brødre (Brothers)
Regie: Susanne Bier
Met: Connie Nielsen, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas,
Bent Mejding, Sarah Juel Werner, Rebecca Løgstrup,
Solbjørg Højfeldt, Paw Henriksen, Laura Bro
Denemarken 2004
kleur 117 minuten
Tijdens een missie in Afghanistan wordt de helikopter van
Michael neergeschoten. Hij is vermist en wordt dood verklaard.
Michaels dwarse broer Jannik, die een crimineel verleden heeft
en met wie Michael een moeilijke verhouding had, zoekt daarop
steeds vaker Michaels vrouw en kinderen op en ontpopt zich
tegen alle verwachtingen in tot een modelvader. Dan blijkt dat
Michael niet dood is, maar in Afghaanse krijsgevangenschap
gruwelijke dingen heeft meegemaakt. Hij keert terug, maar
hervatting van het dagelijks leven met zijn gezin blijkt
onmogelijk voor hem. Niet alleen is hijzelf te veel veranderd,
ook zijn dierbaren hebben in de tussentijd het nodige
meegemaakt. De karige, schetsmatige film (waarin het Dogmaverleden van de regisseuse duidelijk voelbaar is) onthutst juist
door de sobere opzet, waarin de paar kortstondige
geweldsuitbarstingen des te harder aankomen. Indrukwekkend.

Titel: Brokeback mountain
Regie: Ang Lee
Met: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Randy Quaid, Anne
Hathaway, Michelle Williams, Kate Mara, Graham
Beckel
USA 2005
kleur 134 minuten
Op roman van E. Annie Proulx gebaseerde film over de
geheime liefde tussen twee arme, niet erg snuggere jongens die
begint als ze in 1963 samen schapen hoeden op de in de titel
genoemde berg. Door de maatschappelijke conventies waarin ze
moeten leven voelen ze zich gedwongen te trouwen en kinderen
te krijgen, maar ze blijven van elkaar houden en elkaar af en toe
zien tijdens ‘vis- en jachttochtjes’. De tragiek van deze
gedoemde liefde wordt ten volle voelbaar als Jack is overleden
en Ennis emotioneel berooid achterblijft. Misschien kan hij van
zijn dochter houden. De film laat fraaie parallellen zien tussen
de ruige natuur en het ruige leven waarin twee mannen geen
vorm kunnen geven aan hun gevoelens voor elkaar.
Titel: Broken circle breakdown, the
Regie: Felix van Groeningen
Met: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse,
Geert Van Rampelberg, Nils De Caster, Robbie
Cleiren, Bert Huysentruyt, Jan Bijvoet, Blanka
Heirman
België 2012
kleur 110 minuten
Adaptatie van de gelijknamige theatervoorstelling van
Compagnie Cecilia vertelt het tragische liefdesverhaal van de
hopeloze romantici Didier en Elise, ook wel Monroe en
Alabama. Ze vinden elkaar via Didiers aanstekelijke passie voor
bluegrassmuziek. Nadat de twee samen een kindje krijgen dat
dodelijk ziek wordt, groeien ze langzaam uit elkaar: hij blijft
rationeel en wordt kwaad, zij zoekt spirituele antwoorden en
sluit zich af. De film wordt geheel gedragen door Baetens en
Heldenbergh, die de ontluikende en teloorgaande liefde van
Didier en Elise met een onthutsende intensiteit verbeelden – je
zit als kijker regelmatig krampachtig je stoelleuningen te
omklemmen. Doordat het verhaal steeds in de tijd heen en weer
springt worden de emotioneel zware scènes gespreid, al had dat
stijlmiddel wel iets meer gedoseerd mogen worden. Niettemin
een waardige opvolger van De helaasheid der dingen, een
rauw-poëtisch, tot tranen toe ontroerend meesterwerk.
Titel: Broken embraces
Zie:
Abrazos rotos, los

Titel: Broken flowers
Regie: Jim Jarmusch
Met: Bill Murray, Julie Delpy, Jeffrey Wright, Heather
Simms, Brea Frazier, Mark Webber, Jessica Lange,
Sharon Stone, Frances Conroy, Tilda Swinton, Alexis
Dziena, Christopher McDonald, Chloe Sevigny
USA 2005
kleur 106 minuten
Don, een man van middelbare leeftijd die net door zijn
zoveelste vriendin is verlaten, krijgt een anonieme brief met de
mededeling dat hij een 19-jarige zoon heeft die mogelijk naar
hem op zoek is. Dit brengt hem ertoe een aantal exen te gaan
opzoeken om erachter te komen wie van hen die brief zou
kunnen hebben geschreven, waarbij zijn buurman, een
detectiveschrijver, hem de benodigde motivatie en logistieke
ondersteuning levert. Het wordt een gedenkwaardige reis langs
de zeer uiteenlopende levens van zijn voormalige geliefden, het
ene nog onthutsender dan het andere. Het raadsel van de brief
wordt niet opgelost, maar Don leert wel het een en ander over
zichzelf. De film is geheel geconstrueerd rondom het
acteertalent van Murray, wiens onderkoelde kop vrijwel
constant in beeld is. Als zodanig is het een waardige opvolger
van Lost in translation.
Titel: Brooklyn
Regie: John Crowley
Met: Saoirse Ronan, Jim Broadbent, Emory Cohen,
Domhnall Gleeson, Hugh Gormley, Maeve McGrath,
Jane Brennan, Julie Walters, Fiona Glascott
UK/Canada/Ierland 2015
kleur 158 minuten
De jonge Eilis Lacey emigreert in 1951 naar Brooklyn, waar ze
met hulp van een bevriende priester een baan als verkoopster
krijgt. Hoewel ze het door eenzaamheid en heimwee zwaar
heeft, weet ze na een poos haar draai te vinden en een diploma
boekhouding te halen. De Italiaans-Amerikaanse Tony wordt
verliefd op haar en ze trouwen. Maar dan slaat het noodlot toe:
haar dierbare zus Rose overlijdt en ze keert terug naar Ierland
om haar moeder te steunen. Daar krijgt ze gevoelens voor Jim,
die ze nog van vroeger kent, en twijfels over de keuzes die ze
moet maken. Ronan schittert in dit fraaie, maar enigszins
clichématig uitgewerkte liefdesdrama, gebaseerd op de
gelijknamige roman van Colm Tóibín uit 2009.

Titel: Broos
Regie: Mijke de Jong
Met: Marnie Blok, Maartje Nevejan, Leonoor Pauw,
Adelheid Roosen, Lieneke le Roux
Nederland 1997
kleur circa 80 minuten
Vijf zussen hebben zich teruggetrokken in een strandhuis om
een videoband te maken ter ere van het veertigjarig huwelijk
van hun ouders. De uiteenlopende visies op dat huwelijk,
alsmede een met geheimzinnigheid omgeven episode daaruit,
zorgen voor de nodige conflicten, maar er zijn ook momenten
van grote saamhorigheid. Gebaseerd op het gelijknamige
toneelstuk, dat de actrices al improviserend vormgaven. Mooi.
Kreeg in 2014 een vervolg in Brozer.
Titel: Brothers
Zie:
Brødre
Titel: Brownian movement
Regie: Nanouk Leopold
Met: Sandra Müller, Dragan Bakema, Sabine Timoteo, Ryan
Brodie
Nederland 2010
kleur 97 minuten
Arts Charlotte woont met man Max en zoontje Benjamin in
Brussel. Ze neemt af en toe mannelijke patiënten mee naar een
huurappartement, waarbij ze een voorkeur heeft voor lelijke en
misvormde mannen. Als Max erachter komt, mag Charlotte
haar beroep niet meer uitoefenen en gaat ze ermee akkoord in
therapie te gaan. Ze verhuizen vanwege zijn werk naar India en
lijken daar een nieuwe start te kunnen maken, maar het verleden
blijft opspelen. Max kan maar niet begrijpen wat zijn
getroebleerde vrouw beweegt, en haar diepste roerselen blijven
ook voor de kijker duister, wat vervreemdend werkt en de
identificatie bemoeilijkt. Evenals Leopolds vorige films is haar
eerste internationale productie sterk gestileerd en arm aan
dialoog; haar hoofdpersonen vallen bijna weg in enorme lege
ruimtes, wat hun eenzaamheid accentueert.

Titel: Brozer
Regie: Mijke de Jong
Met: Leonoor Pauw, Marnie Blok, Adelheid Roosen,
Lieneke le Roux
Nederland 2014
kleur 81 minuten
Vervolg op Broos uit 1997. Een van de zussen, Muis, heeft te
horen gekregen dat ze kanker heeft en niet lang meer zal leven.
De anderen proberen hier allemaal op hun eigen manier mee om
te gaan, wat tot veel onderlinge wrijvingen maar ook tot
ontroerende momenten leidt. Actrice Leonoor Pauw, die Muis
speelt, had in werkelijkheid ook kanker en is inmiddels
overleden. Ergens halverwege de film hebben de actrices geen
energie meer om de fictieve werkelijkheid van het filmverhaal
nog langer gestalte te geven en besluiten ze Pauw verder ‘live’
te steunen en daar in documentairestijl verslag van te doen. Die
omschakeling bewerkstelligt een haast opdringerig openhartige
finale waarin de intimiteit van het sterven erg dichtbij komt.
Tegelijk is dat slot ook bevrijdend omdat de claustrofobische
filmwereld van de vier zussen erdoor wordt opengebroken. Een
zeer bijzondere filmervaring.
Titel: Bruidsvlucht
Zie:
Bride flight
Titel: Brüno
Regie: Larry Charles
Met: Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten, Gifford
Bañagale, Chibundu Orukwowu, Chigozie
Orukwowu, Bono, Chris Martin, Elton John, Snoop
Dogg
USA 2009
kleur 81 minuten
De Oostenrijkse modekenner Brüno (een van de typetjes van
Sacha Baron Cohen) gaat samen met zijn trouwe assistent Lutz
naar Amerika met het plan om wereldberoemd te worden. Dat
valt gezien zijn nadrukkelijk nichterige gedrag niet mee in
God’s own country, al probeert hij het onder meer als
filmacteur, presentator van een celebrity-talkshow, jager en
vredestichter in het Midden-Oosten, maar uiteindelijk slaagt hij
er dankzij een briljante inval – eerst superstraight worden en
dan weer supergay – toch in, waarna hij met een zelfgeschreven
lied mag optreden samen met een aantal wereldsterren.
Wederom onderhoudende gekkigheid, maar toch minder
geïnspireerd dan Cohens vorige films Ali G indahouse en Borat.

Titel: Brylcream Boulevard (Blueberry hill 2)
Regie: Robbe de Hert
Met: Michael Pas, Babette van Veen, Frank Aendenboom,
Gert-Jan Dröge
België 1995
kleur 96 minuten
Vervolg op Blueberry hill. Het is vijf jaar later en de leerlingen
zijn hun eigen weg gegaan. De directeur is na het incident
weggepromoveerd naar een ministerie. Als hij in een café een
aanvaring heeft met de vriendin van een van de jongens, komt
de voormalige klas weer in het geweer. Men besluit de corrupte
en achterbakse politicus te grazen te nemen tijdens de
rechtstreekse uitzending van een liefdadigheidsgala op de tv.
Onderhoudend en als tijdsbeeld geslaagd, maar over de hele
linie toch wat minder dan het eerste deel.
Titel: Bu jian (The missing)
Regie: Lee Kang-shen
Met: Lu Yi-Ching, Miao Tien, Chang Chea
Taiwan 2003
kleur 82 minuten
Door de straten van Taipeh dwaalt een vrouw die haar
driejarige kleinzoon kwijt is en bij alle voorbijgangers
hysterisch naar de peuter informeert. Tegelijkertijd dwaalt
elders in de stad een puber door de virtuele wereld van de
videospelletjes en ontdekt pas uren later dat zijn opa, die
normaal de hele dag voor zijn aquarium zit, verdwenen is. Er
begint een dubbele, soms surrealistische zoektocht in een
moderne, welvarende metropool waar technologie
alomtegenwoordig is maar individuen steeds verlorener
ronddolen. De vervreemding gaat zo ver dat je je op den duur
afvraagt of er wel ooit een kleinzoon of opa is geweest.

Titel: Buco, il
Regie: Michelangelo Frammartino
Met: Claudia Candusso, Paolo Cossi, Mila Costi, Carlos José
Crespo, Jacopo Elia, Federico Gregoretti, Antonio
Lanza, Nicola Lanza
Italië/Frankrijk/Duitsland 2021
kleur 93 minuten
In 1961 gaat een groep speleologen uit het welvarende noorden
van Italië, waar op dat moment de hoogste wolkenkrabber van
Europa verrijst, op expeditie naar Calabrië, in het straatarme
zuiden, om een diepe grot in kaart te brengen die nog nooit
eerder door mensen is betreden. Gadegeslagen door herders die
in die streek al sinds mensenheugenis hun kuddes weiden, dalen
de mannen af in een spelonk van bijna zevenhonderd meter
diep, op dat moment de op twee na diepste bekende grot ter
wereld. Regisseur Frammartino reconstrueert deze expeditie
waarin de moderne tijd en de eeuwenoude leefgewoonten van
de zuiderlingen elkaar ontmoetten. Met moderne digitale
camera’s daalt hij af in de gangen, kamers en kruipgaten van de
Abisso del Bifurto in het Pollino-gebergte, zodat de kijker de
claustrofobische ervaring van meer dan zestig jaar geleden aan
den lijve meebeleeft. Dat er nauwelijks wordt gesproken,
verhoogt de sfeer van ontzagwekkende geheimzinnigheid van
het binnenste van de aarde, waar rollende stenen en vallende
druppels de enige geluiden zijn. Prachtig!
Titel: Buda as sharm foru rikht (Buddha collapsed out of
shame)
Regie: Hana Makhmalbaf
Met: Nikbakht Noruz, Abbas Alijome, Abdolali Hoseinali
Iran 2007
kleur 81 minuten
Een klein meisje groeit in bittere armoede op in de Afghaanse
Bamiyan-vallei, waar de wereldberoemde kolossale
Boeddhabeelden stonden die in 2001 door de taliban zijn
opgeblazen. Ze wil dolgraag naar school en doet daar erg haar
best voor, maar overal waar ze komt ontmoet ze
onverschilligheid of vijandigheid. Er wordt haar hardhandig
duidelijk gemaakt dat ze als vrouw een nederige rol te
accepteren heeft, op straffe van steniging of erger. Grotendeels
symbolisch verhaal, consequent verteld vanuit
kinderperspectief, laat zien dat de meeste kinderen al op jonge
leeftijd door de wereld van de volwassenen worden
geïndoctrineerd en hoe moeilijk het is de stem van de
redelijkheid en het verstand te laten zegevieren in een door
fanatiek fundamentalisme en cynisme geteisterde wereld – maar
ook hoe de wereld eruit zou kunnen zien als kinderen
onbelemmerd naar de waarheid zouden kunnen zoeken. Een
moedige film van Hana Makhmalbaf (dochter van Mohsen en
jongere zus van Samira), zeker binnen de context waarin hij is
gemaakt.

Titel: Budbringeren (Junk mail)
Regie: Pål Sletaune
Met: Robert Skjærstad, Andrine Sæther, Per Egil Aske, Eli
Anne Linnestad
Noorwegen 1997
kleur 83 minuten
Zwarte komedie over de luie en slonzige postbode Roy, die zijn
neus voortdurend in zaken steekt waar hij niets mee te maken
heeft. Hij maakt brieven open, probeert het privéleven van de
ontvangers binnen te dringen en gooit hele zakken post zomaar
ergens neer om daarna wat rond te lummelen. Zo raakt hij op
een keer bij het rondsnuffelen in de flat van een aantrekkelijk
slechthorend meisje ongewild betrokken bij een beroving annex
moord waar hij niets mee te maken heeft, en voor hij het weet
moet hij tegen wil en dank als held optreden en zijn dame
beschermen tegen een onverlaat. Fraai regiedebuut lijkt wat te
smoezelig voor een groot kassucces, maar zal het zeker prima
doen als culthit.
Titel: Buddha collapsed out of shame
Zie:
Buda as sharm foru rikht
Titel: Buddy
Regie: Heddy Honigmann
Met: Trevor Veira, Patricia, Hans Dekker, Erna Aarsen, Zeb,
Edith van der Meulen, Annabel en hun honden
Nederland 2018
kleur 86 minuten
Documentaire over hulphonden en de mensen voor wie ze
onmisbaar zijn en die over ze vertellen. We zien de aan PTSS
lijdende veteraan Trevor en zijn vrouw Patricia in de weer met
Mister, de labradoedel die voor Trevor waakt en hem wakker
maakt als hij nachtmerries over Afghanistan heeft; hulphond
Kaiko die Erna helpt met uitkleden en haar ’s nachts in bed
omkeert; de autistische Zeb die een trouwe vriend heeft
gevonden in Utah; de blinde psycholoog Hans die volledig
vertrouwt op zijn dierbare geleidehond Missy; de rebelse
Annabel die overal wordt vergezeld door haar ‘verpleeghond’
Kay; en de bejaarde Edith en haar onafscheidelijke
blindegeleidehond Makker. Honigmann laat overtuigend zien
waartoe honden in staat zijn: het geven van liefde, troost en
hulp. Maar ook wat een verdriet het geeft als ze wegvallen, door
ouderdom of (zoals bij Missy) een noodlottige ziekte.
Verplichte kijkkost voor hondenliefhebbers én -haters!
Titel: Buddy factor, the
Zie:
Swimming with sharks

Titel: Buiten het seizoen
Regie: Vivian Pieters
Met: Edda Barends, Ton Kuyl, Wilke Durand
Nederland 1994
kleur 53 minuten
Lucas en Marianne zijn zestien jaar samen. Marianne is
ongeneeslijk ziek. Tijdens een verblijf op een Waddeneiland
merkt Lucas dat Marianne haar medicijnen opspaart om met een
overdosis een eind aan haar leven te kunnen maken. In het
pension waar ze logeren, verblijft ook de zevenendertigjarige
Petra, zwanger en in een impuls weggelopen bij haar vriend.
Tussen de drie ontstaat een bijzondere band.
Titel: Bungalow
Regie: Ulrich Köhler
Met: Lennie Burmester, Trine Dyrholm, Devid Striesow,
Nicole Gläser, Jörg Malchow, Maria Hagewald, Frank
Breitenreiter, Steffen Münster, Frederic Neurath
Duitsland 2002
kleur 85 minuten
Op een warme zomerdag stapt soldaat Paul in een opwelling
niet meer in de legertruck waarmee hij en zijn medesoldaten
worden vervoerd – een soort desertie uit lamlendigheid. Hij
gaat naar de bungalow van zijn ouders, waar ook zijn broer
Max met diens nieuwe vriendin Lene, een Deense actrice,
opduikt. Er gebeurt niet veel. De broers maken wat ruzie, Pauls
ex-vriendinnetje komt langs, Paul probeert schutterig Lene te
versieren, maar alles valt telkens weer stil in een
allesoverheersende loomheid. We zien mensen op de tast leven,
niet weten wat ze willen, uit lusteloosheid en besluiteloosheid
maar wat doen. Ze worstelen met het leven, of met de leegte,
maar dat gegeven op zich levert nog geen boeiende film op, en
tot overmaat van ramp probeert de regisseur ook af en toe
vaagheid voor diepzinnigheid te laten doorgaan. Geen aanrader!

Titel: Buongiorno, notte
Regie: Marco Bellocchio
Met: Maya Sansa, Luigi lo Cascio, Roberto Herlitzka, Paolo
Briguglia, Pier Giorgio Bellocchio, Giovanni
Calcagno, Giulio Bosetti
Italië 2003
kleur 106 minuten
De Italiaanse Bleierne Zeit. In 1978 werd de Italiaanse expremier Aldo Moro ontvoerd door de Rode Brigades en na drie
maanden vermoord. Waar de Duitsers de gruwelijke jaren
zeventig al na enkele jaren filmisch verwerkten, hadden de
Italianen vijfentwintig jaar nodig alvorens er een film kon
worden gemaakt waarin de ontvoering vanuit het gezichtspunt
van de communistische teroristen werd verbeeld. De film
concentreert zich op de relatie tussen Moro en zijn ontvoerders,
gezien door de ogen van Chiara, de jonge vrouw die met zijn
bewaking belast is. Beklemmende ‘kleine’ arthousefilm over
een ingrijpende gebeurtenis in de recente Italiaanse
geschiedenis die het land een jarenlang trauma zou bezorgen, en
over het echec van een doelloos-gewelddadige minderheid in de
nadagen van de Koude Oorlog. Goed.
Titel: Bure baruta (Het kruidvat)
Regie: Goran Paskaljević
Met: Nikola Ristanovski, Nebojsa Glogovac, Miki
Manojlović, Marko Urosević, Bogdan
Diklić, Dragan Nikolić, Vojislav Brajović, Mira
Banjac, Mirjana Joković
Joegoslavië/Macedonië 1998
kleur 100 minuten
Verfilming van een toneelstuk van Dejan Dukovski, waarin in
een aantal grimmige scènes het geweld, de wanhoop en de
wetteloosheid op de Balkan na het einde van de oorlog worden
verbeeld. Er lijkt geen hoop meer te zijn voor de toekomst
(‘iedereen met een beetje verstand is allang vertrokken’, zoals
een van de personages zegt). Schijnbaar onbeduidende
voorvallen zijn aanleiding voor geweldexplosies; het geweld is
volstrekt willekeurig en ongemotiveerd, vaak is onduidelijk wie
aan welke kant staat en dikwijls zijn vrouwen het slachtoffer
van misplaatst, door de oorlog gevoed machogedrag. Ook
bekend onder de cynische titel Cabaret Balkan.
Titel: Burning
Zie:
Beoning
Titel: Burnt by the sun
Zie:
Oetomlionnije solntsem

Titel: C’est arrivé près de chez vous
Regie: Rémy Belvaux
Met: Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde,
Vincent Tavier, Valérie Parent
België 1989
zwart-wit 95 minuten
Joviale seriemoordenaar Benoît (Ben) geeft cameraploeg
toestemming hem bij zijn werk te filmen. Na aanvankelijke
aarzeling en terughoudendheid wordt de filmploeg al snel
medeplichtig en is er geen weg terug meer. Authentiek
aandoend, in documentairestijl gefilmd ‘discussiestuk’ over
betrokkenheid van media bij de misdaad onder het mom van
cinéma vérité of reality TV laat toeschouwer met onbehaaglijk
gevoel achter. Hoe medeplichtig zijn wij als kijkers, die niet
meer opkijken van een moord meer of minder, zelf?
Titel: C’est la tangente que je préfère
Regie: Charlotte Silvera
Met: Julie Delarme, Georges Corraface, Marie-Christine
Barrault, Agnès Soral, Christophe Malavoy, Marie
Laforêt
Frankrijk/België 1997
kleur 100 minuten
De 15-jarige Sabine, die met haar jongere zusje opgroeit in een
bijstandsgezin in Lille, heeft een passie voor wiskunde. Haar
lerares wil haar afvaardigen naar een Europees
wiskundeconcours in Brussel. Maar als Sabine de Tsjechische
veertiger Jiri ontmoet en een verhouding met hem krijgt, raakt
alles in haar tot dan toe overzichtelijke leventje op drift.
Documentair aandoend drama over een intelligent buitenbeentje
dat haar eerste schrammen in het leven oploopt, waarbij Sabine
haar avonturen zelf in een authentiek klinkende voiceover
becommentarieert. Sympathiek en onderhoudend.

Titel: C’est quoi la vie?
Regie: François Dupeyron
Met: Eric Caravaca, Jacques Dufilho, Isabelle Renauld, JeanPierre Darroussin, Michelle Goddet, Yves Verhoeven,
Claudine Mavros, Elie Tazartes
Frankrijk 1999
kleur 115 minuten
Op een klein boerenbedrijfje in Zuid-Frankrijk houden drie
generaties met moeite het hoofd boven water. Als de boerderij
wordt getroffen door de gekkekoeienziekte en de hele veestapel
moet worden afgemaakt, betekent dat het einde. Maar een poos
later herinnert de zoon des huizes zich een oud en vervallen
buitenhuis dat de familie ergens in de bergen bezit. Hij gaat er
met zijn zus en zijn grootouders heen, knapt de boel op en
begint er een ambachtelijke kaasmakerij. Het eerste gedeelte
van de film, waarin de ontberingen en tegenslagen van de
moderne boer worden getoond, is beter te pruimen dan het
vervolg, waarin de idyllische onbespotenheid er plotseling wel
erg dik bovenop ligt. De acteurs hadden een beter en
evenwichtiger scenario verdiend; met name Dufilho levert in de
moeilijke rol van de grootvader een formidabele prestatie.
Cameraman Tetsuo Nagata brengt het Zuid-Franse platteland in
beeld zoals David Hamilton vroeger zijn prille meisjes: een lust
voor het oog, maar of het veel met de realiteit te maken heeft?
Titel: Ça commence aujourd’hui
Regie: Bertrand Tavernier
Met: Philippe Torreton, Maria Pitarresi, Nadia Kaci,
Françoise Bette, Didier Bezace, Betty Teboulle,
Gérard Giroudon, Kelly Mercier
Frankrijk 1999
kleur 117 minuten
Daniel werkt als onderwijzer in een dorpje in een voormalige
mijnstreek in Noord-Frankrijk, waar armoede, werkeloosheid
en sociale wantoestanden meer regel dan uitzondering zijn.
Door de problemen waarmee hij via zijn leerlingen wordt
geconfronteerd moet hij voortdurend optreden als sociaal
werker, hulpverlener en vertrouwenspersoon. Als hij van nabij
een gezinsdrama meemaakt, verliest hij de moed en wil hij het
bijltje erbij neergooien. De film is een sociaal-realistisch
pamflet in documentaire stijl, knap en effectief geconstrueerd:
de hopeloosheid van het op alle fronten tegelijk vechten met
telkens dezelfde onoplosbare dilemma’s bekrúípt de kijker echt.
Je moet wel van steen zijn om niet geraakt te worden door het
alledaagse heldendom van de hoofdpersoon. Tavernier schreef
het scenario samen met zijn dochter Tiffany en haar man, de
onderwijzer-schrijver Dominique Sampiero.
Titel: Cabaret Balkan
Zie:
Bure baruta

Titel: Caché
Regie: Michael Haneke
Met: Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou,
Lester Makedonsky, Walid Afkir, Daniel Duval,
Nathalie Richard
Frankrijk 2005
kleur 117 minuten
Een welvarend Frans echtpaar met een puberzoon ontvangt
plotseling videotapes met beelden van hun eigen huis en het
ouderlijk huis van de man, gewikkeld in een soort
kindertekeningen met bloederige taferelen. Aanvankelijk
hebben ze geen idee wat ze hiervan moeten denken, maar dan
begint de man het vermoeden te krijgen dat de tapes te maken
hebben met een duistere episode uit zijn jeugd, die te maken
heeft met de Algerijnse oorlog en mogelijk allegorisch verwijst
naar het Algerijnse trauma van Frankrijk. De manier waarop de
man deze zaak, die zijn leven en zijn huwelijk dreigt te
ontwrichten, probeert af te handelen verwijst dan naar de
ontoereikende verwerking van dat koloniale verleden, of meer
in het algemeen naar de neiging van rijke westerse
maatschappijen om onbehaaglijk makende waarheden uit het
verleden weg te moffelen (‘het vergeten is ons wapen tegen ons
slechte geweten’, aldus regisseur Haneke). Onheilspellende,
‘schurende’ film die de kijker een rusteloos gevoel geeft, mede
door het gebruik van langdurige long shots waarbij je niet weet
waar je precies naar kijken moet en het vrijwel ontbreken van
muziek. De slotscène lijkt enige hoop voor de toekomst te
impliceren.
Titel: Caesar must die
Zie:
Cesare deve morire
Titel: Café de Flore
Regie: Jean-Marc Vallée
Met: Vanessa Paradis, Kevin Parent, Hélène Florent,
Evelyne Brochu, Marin Gerrier, Alice Dubois,
Evelyne de la Chenelière
Canada/Frankrijk 2011
kleur 120 minuten
Dubbelverhaal over de liefde met alle bijbehorende extase en
wanhoop. De ene verhaallijn gaat over een man en een vrouw in
het heden in Montreal, de andere over een moeder en haar
gehandicapte zoon in Parijs in 1969. Een poëtische
liefdesodyssee waarin muziek een belangrijke rol speelt en de
twee verhalen zich parallel en met veel heen en weer springen
in de tijd ontvouwen, onder andere bijeengehouden door het
bekende deuntje met de naam van het Parijse café. Mooie
beelden om je aan te vergapen, maar de film is inhoudelijk
nogal warrig en zweverig en de slotscènes overtuigen niet erg.
Het verhaal dat in het heden speelt bevat bovendien nogal wat
typisch Frans relatiegeneuzel. Matig.

Titel: Cahiers bleus, les
Regie: Serge Leroy
Met: Evelyne Bouix, Jean Carmet, Michel Duchaussoy
Duitsland/Frankrijk 1990
kleur 85 minuten
Lagere school in Frans dorpje krijgt nieuwe lerares. De
kinderen zijn weg van haar, maar collega’s en dorpelingen staan
vijandig tegenover haar nieuwe lesmethoden. Een ongelukkige
samenloop van omstandigheden geeft haar vijanden ten slotte
een wapen in handen om van haar af te komen. Dramatisch
verhaal toont door verdriet getekende vrouw (ze verloor man en
kind bij een ongeluk) die opnieuw wil beginnen maar opnieuw
geen geluk heeft. Doet bij vlagen denken aan Dead poets
society.
Titel: Caídos del cielo
Regie: Francisco Lombardi
Met: Gustavo Bueno, Marisol Palacios, Carlos Gassols, Elide
Brero, Nelson Ruiz
Peru/Spanje 1990
kleur 125 minuten
De met elkaar verweven levens van een aantal personen in het
Lima van 1990 worden enige tijd gevolgd. De hoofdpersonen
zijn een ouder echtpaar dat spaart voor een mausoleum voor
hun tien jaar geleden overleden zoon, een radiomedewerker die
een programma presenteert waarin de mensen moed wordt
ingesproken en die een meisje tijdelijk van zelfmoord af weet te
houden, en een grootmoeder die met twee kleinzoontjes in een
hutje woont en die van het oudere echtpaar een varken cadeau
krijgt, dat zich tot een soort onheilsbode ontpopt. De
gebeurtenissen tonen de vruchteloosheid van het menselijk
streven overtuigend aan, maar zijn ondanks de sombere teneur
uiterst onderhoudend, soms bijna lichtvoetig gefilmd.
Uitzondering hierop zijn de scènes over de uitzichtloze
vriendschap tussen de radiopresentator en het suïcidale meisje.

Titel: Calendar girls
Regie: Nigel Cole
Met: Helen Mirren, Julie Walters, John Alderton, Linda
Bassett, Annette Crosbie, Philip Glenister, Ciarán
Hinds
UK/USA 2003
kleur 108 minuten
In 1999 poseerden twaalf leden van een
vrouwenliefdadigheidsvereniging in Yorkshire naakt voor hun
jaarlijkse kalender, die doorgaans aan jam of landschapjes
gewijd was. De dames staken de draak met zichzelf om geld in
te zamelen voor een ziekenhuis en het onderzoek naar de
oorzaken van leukemie (na de dood aan die ziekte van de bij
allen geliefde man van een van hen). Hun kalender werd, geheel
onvoorzien, een groot internationaal succes. De film vertelt het
grappige en ontroerende verhaal van de ontstaansgeschiedenis
van de kalender, de weerstand die het idee aanvankelijk
oproept, de verwezenlijking ervan en de problemen die het
plotselinge succes met zich meebrengt. Geen wereldschokkende
cinema, maar wel een zeer geslaagde feelgoodfilm.
Titel: Calimucho
Regie: Eugenie Jansen
Met: Dicky Kilian, Willy Soeurt, Timo Soeurt, Tarek
Hannoudi, Peter Verberk, Ellie Teeuw, Joshy
Huppertz, Manfred Huppertz, Ralf Huppertz
Nederland 2008
kleur 93 minuten
Dicky, dochter van de baas van een circus, zorgt na het
verongelukken van haar zus voor haar neefje Timo en woont
samen met haar zwager Willy. Ze wordt verliefd op de
Tunesische tentenbouwer Tarek en moet dan kiezen: moet ze
haar band met Timo en de verantwoordelijkheden van haar
circusfamilie zwaarder laten wegen, of haar persoonlijke
vrijheid en de stem van haar hart? Verbluffende speelfilm-indocumentairestijl die een aardig kijkje geeft in de hoogte- en
vooral dieptepunten van het circusleven en die zo verbluffend
authentiek overkomt dat je jezelf regelmatig moet voorhouden
dat het toch echt fictie is. Alle acteurs spelen een ‘variant op
zichzelf’ en het verhaal werd gaandeweg ontwikkeld terwijl de
regisseuse met het circus meereisde. Bijzonder grappig zijn de
amateurmuzikanten die, vals zingend en verkeerde akkoorden
spelend, als het koor in een Griekse tragedie commentaar geven
op de gebeurtenissen.

Titel: Camille Claudel – Violence et passion
Regie: Bruno Nuytten
Met: Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Laurent Grevill
Frankrijk 1988
kleur 166 minuten
Biografie van beeldhouwster Camille Claudel, naar de roman
van Reine-Marie Paris. Claudel weet al op jonge leeftijd dat ze
wil gaan beeldhouwen. Ze komt als leerlinge in contact met
Auguste Rodin en wordt de geliefde van de beroemde
beeldhouwer, die vijfentwintig jaar ouder is dan zij. Het is voor
beiden de grote liefde, maar Rodin houdt haar jarenlang aan het
lijntje omdat hij er nog een andere maîtresse op nahoudt.
Uiteindelijk kan Claudel daar niet meer tegen en breekt ze met
hem. Daarna gaat het echter bergafwaarts met haar. Ze werkt
als een bezetene, maar wordt steeds achterdochtiger en
wereldvreemder. Op haar veertigste wordt ze door haar familie
(onder anderen haar broer, de inmiddels beroemde dichter Paul
Claudel) in een gesticht opgesloten, waar ze nog dertig jaar zal
leven. Claudel heeft altijd in de schaduw van Rodin gestaan.
Pas recentelijk staat haar werk in de belangstelling.
Titel: Camille Claudel 1915
Regie: Bruno Dumont
Met: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Emmanuel
Kauffman, Marion Keller
Frankrijk 2013
kleur 95 minuten
Momentopname uit het leven van beeldhouwster Camille
Claudel. Het is 1915 en Claudel is door toedoen van haar streng
katholieke broer Paul en de rest van haar familie in een gesticht
opgenomen. Vanwege de oorlog is ze van de omgeving van
Parijs overgeplaatst naar Montdevergues in Zuid-Frankrijk,
waar ze uiteindelijk ook zal sterven. Ze lijdt onder haar
opsluiting en het feit dat ze niet meer kan werken en heeft
uitbarstingen van machteloze woede en verdriet. Ze beeldt zich
ook in dat Rodin, die ze al twintig jaar geleden heeft verlaten,
haar nog steeds dwarszit en haar vrijlating verhindert. Waar de
meeste biografieën Claudels periode in het gesticht in een korte
slotzin afdoen, zoomt regisseur Dumont juist helemaal in op
één korte episode van enkele dagen, waardoor haar wanhoop als
het ware door een vergrootglas wordt getoond. We zien onder
andere aanvaringen met medepatiënten, een gesprek met de
directeur van het gesticht en een bezoek van haar broer.
Sublieme rol van Binoche als het gekwelde genie dat weet dat
ze in de val zit maar tegen beter weten in blijft hopen dat ze
zich nog zal kunnen bevrijden. Soms haast te pijnlijk om te
blijven kijken.

Titel: Camino, een feature-length selfie
Regie: Martin de Vries
Met: Martin de Vries
Nederland 2019
kleur 85 minuten
Documentaire waarin filmeditor Martin de Vries (onder andere
bekend van veel VPRO-documentaires van Hans Keller)
verslag doet van zijn 1600 kilometer lange wandeltocht van het
Franse Le Puy-en-Velay naar het Spaanse bedevaartsoord
Santiago de Compostela in 2016. Anders dan in veel andere
documentaires over ‘de camino’ gaat het hier puur om De Vries
zelf. Hij filmt zichzelf voortdurend en vertelt ondertussen met
veel zelfspot over de ups en downs gedurende de lange tocht en
wat deze ervaring met hem doet; hilarisch is bijvoorbeeld de
scène waarin hij zich vastloopt in een prikkeldraadhek. Als je je
aan het trage wandelritme overgeeft en door al die verschillende
landschappen meeloopt met De Vries, wacht je een bijzondere
ervaring – je krijgt meteen zin om zelf op pad te gaan.
Titel: Can she bake a cherry pie?
Regie: Henry Jaglom
Met: Karen Black, Michael Emil, Larry David
USA 1983
kleur 90 minuten
Vrouw wordt verlaten door echtgenoot en begint schutterige
verhouding met neurotisch kantoormannetje. Het gaat met
vallen en opstaan verder tot het ten slotte meer definitief wordt.
Dit alles tegen de achtergrond van het paranoïde New York,
waar men soms écht achtervolgd wordt door een man met
duiven met verborgen camera’s. De film is vooral gek en leuk.
Titel: Can you ever forgive me?
Regie: Marielle Heller
Met: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Ben
Falcone, Jane Curtin, Anna Deavere Smith
USA 2018
kleur 108 minuten
Lee Israel, een excentrieke maar tot dan toe behoorlijk
succesvolle schrijfster van biografieën, merkt begin jaren
negentig dat de smaak van het publiek is veranderd en uitgevers
geen brood meer zien in haar ideeën. Gefrustreerd door
geldgebrek en de miskenning van haar schrijftalent besluit ze
brieven van beroemde schrijvers van lang geleden te gaan
vervalsen om te verkopen aan verzamelaars, daarbij gesteund
door haar flamboyante en eveneens in permanente geldnood
verkerende vriend Jack. Humoristische en ontroerende
verfilming van Israels memoires met indrukwekkende rollen
van McCarthy als het erudiete kattenvrouwtje Lee en Grant als
de langzaam door de tijd ingehaalde relnicht Jack. Bij beiden
zijn humor en tragiek perfect in balans. En passant ook mooi
tijdsbeeld van een toen al verdwijnend knus New York met
kleine boekwinkeltjes en shabby cafeetjes.

Titel: Caos calmo
Regie: Antonello Grimaldi
Met: Nanni Moretti, Valeria Golino, Alessandro Gassman,
Hippolyte Girardot, Silvio Orlando, Roman Polanski,
Isabella Ferrari, Blu Yoshimi
Italië 2008
kleur 105 minuten
Indrukwekkende verfilming van de roman van Sandro Veronesi
over Pietro Paladini, lid van de directie van een groot
mediaconcern, wiens wereld na de plotselinge dood van zijn
vrouw krimpt tot het plein voor de school van zijn tienjarige
dochter. Zijn gestreste bestaan komt abrupt tot stilstand en
mensen moeten naar hém toe komen als ze met hem willen
praten. Het romanverhaal is op een aantal punten bijgesnoeid en
aan de wetten van de film aangepast, waardoor een
tegelijkertijd sobere, intens verdrietige en oergeestige ‘studie in
rouwverwerking’ is ontstaan. Een bonte stoet figuren trekt aan
Paladini voorbij, onder meer in verband met de fusieperikelen
bij zijn bedrijf, maar niets lijkt hem nog van zijn stuk te kunnen
brengen op zijn bankje op het schoolplein. Een in zijn
dramatische eenvoud hevig aangrijpende film.
Titel: Cape fear
Regie: Martin Scorsese
Met: Robert de Niro, Jessica Lange, Nick Nolte, Juliette
Lewis, Robert Mitchum, Gregory Peck
USA 1991
kleur circa 120 minuten
Advocaat Sam Bowden (Nolte), zijn vrouw Leigh (Lange) en
dochter Danny (Lewis) worden bedreigd door Max Cady (de
Niro), die veertien jaar heeft gezeten voor verkrachting en
mishandeling. Bowden, die hem verdedigde, heeft destijds een
voor het slachtoffer belastend rapport achtergehouden, dat Cady
zeker een forse strafvermindering zou hebben opgeleverd.
Tijdens zijn gevangenschap heeft Cady, van eenvoudige
boerenafkomst, leren lezen en zich in de rechtspraak verdiept.
Hij heeft gezworen het onrecht hem aangedaan te zullen
wreken. Hij weet precies hoe ver hij kan gaan en blijft altijd
binnen de wet. Wat Sam ook doet, onafwendbaar komt het
onheil op zijn gezin af. In de huiveringwekkende slotscène,
spelend in een boot op een kolkende rivier bij noodweer, komt
het tot een onvoorstelbare geweldsuitbarsting, die de
gezinsleden uiteindelijk overleven. Vijftien jaar na Taxi driver
zetten Scorsese en de Niro opnieuw overtuigend een verhaal
neer over een wrekende en reddende engel, ook nu weer
doorspekt met godsdienstige motieven. Voor mij hoeft het niet
zo, maar het roept wel vragen op over het dunne laagje vernis
dat beschaving heet (zie ook, vanuit een geheel andere
invalshoek, Talk radio).

Titel: Capitale umano, il
Regie: Paolo Virzì
Met: Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni
Tedeschi, Guglielmo Pinelli, Fabrizio Gifuni, Gigio
Alberti, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Bebo Storti
Italië 2013
kleur 111 minuten
Twee zeer verschillende families krijgen met elkaar te maken
als vlak voor Kerstmis een fietser van de weg wordt gereden en
in coma raakt. De politie verdenkt Massimiliano, de verwende
zoon van een rijke zakenman en een voormalige actrice.
Massimiliano heeft een relatie met Serena, de dochter van een
kleine makelaar die zijn zaken graag groter zou willen
aanpakken. Iedereen blijkt zo zijn eigen belangen te hebben in
een complex web van dwarsverbanden, genegenheden en
aversies dat langzamerhand zichtbaar wordt in de loop van een
in vier hoofdstukken stapje voor stapje onthulde filmvertelling.
Medemenselijke overwegingen wijken nogal eens voor
financiële – is de waarde van elk mensenleven immers niet tot
op de euro nauwkeurig te becijferen? Een even fascinerende als
onthutsende studie van liefde, egocentrisme en hebzucht.
Titel: Capitano, il
Regie: Jan Troell
Met: Antti Reini, Maria Heiskanen, Berto Marklund
Zweden/Finland/Denemarken 1991
kleur 105 minuten
Meisje van goeden huize valt voor kleine crimineel. Ze volgt
hem lange tijd op al zijn zwerftochten, ondanks haar
bedenkingen tegen hem, haar verlangen naar meer vastigheid en
haar voorgevoel dat het zo niet door kan gaan. Dat voorgevoel
wordt bewaarheid als de jongen bij een uit de hand gelopen
fietsendiefstal drie mensen vermoordt en haar de schuld in de
schoenen schuift. De film is een bijna klinische, en daardoor
beklemmende, studie van een ‘jongen die niet wil deugen’ en
het onzekere, naar avontuur en romantiek snakkende ‘nette
meisje’ wier ondergang hij wordt. Bijna continu is het nacht of
schemering.

Titel: Captain Fantastic
Regie: Matt Ross
Met: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler,
Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks,
Charlie Shotwell, Trin Miller
USA 2016
kleur 118 minuten
Ben en Leslie Cash wonen met hun zes kinderen in de bossen in
de staat Washington zonder de gemakken van de moderne
technologische maatschappij en hebben hen opgevoed met hun
eigen idealen: socialisme en verregaande zelfredzaamheid. De
kinderen hebben daartoe onder meer zware fysieke trainingen
ondergaan en kunnen jagen en gewassen verbouwen; naar
school zijn ze nooit geweest, hun lesstof werd volledig door hun
ouders bepaald. Als Leslie op tragische wijze overlijdt is Ben
gedwongen met de kinderen de bewoonde wereld op te zoeken,
waardoor de jarenlange balans in het gezin wordt verstoord en
vanzelfsprekendheden beginnen te wankelen. Bij vlagen
ontroerende en humoristische studie van het conflict tussen
extremisme en conformisme verzandt na een veelbelovende
eerste helft helaas in een stroperige voorspelbaarheid, maar kent
ook een aantal aangrijpende en hartverwarmende momenten.
Titel: Captain Phillips
Regie: Paul Greengrass
Met: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman,
Faysal Ahmed, Michael Chernus, David Warshofsky
USA 2013
kleur 134 minuten
Het bloedspannende en waar gebeurde verhaal van kapitein
Richard Phillips, die in 2009 met een Amerikaans
containerschip voor de Somalische kust door piraten onder
leiding van kapitein Muse wordt overvallen. Ze gijzelen de
bemanning en eisen een hoog losgeld. Uiteindelijk belandt
Phillips na een mislukte uitruildeal met Muse en de piraten in
een reddingsboot. De gealarmeerde Amerikaanse marine stuurt
er een SEAL-team op af om de zaak op te lossen. De spanning
stijgt tot ondraaglijke hoogten en menigmaal meent Phillips
(fenomenaal vertolkt door Tom Hanks) dat zijn laatste uur
geslagen heeft. De film concentreert zich, anders dan het
Deense Kapringen uit 2012, vooral op de complexe confrontatie
tussen de twee onverzettelijke kapiteins, een machtsstrijd met
voor beiden een hoge inzet. Aanrader.

Titel: Career girls
Regie: Mike Leigh
Met: Katrin Cartlidge, Lynda Steadman, Mark Benton, Kate
Byers
UK 1997
kleur 95 minuten
Annie zoekt in Londen voor een weekendje haar oude vriendin
Hannah op, met wie ze zes jaar eerder een chaotische
studentenhuishouding voerde. Het wordt een deels hilarische,
deels melancholieke terugblik. In tegenstelling tot de
exuberante wanhoop van toen lijken de vrouwen nu afgevlakt,
materieel welvarender en ondanks alles gelukkiger dan destijds.
In deze waardige opvolger van Secrets and lies toont Leigh zich
weer een meester in het weergeven van menselijke emoties.
Zowel de kwetsbare Annie als de snijdend sarcastische Hannah
zijn personen van vlees en bloed. De actrices (Steadman en
Cartlidge) leveren een sublieme prestatie: ze spelen hun
personages zowel in het heden als in flashbacks en doen dat zo
goed en consequent dat je soms bijna denkt dat er vier in plaats
van twee actrices in het spel zijn.
Titel: Carnage
Regie: Roman Polanski
Met: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C.
Reilly
USA 2011
kleur 79 minuten
Twee ouderparen komen bij elkaar om te bespreken wat hun te
doen staat nadat de zoon van het ene echtpaar de zoon van het
andere met een stok heeft geslagen. Alle aanwezigen zijn
moderne, beschaafde mensen met mooie appartementen in
Brooklyn. Aanvankelijk lijkt alles in goede harmonie te worden
opgelost, maar kleine irritaties leiden tot toenemende escalatie
en uiteindelijk ontaardt de bespreking in een scheld- en
vechtpartij waarbij de aanleiding voor de bijeenkomst geheel uit
het zicht verdwijnt en het decorum wordt vermorzeld door
genadeloze wederzijdse observaties. Duidelijk beïnvloed door
Who’s afraid of Virginia Woolf, maar veel hilarischer dan het
grote voorbeeld, enerzijds door het schitterende over-the-topspel van de vier acteurs, maar ook door de slotbeelden waarin
wordt getoond dat de twee jongens allang weer dikke vrienden
zijn. Gebaseerd op het toneelstuk Le dieu du carnage van
Yasmina Reza. Aanrader!

Titel: Carne, la
Regie: Marco Ferreri
Met: Sergio Castellito, Francesca Dellera, Philippe Léotard
Italië 1990
kleur 85 minuten
Architect heeft baan opgegeven en gezin in de steek gelaten en
werkt als barpianist. Alles verandert als hij de mooie, seksueel
onvermoeibare Francesca leert kennen. Er begint een typische
Ferreri-verhouding: buiten de maatschappij, in een huis aan zee.
Het behoeft geen verwondering te wekken dat er op den duur
een dode valt en dat er aan het eind iemand naar zee rent. En er
was nog iets met ooievaars. Het zal allemaal wel iets betekenen,
maar aan mij is dit niet besteed.
Titel: Carol
Regie: Todd Haynes
Met: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle
Chandler, Jake Lacy
UK/USA 2015
kleur 118 minuten
Filmbewerking van Patricia Highsmith’ roman The price of salt
over twee vrouwen met zeer verschillende achtergronden die in
het New York van de jaren vijftig tot hun eigen verbazing een
liefdesaffaire met elkaar krijgen. De een, Therese, is een jonge
verkoopster die droomt van een spannender leven, de ander,
Carol, een glamoureuze oudere vrouw die klem zit in een
liefdeloos huwelijk. De twee trotseren de bekrompen
opvattingen van destijds om de stem van hun hart te volgen.
Carols ex-echtgenoot probeert haar vervolgens de voogdij over
haar dochter te ontnemen. De combinatie van de geweldige
acteerprestaties en het prachtige scenario maken dit drama tot
een absolute topper. Warm aanbevolen!
Titel: Carrington
Regie: Christopher Hampton
Met: Emma Thompson, Jonathan Pryce, Steven Waddington,
Samuel West, Rufus Sewell
UK 1995
kleur 120 minuten
Het verhaal van de curieuze platonische liefde tussen de
vrijgevochten schilderes Dora Carrington en de biograaf Lytton
Strachey (lid van de literair-culturele Bloomsbury Group) in het
Engeland van de jaren twintig en dertig. Zij leefden samen,
maar Carrington was getrouwd met Stracheys vriend Ralph
Partridge en Strachey was praktiserend homoseksueel. Strachey
was verliefd op Partridge, die er talloze vriendinnen op nahield;
Carrington hield van Strachey, maar zocht seks bij andere
mannen. Deze – zeker voor het Engeland van die tijd – unieke
verhoudingen worden gedurende twee uur volkomen
geloofwaardig in beeld gebracht. Zelfs de scène waarin
Carrington tegen Strachey zegt dat ze zijn pannenlap is, is niet
gênant maar begrijpelijk. De mooiste scène uit de film is die
waarin Carrington in de donkere tuin van het huis zit dat ze met
Strachey deelt en in alle kamers koppels samen naar bed ziet
gaan.

Titel: Casa del sorriso, la
Regie: Marco Ferreri
Met: Ingrid Thulin, Dado Ruspoli, Enzo Cannavale
Italië 1990
kleur 85 minuten
Portret van bewoners van een bejaardentehuis. Centraal staat de
liefde tussen een vitale voormalige schoonheidskoningin en een
charmante ex-dirigent wiens vrouw ziek is. Deze liefde wordt
niet geaccepteerd door het personeel en bepaalde
medebewoners, maar wordt desondanks ‘geconsumeerd’.
Uiteindelijk zal de vrouw in een busje met een stel Afrikanen
naar het zuiden vertrekken, zodat ook deze Ferreri weer eindigt
met beelden van de zee.
Titel: Cashback
Regie: Sean Ellis
Met: Sean Biggerstaff, Emilia Fox, Michelle Ryan, Shaun
Evans, Stuart Goodwin
UK 2006
kleur 102 minuten
Nadat kunststudent Ben door zijn vriendin is verlaten, krijgt hij
last van slapeloosheid. Hij besluit de extra uren te gelde te
maken door ’s nachts bij een supermarkt te gaan werken. Daar
beeldt hij zich in dat hij de tijd stil kan zetten om op zijn gemak
de schoonheid te bewonderen van de dingen die hij in zijn
kunstwerken wil vastleggen. Verder ontmoet hij er allerlei
merkwaardige figuren, zoals een getikte chef en een collega die
zich in vechtsport bekwaamt, maar ook de aardige caissière
Sharon. Qua inhoud een romantische komedie langs geijkte
lijnen, maar door de originele vormgeving toch iedere seconde
boeiend. Inclusief de meest verveelde striptease en de pijnlijkste
voetbalwedstrijd aller tijden. Ook als korte film op YouTube te
zien.
Titel: Cast away
Regie: Robert Zemeckis
Met: Tom Hanks, Helen Hunt, Valerie Wildman, Geoffrey
Blake
USA 2000
kleur 143 minuten
Medewerker van FedEx raakt na crash van vrachtvliegtuig
ergens in de Stille Zuidzee als enige overlevende op een
onbewoond eiland verzeild, waar hij zich in leven houdt met
kokosnoten en vis en de loerende waanzin bestrijdt door tegen
een volleybal te praten waarop hij een gezicht heeft getekend.
Na een verblijf van vier jaar slaagt hij erin een vlot te bouwen
waarmee hij de zee op kan, waarna hij bij toeval door een schip
wordt opgepikt. Hij merkt dat er in zijn thuisstad niemand meer
op hem zit te wachten en dat hij ten tweeden male een nieuw
leven zal moeten opbouwen.
Titel: Castaway on the moon
Zie:
Kimssi pyoryugi

Titel: Cat stories
Regie: Carmen Cobos
Met: [diverse kattenbezitters]
Nederland 2019
kleur 73 minuten
Documentaire van de Spaanse, in Nederland woonachtige
Cobos, die niets met katten heeft en zich daarom afvraagt
waarom vrijwel al haar Nederlandse vrienden katten hebben die
volwaardige gezinsleden lijken te zijn. Ze besluit als
kattenoppas te gaan werken om erachter te komen. We leren
een aantal kattenbezitters en -fokkers kennen die vertellen over
de band die ze met hun dieren hebben, waarbij zowel hevig
aangrijpende als grappige en ontroerende verhalen te horen zijn.
We zien een bonte stoet katten voorbij trekken, van schattige
kittens tot humeurige oude katers en van ras- tot
vuilnisbakkatten. Aan het eind is Cobos misschien niet direct
een liefhebster geworden, maar heeft ze wel gezien dat de
emotionele band tussen mens en kat soms heel diep kan gaan.
Onderhoudend en af en toe onbedoeld hilarisch, bijvoorbeeld
wanneer een chagrijnige rode poes haar bezitter tot bloedens toe
krabt terwijl deze vertederd over haar blijft vertellen.
Kattenliefde is moeilijk te begrijpen voor wie die niet zelf voelt,
maar Cobos doet een dappere poging.
Titel: Catfish
Regie: Henry Joost, Ariel Schulman
Met: Nayiv Schulman, Ariel Schulman, Henry Joost, Angela
Wesselman-Pierce
USA 2010
kleur 87 minuten
Documentaire over de New Yorkse fotograaf Nayiv (Nev)
Schulman, die eind 2007 via internet contact krijgt met Abby,
een ongewoon getalenteerd 8-jarig meisje dat prachtige
schilderijen maakt van zijn foto’s. Ze heeft een grote zus die
ook kunstenares is, en bovendien sexy en overduidelijk in Nev
geïnteresseerd. Nevs broer Ariel (Rel) en hun vriend Henry
besluiten een film over de opbloeiende liefde te maken, niet
vermoedend waar dit allemaal toe zal leiden. Nev komt ook in
contact met Abby’s moeder Angela en nog meer familieleden,
maar na verloop van tijd ontdekt hij dat er dingen niet kloppen
aan Angela’s verhalen. Hij raakt geïntrigeerd en besluit samen
met de regisseurs van de documentaire bij Abby en haar moeder
langs te gaan, waar ze de tragische waarheid ontdekken. Een
verhaal over liefde, teleurstelling en vriendschap in het
internettijdperk. Bezienswaardig ongeacht het waarheidsgehalte
(waarover de meningen verschillen).

Titel: Cave of forgotten dreams
Regie: Werner Herzog
Met: Werner Herzog, Dominique Baffier, Jean Clottes, JeanMichel Geneste, Carole Fritz, Gilles Tosello, Michel
Philippe e.a.
USA 2010
kleur 90 minuten
In 1994 ontdekte een groep wetenschappers in Zuid-Frankrijk
een grot die dankzij een aardverschuiving tienduizenden jaren
lang ongewijzigd bewaard is gebleven en de oudst bekende
rotstekeningen van de mensheid bevat, naar de eerste ontdekker
de Chauvet-grot genoemd. De Franse regering was zich bewust
van het grote culturele belang van de ontdekking en verklaarde
de grot tot verboden gebied; alleen enkele archeologen en
paleontologen mogen er af en toe gedurende een beperkte tijd
in. Werner Herzog kreeg bij wijze van hoge uitzondering
toestemming om in de grot te filmen en maakte deze
fascinerende documentaire, waarin hij probeert te raden hoe de
mensen leefden die de tekeningen zo’n dertigduizend jaar
geleden maakten. Hij ondervraagt historici en
natuurwetenschappers en probeert zo een brug te slaan naar het
zeer verre verleden. Afgezien van een nogal misplaatste epiloog
een zeer geslaagde impressie van een plek die de kijker nooit
met eigen ogen zal kunnen zien. De beelden van de
prehistorische tekeningen die bij het flakkerende en
verschuivende licht van de handlampen tot leven lijken te
komen, maken een onuitwisbare indruk.
Titel: Cave of the yellow dog, the
Zie:
Shar nokoïr tam

Titel: Celebrity
Regie: Woody Allen
Met: Kenneth Branagh, Judy Davis, Joe Mantegna, Famke
Janssen, Winona Ryder, Melanie Griffith, Leonardo
DiCaprio, Charlize Theron, Michael Lerner, Hank
Azaria, Gretchen Mol, Bebe Neuwirth, Greg Mottola,
Andre Gregory, Donald Trump, Irina Pantaeva, Mark
Vanderloo, Frederique van der Wal
USA 1998
zwart-wit 113 minuten
Allen neemt in deze film beroemdheid zonder inhoud op de
hak. De hoofdpersoon is, hoewel niet door hemzelf gespeeld,
een typisch Allen-personage: een onzekere journalist van
middelbare leeftijd (Branagh), die zijn vrouw (Davis) verlaat en
het probeert aan te leggen met de jonge, glamourvolle vrouwen
die hij via zijn werk ontmoet, maar die al spoedig op alle
gebieden wordt voorbijgestreefd door zijn aanvankelijk met
stomheid geslagen, maar geleidelijk steeds meer ontdooiende
ex. Branagh geeft een perfecte Allen-imitatie weg, compleet
met tics, het karakteristieke neuzelende stemgeluid en de
nerveuze spreekwijze, maar omdat het niet Allen zelf is, werkt
dit nogal vervreemdend en wordt het al snel een irritant
maniertje. Niet dat de film vervelend is, overigens; omdat hij
het tempo van het moderne New York heeft, gunt hij de kijker
geen moment rust, en wie overgevoelig is voor postmodern
leeghoofdig geneuzel, wordt bijkans gek van het inhoudsloze
geklets dat aan de lopende band, of men wil of niet, de oren
vult. Er zijn ook zeker hilarische momenten, maar als geheel is
dit toch een van de mindere Allens.
Titel: Cellular
Regie: Joel Schumacher
Met: Kim Basinger, Chris Evans, Eric Christian Olsen,
William H. Macy, Jason Statham, Adam Taylor
Gordon
USA 2004
kleur 94 minuten
Jongeman wordt op zijn mobiel gebeld door een vrouw die
beweert ontvoerd te zijn en hem smeekt haar te helpen. Na
aanvankelijke scepsis raakt hij ervan overtuigd dat ze echt in
levensgevaar verkeert en probeert hij op allerlei manieren haar
en haar gezin te redden zonder de verbinding te verbreken.
Daarbij bedreigt hij onder meer een telefoonwinkelemployé om
een oplader te mogen kopen(!), steelt hij tot tweemaal toe
dezelfde auto van een nare advocaat en krijgt hij te maken met
corrupte agenten. De race tegen de klok en de talloze abrupte
wendingen houden de kijker op het puntje van zijn stoel. Na
Phone booth leverde scenarioschrijver Larry Cohen opnieuw
een ijselijk spannende ‘telefoonfilm’ af (‘hij is nu vast bezig
aan een verhaal over chatrooms’, schreef Roger Ebert). Mooie
rol van Macey als schijnbaar sullige politieveteraan die op het
cruciale moment het hoofd koel houdt.

Titel: Cement garden, the
Regie: Andrew Birkin
Met: Andrew Robertson, Charlotte Gainsbourg, Alice
Coulthard, Ned Birkin, Sineád Cusack, Hanns
Zischler
UK/Duitsland/Frankrijk 1993
kleur 105 minuten
Na de dood van hun ouders blijven vier kinderen alleen achter
in een vrijstaand betonnen huis in een afbraakwijk. Ze moeten
de schijn van een normaal gezinsleven ophouden om niet in een
kindertehuis te belanden. Het lichaam van de moeder wordt in
cement ingegoten en de twee oudste kinderen, Julie (gespeeld
door de jongensachtige Gainsbourg, het nichtje van de
regisseur, dochter van Jane Birkin) en Jack (overtuigend
puberaal neergezet door Robertson), nemen de ouderrollen
over. Al snel lopen de zaken uit de hand. Neurosen en
eigenaardigheden gaan overheersen en er ontstaat een soort
anarchistische vrijstaat. Film schetst pijnlijk-herkenbaar beeld
van de eenzaamheid, perversiteit en ongelukkigheid van pubers.
Uiteindelijk komt het tot de incest tussen Julie en Jack, die de
hele film lang al in de lucht hing. Verfilming van omstreden
roman van Ian McEwan, waaraan vele leden van de familie
Birkin/Gainsbourg meewerkten, biedt geheel andere kijk op
incest dan we gewend zijn: we zien de voorgeschiedenis
waaruit alles bijna vanzelfsprekend voortvloeit; de film houdt
op vlak voordat de politie en de media verschijnen.
Titel: Cemetery club, the
Regie: Bill Duke
Met: Ellen Burstyn, Olympia Dukakis, Diane Ladd, Danny
Aiello
USA 1993
kleur 106 minuten
Drie joodse vriendinnen van middelbare leeftijd worden kort na
elkaar weduwe, zodat een toekomst op begraafplaatsen in het
verschiet lijkt te liggen. Dan toont een aardige weduwnaar
interesse voor één van hen, wat voor spanningen in het
vriendinnengroepje zorgt. De film, die baadt in gedempt licht,
geeft onder begeleiding van goed gekozen muziek bitterzoete
kijk in het joodse milieu. Leuk zijn de ober die moppen tapt
waar niet iedereen om kan lachen en de scène in de hotelkamer
waar het nieuwe paar de eerste liefdesnacht doorbrengt.
Ontroerend is de stervende vrouw wier laatste woorden zijn dat
ze trek heeft in een aardappelkoekje.

Titel: Central do Brasil
Regie: Walter Salles
Met: Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marilia
Pêra, Soia Lira
Brazilië/Frankrijk 1998
kleur 100 minuten
Voormalig lerares Dora werkt als brievenschrijfster voor
analfabeten op het drukke hoofdstation van Rio de Janeiro. Ze
strijkt daar geld voor op, maar post de brieven meestal niet. Op
een dag wordt ze geconfronteerd met het harde bestaan van de
9-jarige Josué, die net zijn moeder heeft verloren bij een
verkeersongeluk en nu op zoek wil naar zijn vader. Zij is de
enige die hij in heel Rio kent en hij klopt bij haar aan om hulp.
Aanvankelijk wil ze daar niets van weten en probeert ze zich op
verschillende manieren van hem te ontdoen, maar uiteindelijk
gaat ze samen met hem op zoek naar zijn vader. De film wordt
dan een roadmovie die een aardige indruk geeft van het leven in
het moderne Brazilië, een curieuze mengeling van een harde
ieder-voor-zich-mentaliteit en restanten van oude waarden en
religiositeit. De film gaat uiteindelijk meer over de
menswording van de cynische Dora dan over de vraag of Josué
zijn vader zal vinden. Boeiend.
Titel: Cesare deve morire
Regie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Met: Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri,
Antonio Frasca, Juan Dario Bonetti, Vincenzo Gallo,
Rosario Majorana, Francesco De Masi, Gennaro
Solito, Vittorio Parrella
Italië 2012
kleur en zwart-wit 76 minuten
Gedetineerden in een zwaar bewaakte gevangenis in Rome
repeteren voor een openbare uitvoering van Julius Caesar. Door
de documentaire setting in combinatie met het stuk van
Shakespeare ontstaat een mooie gelaagdheid: enerzijds oefenen
de gedetineerden in het nu vol hartstocht op hun teksten en
leggen ze er alles in wat ze hebben, anderzijds leven we mee
met de politieke woelingen in het oude Rome. Mensen die
ernstige misdrijven hebben gepleegd, blijken mede door hun
verleden in staat tot intens en sprakeloos makend toneelspel. De
kijker raakt verdwaald in een tussenwereld waarin de gangen
van de gevangenis de straten van Rome worden en de
gedetineerden gaandeweg geheel versmelten met de politieke
kopstukken uit de oudheid die ze spelen. Indrukwekkende
studie over vrijheid en gevangenschap, vol dubbele bodems en
met effectief gebruik van kleur en zwart-wit.

Titel: Chacun cherche son chat
Regie: Cédric Klapisch
Met: Garance Clavel, Zinedine Soualem, Renée Lecalm,
Olivier Py
Frankrijk 1996
kleur 89 minuten
Chloé, een verlegen visagiste, gaat voor het eerst in jaren met
vakantie en brengt haar kat zolang onder bij een oude
kattenliefhebster. Als ze terugkomt is de kat weggelopen. Er
volgt een zoekactie waarbij de hele buurt betrokken wordt. Zo
leert Chloé ineens alle buren kennen waar ze zich nooit veel om
heeft bekommerd (en van wie er één wanhopig verliefd op haar
wordt). Ze gaat daardoor ook vraagtekens zetten bij het
eenzame leventje dat ze leidt: een geestdodend baantje, de huur
delend met een homofiele vriend. Langzaam stelt ze zich open
voor het ‘echte leven’ en uiteindelijk vindt ze zelfs de liefde.
Maar naast een liefdesverhaal biedt deze film ook een beeld van
de veranderingen in een Parijse volksbuurt: de oude bewoners
verdwijnen, panden worden gesloopt, de kleine winkeltjes
sluiten en maken plaats voor supermarkten en boetiekjes.
Titel: Chaharshanbe-soori (Fireworks Wednesday)
Regie: Asghar Farhadi
Met: Hamid Farokhnezhad, Hediyeh Tehrani, Taraneh
Alidoosti, Pantea Bahram, Sahar Dolatshahi
Iran 2006
kleur 102 minuten
Oudere film van de maker van onder andere The past en A
separation. De jonge Roohi werkt als schoonmaakster bij een
middenklasse-echtpaar. Op de laatste woensdag van het jaar, de
dag waarop traditioneel overal vuurwerk wordt afgestoken,
raakt ze midden in een heftige echtelijke twist verzeild: de
vrouw des huizes verdenkt haar man van ontrouw met de
eigenares van een schoonheidssalon en drijft iedereen tot
wanhoop met haar jaloerse woedeaanvallen, waar ook het
zoontje van het echtpaar slachtoffer van dreigt te worden. Roohi
wil zich het liefst afzijdig houden van de ruzie, maar dat blijkt
onmogelijk. Het ingenieuze verhaal, waarin voortdurend wordt
gespeeld met al dan niet verkeerd begrepen stukjes informatie,
gunt ons door de ogen van een buitenstaanster een onthutsend
kijkje in een huwelijk in zwaar weer.

Titel: Chambre des magiciennes, la
Regie: Claude Miller
Met: Anne Brochet, Mathilde Seigner, Annie Noël, Yves
Jacques, Edouard Baer
Frankrijk 2000
kleur 80 minuten
Claire, een dertigjarige studente antropologie die wordt
geplaagd door een hevige migraine, laat zich opnemen in een
neurologische kliniek, waar ze op een kamer belandt met twee
medepatiëntes: de jonge Odette, die na een miskraam aan het
onderlijf verlamd is, en Eléonore, een seniele oude vrouw die
meestal zwijgend op bed ligt maar soms ineens begint rond te
spoken, rare fratsen uithaalt en baby’s uit couveuses ‘redt’. Het
is deze laatste vrouw die bij Claire een heilzame crisis
veroorzaakt waardoor ze plotseling inzicht krijgt in de diepere
oorzaken van haar problemen. Evenals La classe de neige gaan
ook in deze Miller-film realistische, haast documentaire beelden
hand in hand met een onwerkelijke, bedreigende sfeer waarin
zowel personages als kijker voortdurend op hun qui-vive
blijven. Gebaseerd op een hoofdstuk uit een boek van Siri
Hustvedt.
Titel: Charter
Regie: Amanda Kernell
Met: Ane Dahl Torp, Sverrir Gudnason, Troy Lundkvist,
Tintin Poggats Sarri, Johan Bäckström, Eva Melander
Zweden 2020
kleur 94 minuten
Na haar scheiding heeft Alice haar twee kinderen al maanden
niet gezien. Als ze midden in de nacht wordt gebeld en haar
zoontje huilend hoort zeggen dat hij niet meer bij zijn vader wil
wonen, onderneemt ze actie: ze wacht de uitspraak in de
voogdijzaak niet af maar ontvoert haar kinderen naar Tenerife.
Regisseuse Kernell laat lang in het midden wat er precies fout is
gelopen in het huwelijk en laat overtuigend zien dat de
schuldvraag nooit simpel is. Goed spel van Torp als de
wanhopige moeder en Lundkvist en Sarri als de ieder op hun
eigen manier met de situatie worstelende kinderen. Mooi is het
beeldcontrast tussen het ijskoude Zweden en de broeierige
warmte van de Canarische eilanden. Sterk.

Titel: Chasing Amy
Regie: Kevin Smith
Met: Ben Affleck, Joey Lauren Adams, Jason Lee, Dwight
Ewell, Jason Mewes, Guinevere Turner, Kevin Smith
USA 1997
kleur 111 minuten
Na Clerks wederom een opmerkelijke, in New York en New
Jersey gesitueerde praatfilm van Smith. Holden, de helft van
een succesvol striptekenaarsduo, wordt tegen beter weten in
verliefd op Alyssa, een lesbische collega. Tijdens de
verwikkelingen die volgen worden ze verliefd op elkaar, maar
hij blijft moeite houden met haar door (bi)seksuele
experimenteerdrift getekende verleden. Dat klinkt nogal
onwaarschijnlijk en dat is het ook, maar de film wordt gered
door de spetterende dialogen en de twee hoofdrolspelers, die
erg hun best doen. Veel bijrollen zijn daarentegen zwak, zodat
de film een nogal slappe nasmaak heeft.
Titel: Châteaux de sable, les
Regie: Olivier Jahan
Met: Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa, Alain
Chamfort, Gaëlle Bona, Paul Bandey, Nathan Rippy
Frankrijk 2015
kleur 102 minuten
Parijse dertiger Eléonore moet na de dood van haar vader diens
huis aan de Bretonse kust verkopen omdat ze dringend behoefte
heeft aan meer financiële armslag. Ze vraagt haar ex Samuel
voor een lang weekend mee te gaan om spullen uit het huis te
halen en bij bezichtigingen door aspirant-kopers aanwezig te
zijn. Het wordt een veelbewogen weekend, want hoewel
Eléonore en Samuel al een tijd uit elkaar zijn is er nog veel
onverwerkt oud zeer. Dat levert een paar bloedspannende
scènes op (zoals die waarin de vrouwelijke makelaar tijdens de
lunch een compleet Brassens-lied declameert), maar als geheel
blijft het verhaal iets te anekdotisch en schematisch, mede door
het frequente gebruik van voiceovers.

Titel: Cheb
Regie: Rachid Bouchareb
Met: Mourad Bounaas, Nhoza Khouadra
Algerije/Frankrijk 1990
kleur 80 minuten
Jonge Algerijn, die zijn hele leven in Frankrijk heeft gewoond,
wordt na vergrijp uitgewezen naar Algerije, waar hij meteen in
dienst moet en wordt geconfronteerd met de totaal andere
cultuur van zijn hem volkomen vreemde ‘vaderland’. Terzelfder
tijd wordt zijn vriendinnetje uit Frankrijk bij een oom in
Algerije gedropt, waar ze zich plotseling moet conformeren aan
de vrouwonvriendelijke Algerijnse normen en waarden. De
beide jonge mensen accepteren hun lot niet: de jongen
deserteert uit het leger, het meisje loopt weg bij de oom en
samen proberen ze Marokko te bereiken om van daaruit weer in
Frankrijk te geraken. Maar dan beginnen de problemen pas
echt. Schetsmatige film brengt op een harde manier de
cultuurverschillen tussen voormalige kolonie en moederland in
beeld, en de verlorenheid van de jongste generatie immigranten,
die zich in geen van beide landen meer thuis voelt.
Titel: Chef
Regie: Jon Favreau
Met: Jon Favreau, Robert Downey jr., Scarlett Johansson,
John Leguizamo, Bobby Cannavale, Emjay Anthony,
Dustin Hoffman
USA 2014
kleur 154 minuten
Carl Casper is kok in een restaurant, maar baalt ervan dat hij
altijd maar de standaardgerechten moet klaarmaken. Na een
conflict met zijn baas wordt hij ontslagen en hij begint voor
zichzelf in een food truck met Cubaanse specialiteiten. En
passant weet hij ook zijn kwakkelende contacten met zijn ex en
zijn 10-jarige zoon nieuw leven in te blazen. Een door en door
Amerikaanse feelgoodfilm: leuk kijkwerk, maar niet erg
diepgravend, al bedoelt Favreau zijn film wellicht ook een
beetje als een parabel over de treurige staat van de Amerikaanse
filmindustrie. Waarschuwing: ga deze film niet zien als je
weinig gegeten hebt, want dan red je het niet tot het eind.

Titel: Chêne, le
Regie: Lucian Pintilie
Met: Maïa Morgenstern, Razvan Vasilescu
Frankrijk/Roemenië 1992
kleur 105 minuten
Roemenië, de nadagen van Ceauşescu. Vrijgevochten jonge
vrouw reist na de dood van haar vader, een Securitate-kolonel,
door het land. Samen met een arts, die haar onderweg heeft
gered van een verkrachting door een groep mijnwerkers,
probeert ze het hoofd te bieden aan de corruptie en de culturele,
morele en economische ontreddering. Voor het oog van de
verbijsterde toeschouwer ontrolt zich in een razend tempo een
soort ‘realistische nachtmerrie’, waarin de menselijke
waardigheid heeft afgedaan en geweld aan de orde van de dag
is. Niet iedereen zal dat tot het (overigens hoopvolle) einde
kunnen volhouden, maar dit lijkt wel de adequate vorm om het
tragische verhaal van Roemenië te vertellen, adequater althans
dan de zoveelste schokkende documentaire.
Titel: Chéri
Regie: Stephen Frears
Met: Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates, Tom
Burke, Felicity Jones
UK/Frankrijk/Duitsland 2009
kleur 100 minuten
Verfilming van de roman van Colette. In de belle époque voor
de Eerste Wereldoorlog bloeit een hartstochtelijke liefde op
tussen Léa, een oudere courtisane, en Chéri, een 19-jarige
jongen die moet worden voorbereid op het leven als keurig
getrouwde man. Als de relatie na zes jaar abrupt wordt
afgebroken omdat Chéri’s moeder een huwelijk voor hem heeft
gearrangeerd, blijft Léa ontredderd achter. Was Chéri werkelijk
de liefde van haar leven en hebben zij (en hij) de moed en de
maatschappelijke mogelijkheden om voor die liefde te kiezen?
Onthullend en weemoedig beeld van de laatste jaren van een
nog bijna feodaal tijdperk met ontkiemende vermoedens van
een nieuwe, maar nog ver in het verschiet liggende tijd.

Titel: Child in time, the
Regie: Julian Farino
Met: Benedict Cumberbatch, Kelly Macdonald, Stephen
Campbell Moore, Saskia Reeves, Beatrice White
UK 2017
kleur 82 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Ian McEwan over
kinderboekenschrijver Stephen Lewis wiens leven op zijn
grondvesten schudt als zijn vierjarige dochtertje Kate tijdens
een bezoek aan de supermarkt spoorloos verdwijnt. Stephen
blijft wanhopig op zoek, zijn vrouw Julie verlaat hem en rouwt
en hoopt in stilte. Tegelijk raakt Stephens redacteur en beste
vriend Charles de draad van zijn leven volledig kwijt. Vooral
Cumberbatch en Macdonald schitteren in dit aangrijpende
drama als de van hun houvast beroofde ouders. Meesterlijk zijn
onder meer Stephens eerste bezoek aan Julie nadat ze elkaar
langere tijd niet hebben gezien, en de door merg en been gaande
scène waarin Stephen zijn kind in een basisschool meent te
hebben ontdekt en vol begrip wordt opgevangen door het
schoolhoofd. Flashbacks, nu eens naar het vroegere gelukkige
gezinsleven en dan weer naar magische verbeelde werelden,
visualiseren de relativiteit van tijd en herinneringen. Prachtig!
Titel: Child’s pose
Zie:
Pozitia copilului
Titel: Children Act, the
Regie: Richard Eyre
Met: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead,
Ben Chaplin, Jason Watkins, Rupert Vansittart, Nikki
Amuka-Bird, Rosie Cavaliero, Angela Holmes
UK/USA 2017
kleur 105 minuten
Kinderrechter Fiona Maye, wier huwelijk in zwaar weer
verkeert, moet een beslissing nemen in een lastige zaak: de 17jarige, aan leukemie lijdende Adam Henry heeft een
bloedtransfusie nodig omdat hij anders een grote kans loopt te
sterven, maar hij en zijn ouders zijn Jehova’s getuigen, die op
grond van hun geloof transfusies weigeren. Fiona besluit zich in
het ziekenhuis persoonlijk op de hoogte te stellen van Adams
beweegredenen; na dat bezoek besluit ze dat het ziekenhuis het
recht heeft Adam de transfusie tegen zijn wil toe te dienen
omdat hij nog minderjarig is. Maar enige tijd daarna staat
Adam, inmiddels meerderjarig, voor haar neus: hij wil graag
contact omdat hij in haar een soort leermeesteres is gaan zien.
Fiona, die altijd een professionele distantie in acht heeft
genomen tot degenen over wie ze recht moest spreken, raakt in
een hevige emotionele verwarring. Indrukwekkend spel van
Thompson als Fiona, Whitehead als de getroebleerde Adam en
Tucci als haar liefhebbende maar seksueel gefrustreerde
echtgenoot. Aanrader.

Titel: Chloe
Regie: Atom Egoyan
Met: Julianne Moore, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Max
Thieriot
USA 2009
kleur 96 minuten
Gynaecologe Catherine verdenkt haar man, universitair docent
David, ervan een verhouding te hebben en vraagt prostituee
Chloe te proberen hem te verleiden om te kijken wat hij zal
doen. Chloe moet telkens aan haar rapporteren wat er tijdens de
ontmoetingen met David is gebeurd. Catherine wordt erg
aangegrepen door wat ze hoort, maar meent desondanks de
regie strak in handen te hebben; in werkelijkheid speelt Chloe
echter een spelletje met haar. De film, die begint als spannende
psychologische studie van een huwelijk, ontpopt zich
uiteindelijk tot een vrij clichématige thriller met een weinig
overtuigend einde, alsof de regisseur ineens met een schok
besefte dat de hem toebemeten tijd bijna om was. Zwak!
Titel: Chocolat
Regie: Claire Denis
Met: Isaach de Bankolé, Giulia Boschi, François Cluzet,
Jean-Claude Adelin, Cécile Ducasse
Frankrijk 1988
kleur 105 minuten
Een Franse vrouw keert in de jaren tachtig terug naar WestAfrika om de plek ergens in een buitengewest van Kameroen te
bezoeken waar ze begin jaren vijftig, in de nadagen van de
koloniale tijd, opgroeide als dochter van de gouverneur van een
provincie. Ze denkt terug aan Protée, de huisbediende die
gedeeltelijk voor haar zorgde en met wie ze een hechte band
had, en aan de onderhuidse spanningen die het dagelijks leven
in het huis van haar ouders bepaalden, waar de gecompliceerde
gezagsverhoudingen en de seksuele spanning tussen haar
moeder en Protée voor een permanent geladen sfeer zorgden.
Een bezoek van de inzittenden van een gestrand vliegtuigje
dreef de onderlinge verhoudingen nog verder op de spits.
Scherp geobserveerde studie van (post)koloniale gevoeligheden
met indrukwekkend, vaak woordeloos spel van Bankolé en
Boschi. De scènes met de hufterige kolonialen zorgen voor
plaatsvervangende gêne.

Titel: Chongqing senlin (Chungking express)
Regie: Wong Kar-Wai
Met: Brigitte Lin Chin-hsia, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung
Chiu-wai, Faye Wang, Valérie Chow
Hong Kong 1994
kleur 97 minuten
Fascinerende studie van liefdesverdriet, waarin wordt getoond
hoe twee politieagenten in Hong Kong die beiden zijn verlaten
door een vrouw, hiermee omgaan. De een loopt hard en nuttigt
blikjes ananas met een bepaalde houdbaarheidsdatum, de ander
is zo geabsorbeerd door zijn verdriet dat hij de attenties van een
serveerster niet opmerkt. Het verbindende element is een
snackbar waar beiden af en toe komen. De film graaft niet erg
diep in de menselijke emoties, maar is wel onderhoudend in zijn
observaties van de hoogst eigenaardige gedragingen van
verliefde en in de steek gelaten mensen.
Titel: Chopsticks
Regie: Ron Termaat
Met: Gerard Thoolen, Reinoud Bussemaker, Giammy Kwee
Nederland 1995
kleur 60 minuten
Eigenzinnig beeld van de ‘multiculturele samenleving’ aan de
hand van het verhaal van Flip, een net werkeloos geworden yup
met pleinvrees, die against all odds verliefd wordt op de
Vietnamese loempiaverkoopster Lin. Raciale spanningen in de
buurt escaleren langzaam tot een geweldsexplosie (net als in Do
the right thing van Spike Lee). Fraaie rol van Thoolen als Flips
huisbaas Blauw, die eerst racistische taal uitslaat, maar
langzaam bijdraait. En passant valt er menig Vietnamees recept
te noteren.

Titel: Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Regie: Uli Edel
Met: Natja Brunckhorst, Eberhard Auriga, Peggy Bussieck,
Lothar Chamski, Christiane Lechle, Uwe Diderich
Duitsland 1981
kleur 138 minuten
Verfilming van de bestseller van Kai Hermann en Horst Rieck,
twee Stern-journalisten die eind jaren zeventig aan de hand van
een reeks interviews het ware levensverhaal optekenden van het
jonge heroïnehoertje Christiane Felscherinow uit West-Berlijn.
De 13-jarige Christiane woont na de scheiding van haar ouders
met haar moeder en jongere zusje in een flatje in een
woonkazerne in Gropiusstadt, in de zuidoostelijke uithoek van
het westelijk stadsdeel. Ze raakt gefascineerd door The Sound,
een trendy disco in het centrum, waar ze Detlef ontmoet die
deel uitmaakt van een groepje jongeren die drugs gebruiken.
Stap voor stap wordt ze zelf het verslaafdenwereldje in
getrokken. Schokkende beelden van de tippelaars en hoertjes
rondom Bahnhof Zoo (het metro- en treinstation Zoologischer
Garten) en van verslaafden die zich inspuiten in wc-hokjes,
vechten, afkicken of een overdosis nemen. De film toont het
West-Berlijn van die dagen op z’n grauwst en deprimerendst,
begeleid door passende muziek van David Bowie (waaronder
vanzelfsprekend het nummer Heroes met het telkens herhaalde,
onheilspellende ‘We can be heroes / just for one day’).
Titel: Christopher and his kind
Regie: Geoffrey Sax
Met: Imogen Poots, Matt Smith, Toby Jones, Douglas Booth,
Lindsay Duncan, Issy Van Randwyck
UK 2010
kleur 90 minuten
Verfilming van de gelijknamige autobiografie van Christopher
Isherwood uit 1976. Isherwood (Smith) reist in de jaren dertig
naar Berlijn om er te genieten van het bruisende uitgaansleven
en de homoscene. Hij ontmoet er een aantal vrienden, de jonge
vrouw die later model zal staan voor Sally Bowles in Cabaret
(Poots) en ook zijn eerste grote liefde, Heinz (Booth). Maar
donkere wolken pakken zich samen: de nazi’s krijgen steeds
meer macht en bedrijven steeds openlijker hun gruweldaden.
Isherwood keert terug naar Engeland als de grond hem te heet
onder de voeten wordt en probeert tevergeefs ook een
verblijfsvergunning voor Heinz te regelen. De film eindigt met
een korte ontmoeting tussen de voormalige geliefden in het
naoorlogse Berlijn, waarin duidelijk wordt dat ze uit elkaar zijn
gegroeid: Heinz leidt in de oostzone een dubbelleven als
getrouwd man, Christopher staat op het punt een symbool van
de homo-emancipatiebeweging te worden en de man te
ontmoeten met wie hij de rest van zijn leven zal delen.
Weemoedige film treft de sfeer van het vooroorlogse Berlijn
goed en is ook in de bijrollen uitstekend gecast (Van Randwyck
als Frau Thurau, Duncan als Christophers akelige moeder).

Titel: Chronic
Regie: Michel Franco
Met: Tim Roth, Elizabeth Tulloch, Michael Cristofer,David
Dastmalchian, Sarah Sutherland, Robin Bartlett, Joe
Santos, Rachel Pickup
Mexico/Frankrijk 2015
kleur 93 minuten
David is een verpleger die met grote professionaliteit en
toewijding voor terminale patiënten zorgt en daarbij regelmatig
meer doet dan van een verzorger verwacht mag worden. Zelf
lijkt hij geen leven te hebben. Langzamerhand wordt duidelijk
dat hij een traumatische herinnering met zich meedraagt die
hem blijvend heeft beschadigd. Deprimerend maar
geloofwaardig verhaal, indrukwekkend geacteerd en
geregisseerd. De scènes met de terminale patiënten zijn
nietsverhullend maar respectvol in beeld gebracht. Goed.
Titel: Chungking express
Zie:
Chongqing senlin
Titel: Chunhyang
Regie: Im Kwon-taek
Met: Lee Hyo-jeong, Cho Seung-woo, Kim Sung-nyu, Lee
Jung-hun
Zuid-Korea 2000
kleur 121 minuten
Verfilming van een klassiek verhaal uit de Koreaanse
overlevering, traditioneel uitgevoerd door één enkele zanger,
begeleid door een trommelspeler. Het verhaal speelt in het
feodale Korea van de achttiende eeuw en vertelt van de liefde
van Mongryong, de zoon van een gouverneur, en Chunhyang,
de dochter van een courtisane; ze trouwen in het geheim omdat
het huwelijk ver beneden zijn stand is. Als Mongryong met zijn
vader vertrekt naar Seoul, blijft Chunhyang alleen achter,
overgeleverd aan de grijpgrage vingers van een nieuwe
gouverneur. Als ze weigert zich naar diens wil te schikken,
wordt ze ter dood veroordeeld, maar Mongryong komt terug om
haar te redden. Sprookjesachtig verfilmd in betoverende
beelden, telkens afgewisseld met shots van de zanger voor zijn
ademloos luisterende publiek. Voor de westerse kijker is het
even wennen aan de (in zijn oren) niet erg welluidende
p’ansori-zang en de voortdurende afwisseling van verbeelde en
vertelde episodes.
Titel: Circle, the
Zie:
Dayereh

Titel: Circle of friends
Regie: Pat O’Connor
Met: Minnie Driver, Geraldine O’Rawe, Saffron Burrows,
Chris O’Donnell, Alan Cumming, Aidan Gillen, Colin
Firth
Ierland/USA 1995
kleur 102 minuten
Romantisch-nostalgisch drama over drie vriendinnen uit een
plattelandsstadje in het Ierland van de late jaren vijftig, waar de
katholieke kerk nog met vaste hand regeert, maar de eerste
sprankjes vrijheid aan de horizon gloren. Hoofdpersoon en
vertelster is de naïeve maar in-goede Benny, die als studente in
Dublin haar grote liefde Jack leert kennen, maar tobt met haar
schuldgevoelens over de lichamelijke liefde, de slecht lopende
winkel van haar vader en de avances van de gluiperige
winkelbediende Sean. De hoofdpersonen zijn mensen van vlees
en bloed; Benny’s verdriet als een van haar twee
hartsvriendinnen Jack van haar afpikt, gaat je door merg en
been. De film is wat aan de trage kant, maar zeer warmmenselijk. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Maeve
Binchy.
Titel: Cité des enfants perdus, la
Regie: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
Met: Ron Perlman, Daniel Emilfork, Judith Vittet,
Dominique Pinon, Jean-Claude Dreyfus, Geneviève
Brunet, Odile Mallet, Serge Merlin
Frankrijk 1995
kleur 115 minuten
De buitenissige wetenschapper Krank, product van genetische
manipulatie, woont op een voormalig booreiland voor de kust
van een havenstad, bijgestaan door een groepje al niet minder
bizarre figuren, waaronder zes gekloonde assistenten, een troep
cyclopen en een brein in een aquarium. Hij ontvoert kinderen
om zich hun dromen toe te eigenen, daar hij zelf niet kan
dromen en daardoor veel te snel veroudert. De kinderen worden
bewaakt door een kwaadaardige vrouwelijke tweeling. De
krachtpatser One en het dappere weesmeisje Miette weten de
macht van het griezelige universum te breken; de sleutel daartoe
zijn natuurlijk dromen. Net als Delicatessen, de vorige film van
hetzelfde regisseurstweetal, is deze film gesitueerd in een niet te
dateren maar dreigende toekomst vol geheimzinnige apparaten
en creaturen, waarin het altijd schemert en de sfeer
negentiende-eeuws aandoet. Wie bereid is zich te laten
meeslepen door deze fantasie, beleeft genoeglijke uren.

Titel: Claire Dolan
Regie: Lodge H. Kerrigan
Met: Katrin Cartlidge, Vincent D’Onofrio, Colm Meaney
USA 1998
kleur 95 minuten
Chique escortgirl Claire besluit na de dood van haar moeder uit
het leven te stappen maar moet voorlopig nog doorwerken om
haar schuld aan een pooier af te lossen. Ze beweegt zich door
een kil, steriel, gestileerd stadslandschap van hoge spiegelende
en symmetrische gebouwen, dolende zielen en liefdeloze, koude
seks. Als een taxichauffeur verliefd op haar wordt en ze een
relatie beginnen, helpt hij haar met het aflossen van de schuld
en wil zij graag een kind van hem. Cartlidge kwijt zich op
sublieme wijze van haar rol; door de moed van deze eenzame
vrouw gloort er aan het eind toch hoop.
Titel: Clara et moi
Regie: Arnaud Viard
Met: Julien Boisselier, Julie Gayet, Michel Aumont
Frankrijk 2004
kleur 82 minuten
Dertiger Antoine ontmoet in de metro de mooie Clara en ze
beginnen een relatie. Ze leiden een poosje een onbekommerd
leventje, maar gaandeweg blijkt dat Antoine een onvolwassen
egoïst is die zichzelf keer op keer in de weg zit. Door Claire
wordt hij met zichzelf geconfronteerd en ervaart hij hoe het is
om echt van iemand te houden, in voor- en tegenspoed, en wat
dat ‘in tegenspoed’ in de praktijk inhoudt. Onthutsende en ook
voor de kijker confronterende filmervaring.
Titel: Classe de neige, la
Regie: Claude Miller
Met: Clément van den Bergh, Lokman Nalcakan, François
Roy, Yves Verhoeven, Emmanuelle Bercot
Frankrijk 1998
kleur 96 minuten
Tijdens een skikamp met zijn schoolklas is de overbeschermd
opgevoede Nicolas ten prooi aan zijn fobieën en fantasieën.
Verontrustende film over een door zijn gestoorde ouders
misvormd kind en de ‘boze buitenwereld’. De kou en
helderheid van het Alpenlandschap loopt parallel met het
gruwelijke verhaal. Vrijwel van begin tot eind beklemmend.
Titel: Clip
Zie:
Klip

Titel: Cloaca
Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen
Met: Peter Blok, Pierre Bokma, Gijs Scholten van Aschat,
Jaap Spijkers, Marleen Stolz, Caro Lenssen
Nederland 2003
kleur 108 minuten
Grimmige verfilming van het gelijknamige toneelstuk van
Maria Goos over vier ex-studievrienden van in de veertig,
wonend in de Randstad en behorend tot de culturele, politieke
en intellectuele elite, die moreel en emotioneel aan de grond
zitten: de een hoopt een ministerspost te bemachtigen en is
bereid daarvoor ver te gaan, de tweede heeft schilderijen die
gemeente-eigendom waren ten eigen bate verkocht, de derde is
een toneelregisseur die iedere jonge actrice pakt die hij pakken
kan en de vierde een aan lager wal geraakte, cocaïneverslaafde
advocaat. Het zou weleens meer kunnen zijn dan de
gebruikelijke midlifecrisis: de mannen lijken ten onder te gaan
aan hun eigen zwaktes (ambitie, geilheid, manische aanleg,
kwetsbaarheid), en allemaal lijden ze aan teleurstellingen,
verloren illusies en het verstrijken van de tijd. Er is geen sprake
van warmte, vriendschap of liefde, hoogstens van aangeleerde
vriendschappelijke omgangsvormen en koude seks. Werkelijk
op elkaar rekenen kunnen de vier vrienden niet; ze zijn, zoals
een van hen het formuleert, ‘nare mannen’ geworden. De vraag
of er nog hoop is, moet de kijker zelf beantwoorden.
Titel: Closer
Regie: Mike Nichols
Met: Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts, Clive Owen
USA 2004
kleur 104 minuten
Veertig jaar na Who’s afraid of Virginia Woolf opnieuw een
Nichols-verfilming van een toneelstuk over het relationele
mijnenveld, ditmaal van Patrick Marber. We zien de relaties
voortdurend heen en weer springen tussen twee mannen en twee
vrouwen. Het verhaal wordt in een reeks steeds in de tijd
verspringende scènes verteld, waarbij alleen de slechte
momenten worden getoond: de twijfels, de ruzies, de
scheidingen, de leugens, de wreedheden, de verveling, de pijn
en het moeilijk doen. De kijker wordt zo vaak op het verkeerde
been gezet dat hij uiteindelijk niets en niemand meer vertrouwt
en even gedesillusioneerd achterblijft als de hoofdpersonen.
Dienen liefde en seks slechts om onze verveling te verdrijven
en laten wij elkaar ten diepste onverschillig?

Titel: Cloud atlas
Regie: Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski
Met: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo
Weaving, Jim Sturgess, Doona Bae, Ben Whishaw,
Keith David, James d’Arcy, Xun Zhou, David Gyasi,
Susan Sarandon, Hugh Grant, Robert Fyfe, Martin
Wuttke
USA/Duitsland/Hong Kong/Singapore 2012
kleur 172 minuten
Verfilming van de roman van David Mitchell, een vele eeuwen
omspannend verhaal over liefde die de dood overwint en de
strijd tegen onrecht. Handelingen van mensen hebben tot in de
verre toekomst een vérstrekkende invloed op elkaar, zielen
keren terug in andere lichamen en een goede daad uit het
verleden leidt tot een revolutie in de toekomst. Alles houdt met
alles verband: een zeereis over de Stille Oceaan in de
negentiende eeuw, brieven van een componist aan een vriend,
een moord in een kerncentrale, een klucht over een uitgever die
tegen zijn zin in een verpleegtehuis wordt opgenomen, een
rebelse kloon in toekomstig Korea en de lotgevallen van een
stam in de verre toekomst. Dit ambitieuze would-becultfilmproject van drie regisseurs waarin alle acteurs vijf- of
zesdubbelrollen spelen intrigeert, maar verwart en irriteert
evenzeer door de pretenties, de vele vermommingen en de
snelle afwisseling van beelden uit verschillende tijdperken. De
volhardende kijker wordt uiteindelijk wel beloond, maar niet
iedereen zal daar bijna drie uur kijktijd en te veel matige scènes
voor over hebben.
Titel: Clouds of Sils Maria
Regie: Olivier Assayas
Met: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace, Lars
Eidinger, Johnny Flynn, Angelika Winkler, Hanns
Zischler
Frankrijk/Zwitserland/Duitsland 2014
kleur 124 minuten
De succesvolle actrice Maria Enders reist met haar assistente
Valentine naar het Zwitserse Sils Maria om te repeteren voor
een rol: ze zal voor de tweede keer van haar leven spelen in een
stuk waarin een jonge vrouw een oudere vrouw verleidt en tot
zelfmoord drijft. Ooit werd ze beroemd met haar vertolking van
de jonge vrouw, nu is ze gevraagd om de oudere vrouw te
spelen; haar tegenspeelster zal een jong Hollywoord-sterretje
zijn. Ze worstelt met het besef dat ze nu zowel in het stuk als in
haar eigen leven ‘aan de andere kant van de tafel zit’ en dat haar
jonge collega haar een confronterend beeld van haar jongere en
huidige zelf voorspiegelt. De kunstig geconstrueerde, maar
topzware plot vol tegenstellingen en parallellen bevredigt
esthetisch, maar de personages blijven daarbij helaas nogal
steriel en gekunsteld. Matig.

Titel: Club sándwich
Regie: Fernando Eimbcke
Met: María Renée Prudencio, Lucio Giménez Cacho, Danae
Reynaud
Mexico 2013
kleur 81 minuten
Hector en zijn alleenstaande moeder Paloma houden vakantie in
een hotel buiten het seizoen (‘het was een aanbieding’), waar ze
hun dagen met niksen aan het zwembad en op hun kamer
doorbrengen. Als de aantrekkelijke Jazmín ten tonele verschijnt,
dient het onvermijdelijke einde van de hechte band tussen
moeder en zoon zich aan. Mooie detailstudie van een
losmaakproces dat in korte, stroeve dialoogjes en pijnlijke,
opgelaten stiltes zijn beslag krijgt. Veel ingehoudener dan het
(eveneens bezienswaardige) Duck season.
Titel: Clueless
Regie: Amy Heckerling
Met: Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul
Rudd, Elisa Donovan, Breckin Meyer, Justin Walker,
Jeremy Sisto, Aida Linares, Wallace Shawn, Twink
Caplan
USA 1995
kleur 97 minuten
Hilarische puberkomedie, losjes gebaseerd op Emma van Jane
Austen, maar spelend in het eigentijdse Beverly Hills. De
mooie, jonge, rijke en populaire halfwees Cher Horowitz houdt
zich uit pure verveling bezig met koppelen en manipuleren,
maar bedoelt het allemaal o zo goed. Haar nieuwste project is
de begeleiding en verbetering van een wat onderkomen,
volgzaam nieuwkomertje. Hierbij loopt echter van alles en nog
wat mis, en Cher leert dan ook uiteindelijk enige nederigheid.
Deze in zuurstokkleuren uitgevoerde film gaat over niks en nog
eens niks, maar de kijker verveelt zich geen moment. Het is
bijvoorbeeld aan één stuk door genieten van het leeghoofdige
commentaar dat Cher zelf in voiceover op de gebeurtenissen
geeft. Zelden werd een romanpersonage met zo veel succes
overgeplant naar een nieuwe tijd en plaats; ook in het moderne
Beverly Hills draait alles om geld, liefde, klassebewustzijn en
stijl.

Titel: Coach
Regie: Joram Lürsen
Met: Anneke Blok, Mamoun Elyounoussi, Gaite Jansen
Nederland 2009
kleur 90 minuten
Suzanne van Meeteren, echtgenote van een plastisch chirurg uit
Amsterdam-Zuid, besluit na het mislukken van haar
schilderscursus een nieuw project aan te pakken: het ‘coachen’
van een allochtoon. Het wordt de zestienjarige Marokkaan
Soukiri, die door zijn vader is voorbestemd om hem in de
garage op te volgen, maar die droomt van een carrière als acteur
in het voetspoor van Al Pacino in Scarface. Suzannes
goedbedoelde, maar volstrekt naïeve pogingen om Soukri
verder te helpen, zorgen ervoor dat haar eigen huwelijk in
zwaar weer raakt en Soukri’s hele familie in rep en roer.
Bovendien groeit er iets moois tussen Soukri en Suzannes
dochter, wat niet helemaal de bedoeling was. Humoristische
clash tussen twee milieus, met wat betreft het yuppenwereldje
in Amsterdam-Zuid ook venijnige trekjes. Goed gemaakt en
onderhoudend, maar met een enigszins ongeloofwaardig happy
end.
Titel: Cobain
Regie: Nanouk Leopold
Met: Bas Keizer, Naomi Velissariou, Wim Opbrouck, Dana
Marineci, Cosmina Stratan, Sofia Dossantos, Maria
Kraakman
Nederland 2018
kleur 94 minuten
De vijftienjarige Cobain zit in Rotterdam in een tehuis omdat
zijn moeder Mia drugsverslaafd is. Als Mia opnieuw zwanger
blijkt, wil Cobain voor haar zorgen om te voorkomen dat zijn
toekomstige broertje of zusje in dezelfde uitzichtloze situatie
terechtkomt als hij. Om aan geld te komen gaat hij werken voor
de vroegere pooier van zijn moeder. Keizer weet de
vastbesloten, ongemakkelijk in zijn lijf zittende, stugge en
naïeve puber die Cobain is zeer levensecht neer te zetten. Je
lijdt als kijker voortdurend met hem mee en soms zou je je blik
het liefst afwenden omdat dit gewoon niet goed kán aflopen.
Dat je tot het (niet helemaal geslaagde) einde blijft kijken, is
niet alleen Keizers verdienste, maar ook die van regisseuse
Leopold en scenarioschrijfster (en producente) Stienette
Bosklopper. Cobains wanhopige optimisme is aangrijpend en
door alle ellende heen ontroerend.

Titel: Code blue
Regie: Urszula Antoniak
Met: Bien de Moor, Lars Eidinger, Annemarie Prins, Sophie
van Winden, Christine Byvanck, Hans Kesting
Nederland 2011
kleur 81 minuten
Marian zorgt als toegewijd verpleegster voor haar patiënten en
helpt terminaal zieken ook wel eens een handje bij hun
oversteek naar gene zijde. De dood is voor haar de ultieme
intimiteit; buiten haar werk is ze eenzaam. Als ze toevallig
samen met een buurman getuige is van een verkrachting, schept
dat een band waardoor alles verandert. Ze kan niet anders dan
toegeven aan haar behoeften en verlangens, met rampzalige
gevolgen. Antoniak filmt op een Nanouk Leopold-achtige,
vervreemdende manier een ijskoud, leeg vrouwenleven: een
kaal appartement op een hoge verdieping, lange
ziekenhuisgangen, veel statische shots, weinig dialoog. De
Nederlandse kijker zal moeten denken aan de zaak-Lucia de
Berk, maar het gaat Antoniak meer om haar curieuze
hoofdpersoon die echter vooral raadselachtig blijft, net als die
van Antoniaks vorige film Nothing personal. Dat is hier een net
iets te smalle basis.
Titel: Code inconnu – Récit incomplet de divers voyages
Regie: Michael Haneke
Met: Juliette Binoche, Thierry Neuvic, Sepp Bierbichler,
Alexandre Hamidi, Ona Lu Yenke, Luminata
Gheorghiu, Paulus Manker, Arsinée Khanjian
Frankrijk 2000
kleur 118 minuten
Fragmentarische vertelling over communicatiestoornissen in de
moderne maatschappij, waarin de verschillende groepen
(etnische subculturen, generaties, mannen/vrouwen) elkaars
‘code’ niet meer begrijpen en langs elkaar heen leven. De kijker
moet zelf uit een aantal tranches de vie zijn verhaal
samenstellen, waarin onder anderen een actrice, een oude boer,
zijn twee zoons (van wie er één fotograaf is), Roemeense
illegalen en een Malinese familie een rol spelen. Hoewel enkele
scènes beslist aangrijpend zijn, komt het op zichzelf
veelbelovende idee achter de film niet erg uit de verf door de
nogal afstandelijke wijze van filmen, waardoor de kijker
onvoldoende doordrongen raakt van de noodzaak om juist dit
verhaal juist op deze manier te vertellen.
Titel: Cold war
Zie:
Zimna wojna

Titel: Colette
Regie: Danny Huston
Met: Klaus Maria Brandauer, Mathilda May, Virginia
Madsen
Duitsland/UK/Frankrijk 1991
kleur 95 minuten
Nogal vlakke verfilming van de eerste Parijse jaren van de
schrijfster Gabrielle Colette. Ze komt als naïef
plattelandsmeisje naar de grote stad na haar huwelijk met een
geldverkwistende vrouwenversierder en publiceert haar
geheime dagboeken onder zijn naam. Als ze uiteindelijk de eer
heeft opgeëist die haar toekomt, verlaat ze haar man en begint
een succesvolle carrière als schrijfster. Vakkundig gemaakte en
fraai vormgegeven film, maar weinig diepgang in de karakters.
Titel: Combattants, les
Regie: Thomas Cailley
Met: Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Antoine Laurent, Brigitte
Roüan, William Lebghil, Thibaut Berducat, Nicolas
Wanczycki
Frankrijk 2014
kleur 98 minuten
Als het Franse leger op een strand jongeren rekruteert, ontmoet
de gevoelige Arnaud de stoere Madeleine. Ze zijn totaal
verschillend, maar zij fascineert hem. Hij leert haar beter
kennen en hoort dat ze zich fysiek voorbereidt om te overleven
na een grote ramp: ze vecht, loopt hard, zwemt en drijft zichzelf
tot het uiterste. Hij laat zich door haar stugge vastberadenheid
meeslepen en voor ze het weten raken ze getweeën in een
catastrofale situatie verzeild. Een curieuze mengeling van een
rampenfilm en een romantische komedie, maar dan een met
‘volledige rolwisseling’. Onderhoudend en verrassend.

Titel: Come back to the 5 and dime Jimmy Dean, Jimmy
Dean
Regie: Robert Altman
Met: Sandy Dennis, Karen Black, Cher, Mark Patton
USA 1982
kleur 110 minuten
In McCarthy, Texas, vindt in 1975 een reünie plaats van de
oude James Dean-fanclub. Gaandeweg blijkt via verhalen en
flashbacks naar 1955 dat werkelijk alles bij deze dames op
illusie gebaseerd is, van de borsten van het dorpsstuk-van-1955,
die nu van rubber zijn, tot het waanidee van een ander
fanclublid dat zij een zoon van Dean heeft: de (achterlijke)
Jimmy Dean is in werkelijkheid de zoon van een vriendje dat
indertijd wegens travestie in elkaar werd geramd. Dit vriendje
keert in de film als vrouw terug. Verder is er nog een niet zo
gelukkige vrouw die overal maar om lacht en een bedeesd-dom
gansje dat in verwachting is van haar zevende kind. Het geheel
speelt zich af in een five and dime (winkel van sinkel) die
gerund wordt door een norse, op het oog godsdienstige
weduwe, die echter meer van de hel weet dan je op het eerste
gezicht zou zeggen. De film is gebaseerd op een toneelstuk van
Ed Graczyk, maar de ontsluiering van steeds weer nieuwe
verbijsterende waarheden zorgt ervoor dat je je ondanks de
constante locatie geen seconde verveelt. Bravo Altman!
Titel: Comedian Harmonists
Regie: Joseph Vilsmaier
Met: Ulrich Noethen, Ben Becker, Heino Ferch, Max Tidof,
Heinrich Schafmeister, Kai Wiesinger, Meret Becker,
Katja Riemann, Dana Vávrová, Noemi Fischer, Otto
Sander, Rolf Hoppe, Günter Lamprecht, Michaela
Rosen
Duitsland 1997
kleur 127 minuten
Het verhaal van de opkomst en ondergang van het close
harmony-sextet de Comedian Harmonists in het Berlijn van de
jaren twintig en dertig. De groep wordt opgericht door de
straatarme, joodse Harry Frommermann en de blonde bas
Robert Biberti. Na een moeilijke begintijd worden ze met hun
op de Revellers geïnspireerde, maar Duitstalige muziek razend
populair in Duitsland en daarbuiten. Maar tegelijk worden
steeds duidelijker de tekenen van het oprukkende nazisme
merkbaar, tot de groep uiteindelijk in 1935 niet meer mag
optreden omdat drie van de leden joods zijn. Die drie
vertrekken naar het buitenland, de anderen weigeren mee te
gaan; de groep valt uit elkaar. De film, door sommigen als flets
afgeschilderd, schetst een beeld van zes muzikale jongens die
zich niet met politiek wensten in te laten maar moesten toezien
hoe de politiek zich wel met hen bemoeide.

Titel: ... comme elle respire
Regie: Pierre Salvadori
Met: Marie Trintignant, Guillaume Depardieu, Jean-François
Stévenin, Serge Riaboukine
Frankrijk 1998
kleur 105 minuten
Jeanne, een pathologische leugenaarster, ontvlucht haar
verloofde en vertrekt naar Parijs, waar ze een baantje vindt als
au pair bij een oude dame, tegen wie ze het verhaal ophangt dat
ze uit een puissant rijke familie komt. De kleine crimineel
Antoine vat daarop het plan op om haar te ontvoeren en om
losgeld te vragen. Er gaat echter heel wat mis, onder andere
doordat Jeanne helemaal niet veel geld heeft, Antoine verliefd
op haar wordt en zijn twee klunzige helpers er een potje van
maken. Aangename komedie die en passant een goed beeld
geeft van de problemen en de eenzaamheid die de afwijking
mythomanie met zich meebrengt.
Titel: Comme une image (Look at me)
Regie: Agnès Jaoui
Met: Marilou Berry, Jean-Pierre Bacri, Laurent Grévill,
Agnès Jaoui, Virginie Desarnauts, Keine Bouhiza
Frankrijk/Italië 2004
kleur 110 minuten
Verhaal van een moeizame vader-dochterverhouding. De
schrijver Étienne Cassard is beroemd, cynisch en egocentrisch.
Hij heeft een vriendin die nauwelijks ouder is dan zijn oudste
dochter en bekt iedereen af. Voor zijn dochter Lolita, die tobt
met het leven, haar uiterlijk, de liefde en een (ondanks haar
prachtige stem) nooit goed van de grond gekomen zangcarrière,
heeft hij hoegenaamd geen belangstelling. Als hij een concert
bijwoont waar zij klassieke liederen zingt, loopt hij al na een
paar minuten weg omdat hij ineens een idee voor een nieuw
boek krijgt. Tegelijkertijd een schrijnende studie van een
egocentrische klootzak en zijn dochter die permanent onder zijn
hufterigheid lijdt, én een onbehaaglijke satire op het
leeghoofdige Franse literaire wereldje.
Titel: Comment faire l’amour avec un nègre sans se
fatiguer
Regie: Jacques W. Benoit
Met: Isaach de Bankolé, Maka Kotto, Antoine Durand
Frankrijk/Canada 1989
kleur 95 minuten
Vieux, schrijver in de dop en vrouwenjager, en Bouba,
filosofische moslim, delen een kamer in Montreal. Als zwarten
hebben ze voortdurend te maken met al dan niet verkapt
racisme, maar ze gaan daar uiterst relaxed mee om en halen er
zelfs grappen mee uit. Zelfs als een paar drugsdealers hun huis
in brand steken, laten ze zich niet uit het veld slaan. Van deze
lichte komedie vraag je je af of de wereld die erin wordt
geschetst, echt bestaat. Het is heel erg te hopen, maar in de
steden die ik ken is zo’n ontspannen omgang tussen zwart en
wit uitgesloten. Misschien is het niet voor niets dat de film in
Quebec speelt?

Titel: Commissaris, de
Zie:
Kommissar
Titel: Company of strangers
Regie: Cynthia Scott
Met: Alice Diabo, Constance Garneau, Winifred Holden,
Cissy Meddings, Mary Meigs, Catherine Roche
Canada 1990
kleur 100 minuten
Zeven oude vrouwen (allen gespeeld door amateurs) stranden
tijdens een busreis en moeten enige dagen onder primitieve
omstandigheden in een onbewoond gebied bivakkeren. Ze
komen nader tot elkaar en vertellen elkaar hun levens. De film
kent ontroerende momenten, maar valt verder wat tegen doordat
een duidelijke verhaallijn ontbreekt en er te weinig samenhang
is om het toch al niet originele gegeven te verheffen tot iets
boeiends.
Titel: Concert, le
Regie: Radu Mihaileanu
Met: Aleksei Goeskov, Dmitri Nazarov, Mélanie Laurent,
François Berléand, Miou-Miou
Frankrijk/Italië/Roemenië/Rusland 2009
kleur 119 minuten
Dertig jaar geleden werd Andrei Filipov, de dirigent van het
Bolsjoj-orkest, ontslagen omdat hij joodse musici in dienst had
genomen. Sindsdien werkt hij als schoonmaker in het Bolsjojtheater. Als hij er toevallig achter komt dat het Châtelet-theater
in Parijs het Bolsjoj-orkest heeft uitgenodigd daar te komen
spelen, besluit hij een coup te plegen en met zijn oude
orkestleden naar Parijs te gaan in plaats van het echte orkest. De
jonge Anne-Marie Jacquet zal daar als soliste optreden in het
concert voor viool en orkest van Tsjaikovski. Als alle
praktische problemen en persoonlijke voorkeuren en aversies
zijn overwonnen, volgt een adembenemende uitvoering en
krijgt Jacquet antwoord op haar vragen over haar eigen
afkomst. Mihaileanu bespeelt hier soms wel erg sentimentele
registers en raakt de controle over zijn materiaal af en toe bijna
kwijt, maar de voorbereidingen voor de reis en de belevenissen
van de orkestleden in Parijs zijn vaak grappig en in de finale
weet de film uiteindelijk toch weer te ontroeren.

Titel: Condamné au silence
Regie: Roger Andrieux
Met: Daniel Russo, Delia Boccardo, Voladia Serre
Frankrijk 1992
kleur 85 minuten
Leventje van middelbare scholier van rijke ouders lijkt op
rolletjes te lopen: het gaat goed op school, hij schittert in het
honkbalteam en hij vindt aansluiting bij een leuk meisje uit zijn
klas. Maar dan wordt hij bedreigd door drie oudere jongens.
Eerst pakken ze hem zijn jack af, dan willen ze een bepaald
geldbedrag, en uiteindelijk dreigen ze hem, zijn vriendin en zijn
ouders met messen te bewerken als hij niet regelmatig met geld
over de brug komt. Op den duur moet hij spullen gaan verkopen
en gaan liegen en stelen om aan geld te komen. Ten slotte komt
het zelfs tot een zelfmoordpoging. De moraal (geef zo snel
mogelijk opening van zaken, dan voorkom je veel ellende)
wordt de kijker door het geforceerde happy end (ouders hebben
opeens ook geen ruzie meer) wel erg hard door de strot geduwd.
Willen de jeugdige kijkers dat echt zo?
Titel: Confidences trop intimes
Regie: Patrice Leconte
Met: Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini, Michel
Duchaussoy
Frankrijk 2004
kleur 100 minuten
Een vrouw begeeft zich naar een gebouw waar ze een afspraak
met een psychiater heeft, maar vergist zich in de deur, stapt bij
een belastingconsulent binnen en stort onverhoeds haar hele
huwelijksleed over hem uit. Als het misverstand is opgehelderd,
blijven de twee elkaar zien omdat ze door elkaar geïntrigeerd
zijn geraakt. Hij is een op het oog saaie kantoorman die de zaak
(en zelfs de secretaresse) van zijn vader heeft overgenomen en
nog steeds in het huis woont waar hij geboren is, zij een ietwat
raadselachtige vrouw van middelbare leeftijd die allerlei
onwaarschijnlijke verhalen over haar man vertelt. De
belastingconsulent gaat zelfs nog bij de echte psychiater een
paar deuren verderop te rade, maar hij krijgt geen grip op de
geheimzinnige vrouw en moet haar ten slotte laten gaan zonder
veel verder te zijn gekomen. Maar uiteindelijk geeft de
ontmoeting hun beider leven toch een wending. Leconte weet in
deze film niet het niveau van zijn beste films te halen – het
verhaal is wat magertjes – maar de acteursregie is bij hem als
vanouds perfect en Bonnaire en Luchini zijn een lust om naar te
kijken, vooral in de gedeelten zonder dialoog.

Titel: Consecuencias, las
Regie: Claudia Pinto
Met: Juana Acosta, Alfredo Castro, Héctor Alterio, Carme
Elias, Sonia Almarcha, Maria Romanillos
Spanje/Nederland/België 2021
kleur 96 minuten
De veertigjarige Fabiola, die haar echtgenoot een paar jaar
geleden verloor bij een duikongeluk en daar nog steeds hevig
onder lijdt, reist met haar vader César en haar dochter Gabi naar
haar moeder, die nog altijd op het eiland woont waar Fabiola
opgroeide. Vanaf het eerste moment heeft ze het gevoel dat er
dingen voor haar worden weggehouden. Langzaam tekenen
zich de contouren af van een familiedrama dat zich hier jaren
geleden afspeelde en dat, net als de dood van haar man, iets met
de zee te maken heeft. Fraai verbeeld drama over een
getraumatiseerde vrouw tegen het passende decor van een
vulkanisch eiland met grillige rotsformaties en zwarte stranden.
Ook de acteerprestaties zijn indrukwekkend.
Titel: Conseguenze dell’amore, le
Regie: Paolo Sorrentino
Met: Toni Servillo, Olivia Magnani, Enzo Vitagliano,
Gilberto Idonea, Gaetana Bruno, Raffaele Pisu
Italië 2004
kleur 100 minuten
Titta di Girolamo, een dodelijk eenzame figuur die al sinds jaar
en dag in een hotel in het Italiaanssprekende deel van
Zwitserland woont, leidt een stijlvol maar vreugdeloos leven dat
in het teken staat van eindeloze herhaling van dezelfde
handelingen: sigaretten roken, de serveerster observeren zonder
haar ooit aan te spreken, één keer per week een shot heroïne
zetten, één keer per maand een koffer vol geld naar een bank
brengen, schaakproblemen oplossen, kaarten met een ouder, aan
lager wal geraakt echtpaar. Hij lijkt autonoom, maar leeft als
een gevangene. Dan spreekt hij op een dag toch de serveerster
aan en raakt alles uit balans. En we begrijpen waarom hij als
een kluizenaar leefde en waarom hij uiteindelijk de moed heeft
uit dat leven los te breken. Prachtig ingehouden film knipoogt
naar diverse genres maar blijft consequent esthetischafstandelijk. Hoofdrolspeler Servillo weet mededogen en zelfs
bewondering voor zijn personage op te roepen zonder hem echt
sympathiek te maken.

Titel: Contact
Regie: Robert Zemeckis
Met: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt,
Geoffrey Blake, William Fichtner, David Morse, Jena
Malone
USA 1997
kleur 150 minuten
Astronome Ellie Arroway heeft zich na een glanscarrière
gestort op de zoektocht naar buitenaards leven, waardoor ze
door een deel van haar collega’s niet meer serieus wordt
genomen. Dat verandert als ze daadwerkelijk aanwijzingen voor
een buitenaardse intelligentie in de buurt van de ster Vega
ontdekt. Ze acht zich nu gerehabiliteerd, maar de zaak wordt
snel onoverzichtelijk als de politiek, het leger en religieuze
leiders zich ermee gaan bemoeien. Als er op aanwijzing van de
buitenaardse beschaving een apparaat wordt gebouwd om
daarheen te reizen, is het de vraag wie de aangewezen persoon
is om de aarde te vertegenwoordigen – toch zeker geen
ongelovige? De film, gebaseerd op het gelijknamige boek van
Carl Sagan, bestrijkt vele terreinen, van de zin van
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tot de waarde van
geloof en spiritualiteit, en van het najagen van persoonlijk
gewin tot het hartstochtelijk zoeken naar de waarheid. Hoewel
niet alle plotelementen even overtuigend zijn en sommige
personages nogal karikaturaal worden neergezet, stijgt de film
boven veel andere in dit genre uit door de sympathieke manier
waarop hij algemeen menselijke thema’s op een nietsensationele wijze aan de orde stelt.
Titel: Conte de printemps
Regie: Eric Rohmer
Met: Florence Darel, Anne Teyssèdre, Hugues Quester,
Eloise Bennett
Frankrijk 1989
kleur circa 105 minuten
Eerste van een nieuwe serie Rohmers: Contes des quatre
saisons. Conservatoriumstudente Natacha (Darel) ontmoet op
een feestje Jeanne (Teyssèdre), een aardige lerares filosofie die
haar huis tijdelijk aan een nichtje heeft afgestaan en ook niet in
het lege huis van haar afwezige vriend wil bivakkeren. Natacha
vraagt Jeanne te logeren en ze worden vriendinnen. Natacha
zou graag zien dat Jeanne de plaats van de snibbige, betweterige
Eve (Bennett), de vriendin van haar vader Igor (Quester),
inneemt; of tenminste, zo lijkt het. Zoals gebruikelijk bij
Rohmer stapelt misverstand zich op uiterst onderhoudende
wijze op misverstand, maar aan het eind is er begrip. Prachtig is
de wijze waarop de inrichting van de vertrekken het contrast
tussen Natacha en Jeanne (gevoel en intuïtie versus verstand en
orde) accentueert. De gesprekken over filosofie zijn wat
langdradig voor wie daar niet van houdt.

Titel: Conte d’hiver
Regie: Eric Rohmer
Met: Charlotte Véry, Frédéric van den Driessche, Hervé
Furic, Michel Voletti, Ava Loraschi, Christiane
Desbois
Frankrijk 1991
kleur 110 minuten
Tweede aflevering uit de Contes des quatre saisons. Félicie
(Véry) beleefde ooit de grote liefde met Charles (Van den
Driessche), maar door reeks ongelukkige misverstanden verloor
ze hem uit het oog. Ze blijft echter hopen op een hereniging.
Eerst verlaat ze haar vriend Loïc (Furic) en volgt haar minnaar
Maxence (Voletti), die zijn vrouw heeft verlaten en zich in een
klein stadje heeft gevestigd, maar na korte tijd verlaat ze ook
hem, omdat ze de ingeving heeft gekregen dat ze terug moet
naar Parijs. Daar ontmoet ze inderdaad Charles, zo maar in de
bus. Motief van de kracht van het geloof tegen beter (rationeel)
weten in speelt door de hele film heen. Een ander
herkenningspunt: je kunt iets tegelijk weten en niet weten.
Soms moet je iets eerst doen, het erop aan laten komen, voordat
je zelf begrijpt dat je dat echt niet wilt. Het daaruit
voortvloeiende gedrag, dat er oppervlakkig bezien uitziet als
wispelturigheid, brengt de andere mannen in Félicies leven – en
de kijker – soms tot wanhoop.
Titel: Conte d’été
Regie: Eric Rohmer
Met: Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon,
Aurélia Nolin
Frankrijk 1996
kleur 114 minuten
Derde uit de serie Contes des quatre saisons. De enigszins
slome Gaspard gaat met vakantie naar Bretagne, waar hij
niemand kent, en raakt verwikkeld in vriendschappen met en
verliefdheden op maar liefst drie meisjes. Een reisje naar het
eilandje Ouessant wordt bijna een obsessie terwijl hij schijnbaar
toevallig van de een naar de ander geworpen wordt. Als de tijd
begint te dringen en de zaak in het honderd dreigt te lopen,
brengt een hele andere liefde – die voor muziek – uitkomst.

Titel: Conte d’automne
Regie: Eric Rohmer
Met: Marie Rivière, Béatrice Romand, Alain Libolt, Didier
Sandre, Alexia Portal, Stéphane Darmon, Aurélia
Alcaïs, Matthieu Davette, Yves Alcaïs
Frankrijk 1998
kleur 110 minuten
Sluitstuk van het vierluik Contes des quatre saisons. In
overeenstemming met Rohmers optimistische instelling is de
herfst geen weemoedige tijd van mijmeren over verloren
kansen, maar een in gouden glans badende na-zomer, een tijd
van hoop, het moment om te oogsten, je kansen te grijpen.
Centraal in de film staat de vriendschap tussen Magali
(Romand), een alleenstaande wijnbouwster van middelbare
leeftijd, en de even oude Isabelle (Rivière), een gelukkig
getrouwde boekhandelaarster. Zowel Isabelle als de vriendin
van Magali’s zoon, Rosine (Portal), zouden haar maar wat
graag weer net als vroeger gelukkig zien met een man (ze is
weduwe), en beiden vinden dat ze het geluk wel een handje
mogen helpen. Rosine meent dat haar voormalige minnaar, de
filosofiedocent Etienne (Sandre), een goede partij voor Magali
is, en Isabelle zet zelfs namens haar vriendin (die dat zelf nóóit
zou doen) een contactadvertentie en komt op de proppen met
Gérald (Libolt). Waarop een typisch Rohmeriaans spel der
misverstanden kan losbarsten, een genre dat de oude meester als
geen ander beheerst. Weer een echte Rohmer dus, vol eindeloos
gepraat over het leven en de liefde, schitterend voor wie ervan
houdt. Het enige verschil met zijn meeste andere films is dat het
nu niet om jonge mensen maar om veertigers draait, geheel in
overeenstemming met het jaargetijde uit de titel.
Titel: Contract, het
Regie: Melinda van Berlo
Met: Arthur Semay, Els Olaerts
België/Nederland 1992
kleur 60 minuten
Miel droomt ervan beroepsdrummer bij een echt goede
jazzband te worden, maar houdt zijn saaie café- en
reclamewerkzaamheden aan om de studie van zijn zoon en de
behandeling van zijn langdurig zieke vrouw te kunnen blijven
betalen. Op een dag komt hem ter ore dat hij jarenlang door
beiden voor de gek is gehouden. Hij is woedend en onderneemt
onmiddellijk een poging om zijn droom alsnog waar te maken.
Het verhaal bevat onwaarschijnlijkheden, maar de weergave
van het deprimerende muzikantenleven komt overtuigend over.

Titel: Control
Regie: Anton Corbijn
Met: Sam Riley, Samantha Morton, Alexandra Maria Lara,
Joe Anderson, Toby Kebbell, Craig Parkinson
UK 2007
zwart-wit 120 minuten
Biopic van Joy Division-zanger Ian Curtis, die in 1980 op 23jarige leeftijd in depressieve toestand zelfmoord pleegde. De
film is gebaseerd op het boek Touching from a distance van zijn
weduwe Debbie. We zien Curtis als schooljongen platen van
David Bowie draaien, we horen hem Wordsworth en andere
duistere poëzie reciteren, we zien hem op jonge leeftijd met de
verlegen Debbie trouwen, bij een band gaan (naast een baantje
bij het arbeidsbureau) en een buitenechtelijke relatie krijgen
met de Belgische ambassademedewerkster Annik. Hij raakt
steeds meer gemangeld tussen zijn verplichtingen, wordt
depressief, kan niet kiezen tussen vrouw en maîtresse en niet
voldoen aan de eisen die de band aan hem stelt en voelt zich
mislukt als vader. Hij heeft het gevoel vanuit zijn zorgeloze
jeugddromen in een nachtmerrie te zijn beland. Drugs en
medicijnen eisen hun tol, de artsen weten het ook niet. Hij zinkt
weg in het niets. De film is vakkundig en in sfeervol zwart-wit
gedraaid, maar wat aan de lange kant.
Titel: Controvento
Regie: Peter del Monte
Met: Margherita Buy, Valeria Golino, Ennio Fantastichini,
Maria Monti, Stefania Marsala
Italië 2000
kleur 98 minuten
Film over twee zeer verschillende zussen en hun worstelingen
met het bestaan. Clara is psychiater en gepantserd rationaliste,
Nina is gescheiden, schijnbaar gewetenloos en wanhopig
zoekend. De aan alcohol verslaafde verpleger Leonardo is de
splijtzwam die hen dwingt de ingesleten mechanismes
overboord te zetten en eerlijk naar zichzelf en hun leven te
kijken. De spanning tussen de drie protagonisten is permanent
op onbehaaglijke wijze voelbaar, zelfs als maar één of twee van
hen in beeld zijn. Dat maakt het kijken tot een spannende
ervaring. Minpunt is dat de achtergrond van de beide zussen
maar heel summier wordt aangeduid, zodat het geheel een
beetje in de lucht blijft hangen.

Titel: Cook, the thief, his wife and her lover, the
Regie: Peter Greenaway
Met: Richard Bohringer, Michael Gambon, Helen Mirren,
Alan Howard e.v.a.
UK 1989
kleur 124 minuten
Misdadiger Albert Spica (Gambon) eet dagelijks met zijn
vrouw Georgina (Mirren) en zijn bende in restaurant van Franse
meester-kok (Bohringer). Een vaste klant van het restaurant,
Michael (Howard), trekt de aandacht van Georgina. Ze bedriegt
haar botte echtgenoot met hem, praktisch onder diens neus. Als
het bedrog uitkomt, laat Albert Michael op beestachtige wijze
vermoorden. Georgina’s wraak wijst Albert echter definitief
zijn plaats. Hoewel ook de andere films van Greenaway niet vrij
zijn van moord en doodslag, is deze film ongewoon wreed en
hard. Ook eindigt hij met een duidelijk statement. Een deel van
het publiek ruimde ver voor de aftiteling het veld. Al met al
mogen we nu eens met recht spreken van een controversiële
film.
Titel: Cool!
Regie: Theo van Gogh
Met: Fouad Mourigh, Farhane El Hamchaoui, Jones Kruijne,
Remco Alberts, Julien de Roover, Katja Schuurman,
Johnny de Mol, Steve Hooi, Thijs Römer, Gijs Naber,
Jaffar Reynold Nicolaas, Illias Aziz, Najim Laoukili,
Lore Dijkman, Gerrit Zalm
Nederland 2004
kleur 89 minuten
Film die Van Gogh maakte in opdracht van
heropvoedingsgesticht Glen Mills. We volgen een bende van
jonge boefjes die onder invloed staan van een sluwe crimineel
(De Mol) die greep op de bovenwereld denkt te hebben via zijn
vriendin (Schuurman) die parttime bij een bank werkt. De
tegengestelde belangen en misrekeningen in de jacht op het
snelle geld en de dagelijkse gang van zaken bij Glen Mills
worden overtuigend uitgebeeld. Bijna alle acteurs zijn echt
(ex-)leerlingen van een Glen Mills-school. De film is verlucht
met raps; ex-minister Zalm heeft een bijrolletje als
bankdirecteur. Niet Van Goghs beste film, maar wel interessant
voor de doelgroep en iedereen met belangstelling voor de
wereld van kansarme (autochtone en allochtone)
probleemjongeren.

Titel: Cooler climate, a
Regie: Susan Seidelman
Met: Judy Davis, Sally Field, Winston Rekert, Carly Pope,
Jessalyn Gilsig
USA 1999
kleur 99 minuten
Iris ziet zich na een scheiding en een mislukte romance
gedwongen weer te gaan werken. Ze wordt huishoudster bij de
rijke, Paula, wier huwelijk en zelfbeeld bezig zijn uiteen te
vallen. Iris houdt stoïcijns stand onder het voortdurende verbale
geweld van Paula, en de twee vrouwen komen uiteindelijk
nader tot elkaar, en tot hun dochters. Een echte vrouwenfilm,
niet erg verrassend of origineel qua plot en soms iets te traag,
maar boeiend door het uitstekende spel van de beide
hoofdrolspeelsters. Je zou willen dat er wat meer van dit soort
‘kleine’ films gemaakt werden. Naar de roman van Zena
Collier.
Titel: Copie conforme
Regie: Abbas Kiarostami
Met: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude
Carrière, Agathe Nathanson, Gianna Giachetti, Adrian
Moore
Italië/Frankrijk 2010
kleur 106 minuten
Eigenaresse van een kunstwinkel in een Toscaans stadje neemt
een Britse schrijver, die daar is om zijn nieuwste boek te
promoten, een dagje mee door de omgeving om hem een aantal
bezienswaardigheden te laten zien. Ze praten in een mengeling
van Engels, Frans en Italiaans, maar geleidelijk aan sluipen er
contradicties in hun gesprekken en uiteindelijk wordt duidelijk
dat ze geen spelletje spelen maar elkaar al heel lang kennen. De
film, die aanvankelijk een variatie lijkt op Before sunrise of
Before sunset, ontpopt zich dan tot een Theo van Gogh-achtige,
moeilijk te verdragen detailstudie van de onmogelijke
(buitenechtelijke? voorbije?) relatie tussen een sprankelende,
wispelturige vrouw en een onvoorstelbaar hufterige, egoïstische
man. Erg goed gespeeld, vakkundig in beeld gebracht, maar als
geheel toch wat onbevredigend en gekunsteld.

Titel: Coraline
Regie: Henry Selick
Met: Dakota Fanning, Teri Hatcher, John Hodgman, Keith
David, Robert Bailey jr.
USA 2009
kleur 96 minuten
Stop-motionfilm naar het boek van Neil Gaiman. De 11-jarige
Coraline verhuist met haar ouders naar een groot, bouwvallig
huis. Haar ouders hebben geen tijd voor haar en de met een
rijke fantasie gezegende Coraline gaat uit verveling op
onderzoek uit. Ze opent een deur, kruipt door een donkere gang
en komt terecht in een parallelle wereld. Hier hebben haar vader
en moeder wel tijd voor haar, krijgt ze heerlijk eten
voorgeschoteld en blijken de buren bijzonder interessant. De
ochtend erna wordt ze weer wakker in haar eigen bed, waarna ’s
avonds hetzelfde ritueel volgt, totdat blijkt dat er een prijs staat
op haar plezierige tijd in de andere wereld, en dan volgt een
bloedstollende strijd. De film is prachtig vormgegeven en de
muziek van Bruno Coulais ondersteunt het feeërieke karakter.
Coraline is de grootste stop-motionproductie ooit gemaakt, en
de eerste waarbij de oude techniek wordt gecombineerd met
ultramoderne driedimensionale effecten. Het resultaat is een
verbluffende fantasiewereld die je onmiddellijk in haar ban
brengt. Inhoudelijk behoorlijk angstaanjagend, zeker voor
kinderen, maar ook bemoedigend: een doodgewoon meisje
wordt geconfronteerd met echt grotesk kwaad en verslaat het.
Titel: Cordero de Dios
Regie: Lucia Cedrón
Met: Mercedes Morán, Malena Solda, Jorge Marrale,
Leonora Balcarce, Juan Minujin
Frankrijk/Argentinië 2008
kleur 90 minuten
De Argentijnse weduwe Teresa woont sinds 1978 in
ballingschap in Parijs. Wanneer haar 77-jarige vader Arturo
ontvoerd wordt, reist Teresa terug naar Buenos Aires. Haar
dochter Guillermina heeft contact met de ontvoerders, maar de
onderhandelingen verlopen moeizaam. Voor Teresa is de
terugkeer een zware opgave. Het heeft er alle schijn van dat
Arturo in het verleden iets gedaan heeft waarvoor hij nu een
prijs betaalt. Regisseuse Cedrón schakelt voortdurend heen en
weer tussen de ontvoering in het heden en 1978, het jaar waarin
Teresa en haar echtgenoot Paco in het verzet tegen de junta van
Videla zaten en Paco onder raadselachtige omstandigheden om
het leven kwam. Het scenario blijft ondanks de heftige
gebeurtenissen en de persoonlijke betrokkenheid van de
maakster, die uit haar eigen biografie putte, wat vlak en
afstandelijk, maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door
de goede acteerprestaties.

Titel: Cornouaille
Regie: Anne le Ny
Met: Vanessa Paradis, Samuel le Bihan, Jonathan Zaccaï,
Laurent Stocker, Martin Jobert, Catherine Vinatier,
Damien Dorsaz
Frankrijk 2012
kleur 96 minuten
Odile, een jonge Parisienne die een verhouding heeft met een
getrouwde man, wordt naar de Bretonse kust geroepen, waar ze
een huis heeft geërfd van een tante. Ze stuit er op tal van spoken
uit het verleden die ze liever had laten rusten en komt ook nog
voor een onverwachte beslissing te staan. Mooie rol van Paradis
als moderne, nuchtere stedelinge die in een enigszins
onwerkelijk, sprookjesachtig universum belandt waarin ze niet
meer weet wat werkelijkheid en wat verbeelding is. Regisseuse
Le Ny heeft een klein rolletje als hotelreceptioniste.
Titel: Corpus Christi
Zie:
Boze cialo
Titel: Cosmopolis
Regie: David Cronenberg
Met: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon,
Mathieu Amalric, Jay Baruchel, Kevin Durand, Emily
Hampshire, Samantha Morton
USA 2012
kleur 108 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Don DeLillo over
Eric Packer, een 28-jarige vermogensbeheerder en miljardair
die zich in een verlengde limousine als in een steriele cocon
door Manhattan naar zijn kapper laat rijden, in een opstopping
belandt en ondertussen zaken doet en kapitalen kwijtraakt door
een verkeerde gok. Er stappen voortdurend mensen in om zowel
zakelijk als privé dingen met hem te bespreken en af te
handelen: zakenpartners, vrienden en kennissen, zijn
ondoorgrondelijke vrouw, een prostituee. Ook wordt de auto
overvallen door anti-kapitalisme-demonstranten, belandt hij in
de rouwstoet voor een overleden rapper en wordt Eric
lastiggevallen door diverse personen die een rekening met hem
te vereffenen hebben. Maar alle contacten verlopen onderkoeld,
robotachtig, waardoor de film het onwezenlijke van een droom
(of nachtmerrie) krijgt. Het leven raakt de personages niet echt,
hoe dramatisch de gebeurtenissen ook zijn. De boodschap lijkt
te zijn dat de moderne kapitalistische wereld zowel de
underdogs als de mensen aan de top tot waanzin drijft en van
hun menselijkheid berooft, zodat afsturen op je eigen ondergang
minder erg is dan doorgaan. Beklemmend. Een aantal
monologen komt rechtstreeks uit DeLillo. ‘The present is hard
to find. It is being sucked out of the world to make way for the
future. The future becomes insistent.’

Titel: Coup de foudre (Entre nous)
Regie: Diane Kurys
Met: Isabelle Huppert, Miou-Miou, Guy Marchand, JeanPierre Bacri
Frankrijk 1984
kleur circa 105 minuten
Vrouwenvriendschap in jaren vijftig en zestig tussen vrouw van
garagehouder en vrouw van slecht toneelspeler. Als het er voor
de buitenwereld uit gaat zien als een lesbische verhouding, is de
tijd rijp voor echtscheiding. Opvallend ontbreken van pathetiek
en overdrijving, aandacht voor het detail. Eén van de twee
paren is getekend naar ouders van regisseuse. Minder goed dan
Diabolo menthe.
Titel: Crash
Regie: Paul Haggis
Met: Matt Dillon, Sandra Bullock, Karina Arroyave, Dato
Bakhtadze, Don Cheadle, Art Chudabala, Tony
Danza, Keith David, Loretta Devine, Michael Peña,
Jennifer Esposito, Ime Etuk, Eddie J. Fernandez,
William Fichtner
USA 2004
kleur 112 minuten
Ensemblefilm à la Magnolia en Short cuts over een groep
mensen in Los Angeles – een slotenmaker, een Perzische
winkelier, een paar politiemannen van wie er één een
verhouding heeft met een vrouwelijke collega, een
filmregisseur en zijn vrouw, een officier van justitie en zijn
bange, gestreste vrouw, twee zwarte criminelen – wier levens
met elkaar worden verbonden door een aanrijding waarbij
diverse voertuigen betrokken zijn. De film toont de dag
voorafgaand aan het ongeluk en laat de racistische en andere
vooroordelen zien die er tussen de verschillende groepen
bestaan. Iedereen heeft de pest aan iedereen – blank, zwart,
Aziaat, latino, rijk, arm – en al die zelden of nooit getoetste
meningen worden onverbloemd en als vanzelfsprekend geuit;
iedereen maakt zich er schuldig aan én iedereen lijdt eronder. In
het tweede uur moeten alle personages keuzes maken, die
gelukkig of catastrofaal uitpakken maar de levens van de
betrokkenen altijd ingrijpend veranderen. Bijzonder aangrijpend
zijn de scène tussen de Perzische winkelier en het gezin van de
slotenmaker, een confrontatie die voor allen cathartisch werkt,
en die waarin een racistische politieman een zwarte vrouw die
hij eerder heeft vernederd uit een brandend autowrak redt.

Titel: Crimes and misdemeanors
Regie: Woody Allen
Met: Alan Alda, Woody Allen, Mia Farrow, Anjelica
Huston, Martin Landau
USA 1989
kleur circa 100 minuten
Man die groot aanzien geniet raakt in moeilijkheden als zijn
minnares van hem eist dat hij voor haar kiest, zoals hij haar ooit
beloofde. Hij overweegt even om alles open te spelen, maar
besluit dan zijn vriendin uit de weg te (laten) ruimen. Hij heeft
veel wroeging, maar op den duur weet hij de moord te
integreren in zijn leven en gaat alles weer zijn gewone gang. De
vraag rijst dan: als je kennelijk zoiets als een moord kunt
integreren in je leven, wat moet er dan gebeuren om je
werkelijk uit je evenwicht te brengen? Can you get away with
anything? Dit op zich loodzware gegeven vormgeven in een
lichtvoetige film, dat kan alleen Woody Allen. Na een aantal
ernstige films en vele komedies maakte hij met deze film zijn
eerste tragikomedie, en bereikte met deze mengvorm wat mij
betreft een grotere hoogte dan ooit tevoren.
Titel: Crimes of the heart
Regie: Bruce Beresford
Met: Jessica Lange, Diane Keaton, Sissy Spacek, Sam
Shepard
USA 1986
kleur 100 minuten
Familiebijeenkomst in slaperig stadje in het Zuiden van de
Verenigde Staten naar aanleiding van het feit dat een van de
kleindochters van een op stervende liggende man haar
echtgenoot, een senator, heeft neergeschoten. Film is vooral
portret van deze vrouw en haar twee zussen, die een zwaar
beladen verleden hebben: hun vader liep weg en hun moeder
hing zich (samen met een kat) op. Pas aan het eind beseffen ze
dat ze minder excentriek of gek zijn dan waarvoor men ze
houdt, zodat er goede hoop is dat alles op zijn pootjes terecht
zal komen. Scenario van Beth Henley, naar een eigen
toneelstuk.

Titel: Crna macka, beli macor (Black cat, white cat)
Regie: Emir Kusturica
Met: Bajram Severdzan, Srdjan Todorovic, Branka Katic,
Florijan Ajdini, Ljubica Adzovic, Zabit Memedov,
Sabri Sulejmani, Jasar Destani, Salija Ibraimova,
Adnan Bekir
Frankrijk/Duitsland/Joegoslavië 1998
kleur 127 minuten
Komedie spelend in voormalig Joegoslavië, rond een groep
zigeuners die langs de oever van de Donau leeft. Zare, de zoon
van de kleine scharrelaar Matko, wordt verliefd op de
eigenzinnige serveerster Ida, maar net op het moment dat zij op
zijn avances ingaat, blijkt Matko Zare te hebben uitgehuwelijkt
aan de dochter van een cokesnuivende crimineel om een deel
van zijn schulden af te betalen. Die dochter is zelf ook weer
verliefd op iemand anders, met als gevolg een van de meest
chaotische bruiloftsfeesten die ooit op het witte doek te zien
waren. Er wordt aan één stuk door geroddeld, gemopperd,
gescholden, gerend, met kalasjnikovs gezwaaid, geschoten, met
dingen en mensen gesmeten, met lijken gesold en noem maar
op. Een heerlijke, waanzinnige kijkervaring, volkomen overthe-top, met een scenario dat nauwelijks een normaal personage
kent.
Titel: Crying game, the
Regie: Neil Jordan
Met: Stephen Rea, Jaye Davidson, Forest Whitaker, Miranda
Richardson, Adrian Dunbar
UK 1992
kleur 112 minuten
IRA-terroristen kidnappen Jody (Whitaker), een zwarte Britse
soldaat met verlof in Ulster. Tussen een van hen, Fergus (Rea),
en Jody ontstaat ondanks de situatie een band. Jody vraagt
Fergus zijn vriendin Dil in Londen op te zoeken en haar te
vertellen dat hij aan haar heeft gedacht in zijn laatste
ogenblikken. Nadat Jody is omgekomen bij een vluchtpoging,
deserteert Fergus door schuldgevoelens geplaagd uit de IRA en
gaat naar Londen om Dil (Davidson) op te zoeken. Hij raakt
door haar geobsedeerd en een merkwaardige relatie ontstaat.
Ten slotte zal Fergus, die naar eigen zeggen altijd alles
verknoeit en voor niets deugt, boven zichzelf uitstijgen door de
schuld voor een door Dil gepleegde moord op zich te nemen.
‘You can’t get more love than that,’ zoals Dil opmerkt. Een
prachtige film, waarin niets is wat het lijkt en die laat zien hoe
vriendschap en loyaliteit kunnen zegevieren, ook onder de
meest onwaarschijnlijke omstandigheden.

Titel: Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii (The way I
spent the end of the world)
Regie: Catalin Mitulescu
Met: Doroteea Petre, Timotei Duma, Anca Ahrfrescu,
Mircea Diaconu, Ionut Becheru, Ioan Albu, Jean
Constantin
Roemenië/Frankrijk 2006
kleur 105 minuten
Boekarest, 1989, vlak voor de val van Ceauşescu. De 17-jarige
Eva woont bij haar ouders en haar 7-jarige broertje Lalalilu. Op
een dag breken Eva en haar vriendje op school per ongeluk een
buste van Ceauşescu, waarna Eva naar een tuchtschool wordt
gestuurd. Daar ontmoet ze Andreï, met wie ze plannen smeedt
om via de ijskoude Donau uit Roemenië te ontsnappen. Lalalilu
wil niet dat zijn zus weggaat en beraamt daarom samen met zijn
schoolvriendjes een plan om dictator Ceauşescu uit de weg te
ruimen. Mooie, evenwichtige film uit de Roemeense golf van
rond 2005 die de sfeer vlak voor de val van het IJzeren Gordijn
goed voelbaar maakt, een tijd waarin de juiste contacten nog erg
belangrijk waren maar de cynische humor openlijker werd geuit
dan vroeger en de nieuwe vrijheid al haast tastbaar was.
Titel: Curious case of Benjamin Button, the
Regie: David Fincher
Met: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swindon, Faune
Chambers, Donna Duplantier, Jason Flemyng, Taraji
P. Henson, Mahershala Ali, Joeanna Saylor
USA 2008
kleur 166 minuten
Op de dag dat de storm Katrina op New Orleans afkoerst, ligt
de bejaarde Daisy Williams in een ziekenhuis in de stad op
sterven. Aan haar bed zit haar volwassen dochter Caroline.
Daisy vraagt Caroline haar het dagboek van Benjamin Button,
een oude vriend van de familie, voor te lezen. In dat dagboek
wordt Benjamins hele leven uit de doeken gedaan, dat
uitzonderlijk was omdat hij oud geboren werd en in de loop van
zijn leven steeds jonger, fitter en mooier werd om ten slotte als
zuigeling te sterven. Benjamins moeder stierf bij zijn geboorte
en hij werd door zijn vader te vondeling gelegd en opgevoed
door de zwarte bejaardenverzorgster Queenie. Daisy’s
grootmoeder woonde in hetzelfde bejaardentehuis en zo
ontmoette ze Benjamin. Ze was de liefde van zijn leven, al
leefden ze het grootste deel van de tijd gescheiden van elkaar en
konden ze maar kort samen gelukkig zijn. De film neemt ruim
de tijd om Benjamins leven na te vertellen en vervalt daarbij
gelukkig niet tot slapstick of clichématige sentimentaliteit.
Regisseur Fincher weet het onwaarschijnlijke gegeven van de
als oude man geborene die steeds jonger wordt – gebaseerd op
een kort verhaal van Scott Fitzgerald – redelijk overtuigend uit
te werken tot een film die bij vlagen aangrijpend en
beangstigend is. Pitt draagt de hele film, geholpen door de
vakkundige special effects.

Titel: Custodio, el
Regie: Rodrigo Moreno
Met: Julio Chávez, Osmar Núñez, Marcelo D’Andrea, Elvira
Onetto, Cristina Villamor, Luciana Lifschitz
Argentinië 2006
kleur 95 minuten
Rubén, een man van middelbare leeftijd, is de lijfwacht van een
Argentijnse minister en volgt hem overal als een schaduw;
alleen op belangrijke momenten (werkbesprekingen,
gezinsbijeenkomsten, ontmoetingen tussen de minister en diens
minnares) moet hij buiten de deur of in de auto wachten. Zijn
leven bestaat voor een groot deel uit nietsdoen en wachten tot
de minister hem, op enig onvoorspelbaar moment, weer nodig
heeft. Een privéleven heeft hij niet of nauwelijks, afgezien van
een incidenteel etentje met zijn gestoorde familie of een triest
bezoekje aan een prostituee; verder is hij veroordeeld tot de rol
van toeschouwer bij het luxeleventje van de minister, die alles
heeft wat Rubén nooit zal hebben. Langzaam bouwt zich in hem
een ondraaglijke frustratie over zijn mislukte, volledig door
anderen bepaalde leven op. De film overtuigt als portret van een
lid van de kansloze onderklasse, subliem vertolkt door Chávez,
die in zijn eenzaamheid en hulpeloosheid soms doet denken aan
Jacques Tati of de personages van Kaurismäki. De ontknoping
is helaas niet zo sterk.
Titel: Cybernatural
Zie:
Unfriended
Titel: Cyclo
Zie:
Xich lo

Titel: Da hong denglong gaogau gua (Raise the red
lantern)
Regie: Zhang Yimou
Met: Gong Li
China 1991
kleur circa 120 minuten
Evenals in Het rode korenveld en Ju Dou geeft Yimous
steractrice Gong Li hier gestalte aan een jonge vrouw in het
China van de jaren twintig die met fatale gevolgen wordt
uitgehuwelijkt. Ditmaal speelt ze Songlian, die de vierde vrouw
wordt van een rijke meester. Alle vrouwen hebben een eigen
huis op het enorme complex waar de meester met zijn vele
bedienden woont. ’s Avonds worden er lampionnen
aangestoken in het huis waar de meester die nacht zal
doorbrengen. Tevens krijgt de uitverkorene van die dag een
voetmassage om haar seksueel te prikkelen. Er ontwikkelt zich
een bittere machtsstrijd tussen de vier vrouwen, die uiteindelijk
een tragische afloop krijgt. In een dronken bui klapt Songlian
uit de school over een van de andere vrouwen, die daarop ter
dood wordt gebracht. Er rest Songlian niets anders dan de
krankzinnigheid. In deze film buit Yimou zijn perfecte
beheersing van beelden (de gebouwen met hun benauwende
binnenplaatsen, het felrood van de lampionnen) en geluiden (het
aansteken en doven der lampionnen, het roffelen van de stokjes
bij de voetmassage) uit om een beklemmend beeld te schetsen
van de teloorgang van een jonge vrouw die een gevangene
wordt van de omstandigheden en de starre tradities. Het is een
film die je van begin tot eind ademloos volgt.
Titel: Da-reun na-ra-e-seo (In another country)
Regie: Sang-soo Hong
Met: Isabelle Huppert, Joon-sang Yoo, Yu-mi Jeong, Yeojeong Yoon, Seong-kun Mun, Hae-hyo Kwon, So-ri
Moon, Youngoak Kim
Zuid-Korea 2012
kleur 90 minuten
In de Zuid-Koreaanse badplaats Mohang schrijft een
filmstudente een script over een flirterige Franse toeriste die
kennismaakt met een oudere, overspelige filmregisseur, diens
hoogzwangere, jaloerse vrouw en een jonge, aantrekkelijke
strandwacht. Dezelfde personages treden op in telkens net iets
verschillende configuraties en entourages, zodat een reeks
variaties op een zomers thema ontstaat, waarbij soms zelfs
binnen één korte scène meerdere mogelijke aflopen worden
getoond. Naast terugkerende motieven als eenzaamheid,
taalbarrières, ouder worden, schutterigheid en jaloezie wordt
zodoende ook het medium film zelf al improviserend
gethematiseerd. Onderhoudend en lichtvoetig kijkspel.

Titel: Daens
Regie: Stijn Coninx
Met: Jan Decleir, Antje de Boeck, Michael Pas, Johan
Leysen, Linda van Dyck, Wim Meuwissen, Gérard
Desarthe
België 1992
kleur 125 minuten
Groots opgezette spektakelfilm over de teloorgang van de
idealistische, sociaal bewogen priester Adolf Daens in Aalst aan
het eind van de 19e eeuw. Hij wil zich kandidaat stellen voor de
katholieke partij om de misstanden in de spinnerijen en
weverijen in zijn geboorteplaats aan de kaak te stellen, maar de
reactionaire fabrieksdirecteur en volksvertegenwoordiger
Charles Woeste verhindert dit. Dan richt Daens samen met zijn
broer Pieter, die een drukkerij heeft, de Christene Volkspartij
op, waarmee hij inderdaad in het parlement weet te komen. In
1895 wordt hij naar Rome ontboden. Terwijl de paus hem daar
aan het lijntje houdt, wordt in Aalst de rebellie de kop
ingedrukt. De christendemocratie ziet haar idealen in de kiem
gesmoord.
Titel: Dagen zonder lief
Regie: Felix van Groeningen
Met: Koen De Graeve, Wine Dierickx, Pieter Genard, An
Miller, Jeroen Perceval, Tania Van der Sanden,
Charlotte Vandermeersch
België 2007
kleur 100 minuten
Als Zwarte Kelly na een aantal jaren in New York naar huis
terugkeert, is een oud vriendengroepje voor het eerst sinds
lange tijd herenigd. De feestende jongeren van weleer zijn
onzekere eind-twintigers geworden die vraagtekens zetten bij
hun keuzes of het uitblijven daarvan. De zelfmoord van een van
hen is nooit goed verwerkt, een paar hebben relaties, één
probeert als kastelein het oude feestleventje nog wat te rekken
en Kelly’s ex heeft een knus gezinnetje gesticht met een andere
vrouw maar lijkt door het verleden getroebleerd. Voor iedereen
betekent de komst van Kelly een pijnlijke confrontatie met het
gemeenschappelijke verleden en de oude dromen, die
uiteindelijk ontaardt in een wanhopige coming-of-agezoektocht.
In rauwe penseelstreken worden de levens geschetst van een
stel jongvolwassenen die graag nog wat in hun zorgeloze jaren
waren blijven hangen. Zeer sfeervol.

Titel: Dallas buyers club
Regie: Jean-Marc Vallée
Met: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto,
Denis O’Hare, Steve Zahn, Griffin Dunne, Deneen
Tyler
USA 2013
kleur 117 minuten
Dallas, 1985. Ron Woodroof, elektricien en rodeorijder, leidt
een ruig leven vol drank, drugs en wisselende sekscontacten.
Als hij naar het ziekenhuis moet nadat hij tijdens zijn werk
gewond is geraakt, krijgt hij te horen dat hij besmet is met het
hiv-virus. Na aanvankelijke woedende ontkenning (‘ik ben toch
geen mietje!’) komt hij tot inkeer en gaat hij zich in aids en
mogelijke aids-medicijnen verdiepen. Hij ontdekt dat het op dat
moment waarschijnlijk meest effectieve middel, AZT, nog
wordt getest en daardoor niet voor alle patiënten in Amerika
beschikbaar is, terwijl zij geen tijd te verliezen hebben. Ron
gaat op zoek naar andere wegen om aan medicijnen te komen
en belandt bij een louche arts in Mexico. In samenwerking met
een eveneens besmette transseksueel, Rayon, begint hij
systematisch medicijnen de VS binnen te smokkelen, tot
ergernis van de artsen en de FDA. McConaughy verbeeldt fraai
de metamorfose van redneck vol domme vooroordelen tot een
man die, met de dood op zijn hielen, wel boven zichzelf uit
móét stijgen. Uitstekende film, met de wat vreemde rol van
Garner als twijfelende, met Ron sympathiserende vrouwelijke
arts als enig minpuntje.
Titel: Dame de trèfle, la
Regie: Jérôme Bonnell
Met: Malik Zidi, Florence Loiret Caille, Marc Barbé, JeanPierre Darroussin, Nathalie Boutefeu
Frankrijk 2009
kleur 100 minuten
Franse plattelandsthriller. Broer Aurélien en zus Argine zijn
sinds de vroege dood van hun ouders samen blijven wonen en
delen zelfs één bed. Argine voert niet veel uit en houdt vooral
van lang in de kroeg zitten en zich bezatten, Aurélien is overdag
bloemist en verdient in zijn overige uren wat bij met een
handeltje in gestolen koper. Op een avond duikt plotseling zijn
medeplichtige Simon bij hen thuis op, wat het begin is van een
reeks verwikkelingen die het semi-incestueuze leventje van
Aurélien en Argine voorgoed zullen veranderen, op een manier
die geen van beiden ooit voor mogelijk had gehouden (en de
kijker al helemaal niet).

Titel: Dance me to my song
Regie: Rolf de Heer
Met: Heather Rose, Joey Kennedy, John Brumpton, Rena
Owen
Australië 1998
kleur 95 minuten
De gedeeltelijk verlamde Julia wordt slecht behandeld door
haar verzorgster. Als Julia in contact komt met Eddie, ontstaat
er tussen de twee vriendschap en genegenheid, die uiteindelijk
bestand blijkt tegen een hele reeks praktische tegenslagen en de
tegenwerking van de verzorgster. Deze adembenemend
spannende film werd door De Heer gemaakt naar een scenario
van hoofdrolspeelster Heather Rose, die na een
hersenverlamming spastisch is geworden. De film geeft een
onverbloemd beeld van haar gebreken en dagelijkse ellende,
maar ook van haar enorme moed. Rose overleed in oktober
2002.
Titel: Dancer in the dark
Regie: Lars von Trier
Met: Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter
Stormare, Jean-Marc Barr, Joel Grey, Cara Seymour,
Jens Albinus, Udo Kier
Denemarken/USA 2000
kleur 139 minuten
Musicalfilm over de betovering en de louterende werking die
musicals kunnen hebben, gesitueerd in Amerika in de vroege
jaren zestig. De Tsjechische immigrante Selma (Björk) werkt in
een metaalbewerkingsfabriek in de hoop genoeg te verdienen
voor een dure oogoperatie die haar zoontje haar eigen lot (op
den duur blind worden) moet besparen. Ze wordt hierbij niet
alleen tegengewerkt door haar steeds verder afnemende
gezichtsvermogen, maar ook door een buurman met financiële
moeilijkheden en een leugentje over een verre vader.
Uiteindelijk moet ze zichzelf letterlijk opofferen om ervoor te
zorgen dat haar zoontje ‘zijn kleinkinderen zal kunnen zien’.
Von Trier weet de toeschouwers zoals gewoonlijk zijn film
binnen te trekken (vgl. het tellen in Europa) en ze binnen te
houden met alle middelen uit de trukendoos van de film en de
musical, geholpen door de schitterende vertolking van de
IJslandse zangeres Björk als de naïeve, ongeneselijk opgewekte,
maar gedoemde Selma (vgl. Bess in Breaking the waves) en niet
te vergeten de door Björk gecomponeerde, eveneens prachtige
filmmuziek waarin alledaagse geluiden naadloos overgaan in
liedjes. Von Trier, die vijf jaar geleden alle moderne technische
foefjes afzwoer en weer uit de hand ging filmen, keert nu ook
op plotniveau terug naar de basics: hij laat voortdurend zien dat
hij je een schijnwereld voorschotelt, maar weet je daarmee
desondanks tot tranen toe te ontroeren. Je kunt niet anders dan
je laten meevoeren op de golven van zijn film, en zijn moed
bewonderen.

Titel: Dances with wolves
Regie: Kevin Costner
Met: Kevin Costner, Graham Greene, Mary McDonnell
USA 1990
kleur circa 170 minuten
John Dunbar (regisseur/hoofdrolspeler Costner) doet tijdens de
Amerikaanse burgeroorlog een zelfmoordaanval op de vijand,
maar brengt het er levend van af. Als beloning mag hij kiezen
op welke post hij wil dienen. Hij kiest voor de frontier, de
uiterste grens van het Westen, met de uitgestrekte prairies met
Indianen en kudden buffels. Met vallen en opstaan legt hij
contact met het nabijgelegen Sioux-dorp. Het lukt hem ten
slotte het vertrouwen te winnen en zelfs vriendschap te sluiten
dank zij Staat met een Vuist, een blanke vrouw die als kind
door de Indianen is gekidnapt. Ze worden man en vrouw en hij
blijft wonen in het Indianendorp. Zijn nieuwe naam luidt Danst
met de Wolven. Dan wordt hij gevangen genomen door een
groepje blanken die hem als verrader beschouwen, maar de
Sioux bevrijden hem weer. Om hen niet onnodig in gevaar te
brengen verlaat hij met zijn vrouw het dorp. Maar het is
duidelijk dat donkere wolken zich samenpakken: de
landverhuizers komen eraan, het land zal worden ingenomen,
de Indianen en de buffels grotendeels afgeslacht. De film is een
bijna drie uur durend romantisch epos, soms op de rand van de
kitsch, maar verveelt geen moment. Het verhaal ontrolt zich met
dreigende onafwendbaarheid; voortdurend besef je naar vergane
glorie te zitten kijken.
Titel: Dancing in the dark
Regie: Leon Marr
Met: Martha Henry, Neil Munro
Canada 1986
kleur 97 minuten
Edna Cormick heeft vanaf het begin van haar huwelijk
geprobeerd ‘perfect’ te zijn, wat inhield: zich volledig op het
huisvrouw-zijn storten, alle taken zo goed mogelijk verrichten,
alles over hebben voor huwelijk en echtgenoot, dit alles meer
vanuit het gevoel dat het zo hoorde dan omdat ze het echt wilde.
Op haar veertigste verjaardag vraagt haar man haar of ze niet
méér wil, wat ze heftig ontkent. Maar drie jaar later komt Edna
ter ore dat haar man een verhouding heeft. Dan slaan bij haar de
stoppen door. Ze vermoordt hem en doet een zelfmoordpoging.
In een kliniek moet ze proberen uit te vinden wat ze verder
moet nu ze ‘vrij’ is. Verbijsterende film, waarin duidelijk wordt
dat het streven naar perfectie, het alles op één kaart zetten, kan
leiden tot moord en doodslag.

Titel: Dangerous liaisons
Regie: Stephen Frears
Met: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e.a.
USA 1989
kleur circa 115 minuten
Verfilming van het eind-18e-eeuwse Les Liaisons Dangereuses
van Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos over het
liefdesspel in hoge adellijke kringen vlak voor de Franse
revolutie. Bij gebrek aan iets beters hebben de aristocraten de
oorlog verlegd naar de slaapkamer. Hoofdpersonen zijn de
marquise de Merteuil (Close) en de vicomte de Valmont
(Malkovich). Zij is hard en verbitterd door de vernederingen
haar aangedaan, hij ziet het meer als een amusant tijdverdrijf.
Pas wanneer de vicomte verliefd wordt op een van zijn
slachtoffers, de deugdzame madame de Tourvel (Pfeiffer), blijkt
hoe ‘gevaarlijk’ het is te spelen met de liefde en te simuleren in
plaats van echt te voelen. Prachtige film waaraan alles deugt: de
aankleding, de kostuums, de entourage, het tempo en natuurlijk
de drie meesterlijke hoofdrollen. Verhaal is tel quel boeiend en
de tragische afloop wordt pas gaandeweg voorvoelbaar.
Titel: Dangerous method, a
Regie: David Cronenberg
Met: Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo
Mortensen, Vincent Kassel, Sarah Gadon, André
Hennicke
USA 2011
kleur 99 minuten
Film over de hechte, later wegens verschil van inzicht
stukgelopen vriendschap tussen Carl Jung en Sigmund Freud en
het ontstaan van de psychoanalyse. Centraal in het verhaal staat
de patiënte Sabina Spielrein, een hysterische jonge vrouw die
naar Jungs kliniek in Zürich wordt gestuurd. Hij weet haar met
gesprekstherapie te genezen en ze blijkt zeer ontwikkeld en
belezen te zijn en wordt al gauw Jungs assistente en ook
tijdelijk zijn geliefde. Nogal fletse uitbeelding van een cruciale
episode in de geschiedenis van de psychiatrie, waarin de
protagonisten maar niet echt tot leven willen komen. Het
scenario is van Christopher Hampton, naar zijn eigen toneelstuk
The talking cure, gebaseerd op het boek A most dangerous
method van John Kerr.
Titel: Daniel takes a train
Zie:
Szerencsés Dániel

Titel: Dans la maison
Regie: François Ozon
Met: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner, Bastien Ughetto, Denis
Ménochet, Yolande Moreau
Frankrijk 2012
kleur 105 minuten
Leraar op middelbare school is aangenaam verrast door het
opstel van een zestienjarige leerling waarin die beschrijft hoe
hij onder valse voorwendsels het ouderlijk huis van een
klasgenoot binnendringt. Het opstel steekt gunstig af bij het
droevige niveau van het andere ingeleverde werk en hij moedigt
zijn leerling aan om door te gaan met schrijven, maar het
telkens vervolgde verhaal leidt tot een reeks gebeurtenissen die
steeds verder uit de hand lopen en waarbij op den duur niet
meer duidelijk is wat werkelijkheid is en wat fantasie. De
fascinatie voor andermans huis en privéleven en het verzinnen
van verhalen om aan de grauwe werkelijkheid te ontsnappen is
iets wat iedereen wel in meerdere of mindere mate herkent,
maar de wonderlijke, vader-zoon-achtige band tussen leraar en
leerling en de steeds bizardere bochten waarin het verhaal zich
wringt worden te lang uitgesponnen en te ongeloofwaardig,
waardoor Ozon de kijker ergens onderweg kwijtraakt.
Titel: Dansen med Regitze
Regie: Kaspar Rostrup
Met: Ghita Norby, Fritz Helmuth, Rikke Bendsen, Henning
Moritzen
Denemarken/Noorwegen 1989
kleur 85 minuten
Terugblik op het huwelijk van de dominante Regitze en de
verlegen pechvogel Karl-Åge aan de hand van korte en lange
flashbacks. Het hele huwelijk stond in het teken van Regitzes
spontane, maar ook opvliegende aard en Karl-Åges
terughoudendheid en verzoeningspogingen. We zien de keuzes
waarvoor het stel zich geplaatst zag: trouwen of niet, zoon laten
dopen of niet, vriendinnen van de zoon goedkeuren of niet,
breken met een vriend wiens levensstijl je eigenlijk afkeurt of
niet. Uiteindelijk moeten ze, kort voor Regitzes dood, toch
concluderen dat ze het voornamelijk goed hebben gehad samen.
Dat besef, tegen de achtergrond van al die herinneringen, levert
een prachtige, weemoedig stemmende film op.

Titel: Danton
Regie: Andrzej Wajda
Met: Gérard Depardieu, Wojciech Pszonaik, Anne Alvaro,
Angela Winkler e.a.
Frankrijk 1982
kleur 136 minuten
Enige jaren na de Franse revolutie. Er is een ‘democratische’
regering onder leiding van Robespierre, maar in haar optreden
tegenover volksheld Georges Danton vertoont deze regering
dictatoriale trekjes. Ten slotte wordt Danton eenvoudigweg
gevangen gezet en in een fake-proces veroordeeld. De revolutie
is tot terreur verworden. Onorthodoxe kijk op de gewoonlijk als
integer beschouwde Robespierre wekte woede Fransen op.
Iedere overeenkomst met bestaande Walesa’s berust op toeval.
Titel: Danzón
Regie: Maria Novaro
Met: Maria Rojo, Carmen Salinas, Blanca Guerra, Daniel
Rergis
Mexico 1991
kleur 100 minuten
Julia, een veertigjarige telefoniste, vergeet ’s avonds haar
kleurloze baantje op de dansvloer. Met haar vaste danspartner,
de kok Carmelo, danst ze dan de danzón. Als Carmelo
plotseling verdwijnt, neemt Julia onbetaald verlof en gaat naar
hem op zoek. Ze belandt in een milieu dat ze niet kent, dat van
prostituees en zeelieden, en wordt verliefd op een kapitein. Haar
danspartner vindt ze niet terug, haar eigenwaarde wel. Ze kan
wijzer en rijker naar huis terugkeren, waar Carmelo haar blijkt
op te wachten. Nogal dun verhaaltje, en niet erg opzienbarend
verfilmd. Voor wie niet van slepende liedjes vol liefdeswel en
-wee houdt, een lange zit.
Titel: Darbareyeh Elly (About Elly)
Regie: Asghar Farhadi
Met: Golshifteh Farahani, Taraneh Alidoosti, Shahab
Hosseini, Merila Zare’i, Mani Haghighi, Peyman
Moadi, Ra’na Azadivar, Ahmad Mehranfar
Iran 2009
kleur 119 minuten
Drie jonge, welgestelde echtparen uit Teheran brengen een
weekendje door aan de Kaspische Zee. Een van de vrouwen
nodigt een alleenstaande vriend en Elly, de kleuterjuf van een
van haar kinderen, uit die ze graag aan elkaar wil koppelen. De
jolige stemming in het gezelschap slaat abrupt om als een van
de kinderen op het nippertje uit zee wordt gered waarna Elly
spoorloos verdwenen blijkt. Niemand weet veel van haar en de
vermeende saamhorigheid maakt al snel plaats voor bange
vermoedens, schuldgevoelens en verwijten over en weer.
Opvallend modern en westers aandoende psychologische
thriller met veel diepgang kruipt langzaam onder de huid van de
kijker. Griezelig goed.

Titel: Dare mo shiranai (Nobody knows)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoka
Shimizu, Hanae Kan, You, Takoko Take
Japan 2004
kleur 141 minuten
Prachtige en onthutsende film van de maker van het eveneens
schitterende Wandafuru raifu. Vier kinderen worden in Tokyo
in de steek gelaten door hun moeder Keiko, die in een
droomwereld leeft en er kinderlijke fantasieën over mannen op
nahoudt. Ze proberen zonder haar te overleven onder leiding
van de oudste, de twaalfjarige Akira, die zo goed en zo kwaad
als het gaat eten en geld bij elkaar scharrelt. Hun vaders
bekommeren zich niet om hen, voor zover ze überhaupt in beeld
zijn. Maandenlang slagen de kinderen erin in hun minuscule
flatje het hoofd boven water te houden zonder dat iemand hen
opmerkt of mist, totdat een tragisch huiselijk ongeluk de laatste
hoop wegslaat. Het verhaal, gebaseerd op ware gebeurtenissen,
wordt in sobere, voornamelijk zwijgende scènes verteld, met
veel gevoel voor beeldpoëzie. Indrukwekkend.
Titel: Darjeeling limited, the
Regie: Wes Anderson
Met: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman,
Amara Karan, Wallace Wolodarsky, Waris
Ahluwalia, Camilla Rutherford
USA 2007
kleur 91 minuten
De drie broers Whitman, die al een hele tijd niet meer met
elkaar hebben gepraat, maken een jaar na de plotselinge dood
van hun vader een ‘spirituele treinreis’ door India, op weg naar
het klooster waar hun moeder verblijft. Francis, de oudste,
houdt de regie strak, om niet te zeggen dictatoriaal in handen,
ondanks het feit dat hij zich na een motorongeluk niet lekker
voelt en zijn hoofd geheel omzwachteld is. Voortdurend deelt
hij Peter en Jack mee wat er op het programma staat en hoeveel
tijd ze daar precies voor hebben. De drie, allemaal aan
medicijnen verslaafd en feitelijk op de vlucht voor hun
thuissituatie, kibbelen aan één stuk door op vermakelijke wijze
en al vrij snel wordt duidelijk dat het leven, zeker op reis in
India, zich niet zo makkelijk in planningen laat dwingen. Dat de
trein ergens onderweg de weg kwijtraakt, is pas het begin van
een reeks schokkende gebeurtenissen. Een onderhoudende,
stijlvol gefilmde coming-of-agefilm voor drie volwassen
mannen die tot het inzicht komen dat loslaten de clou is. Aan
het eind zien we hen dan ook in een wegrijdende trein springen
terwijl hun koffers over de grond wegstuiteren. Met die jongens
komt het wel goed.
Titel: Dark horse
Zie:
Voksne mennesker

Titel: Dark horse, the
Regie: James Napier Robertson
Met: Cliff Curtis, James Rolleston, Wayne Hapi, Kirk
Torrance, Miriama McDowell, James Napier
Robertson, Barry Te Hira, Xavier Horan
Nieuw-Zeeland 2014
kleur 124 minuten
Het levensverhaal van de manisch-depressieve schaker Genesis
Potini. Na een verblijf in een psychiatrische inrichting trekt hij
tijdelijk in bij zijn broer Ariki, de leider van een criminele
motorbende. Ariki’s zoon Mana staat op het punt een
initiatierite te ondergaan om hem volwaardig bendelid te
maken. De labiele (en in Ariki’s ogen zwakke) Genesis sluit
zich aan bij een schaakclub voor kansarme kinderen en bereidt
ze voor op een schaaktoernooi. Als Mana liever schaker wordt
dan bendelid, volgt een confrontatie tussen de twee broers. Het
scenario volgt braaf alle genreclichés, maar het spel van Maoriacteur Cliff Curtis (die in 1994 doorbrak in Once Were
Warriors) is een genot om naar te kijken.
Titel: Dat is nooit mijn naam geweest
Regie: Eric Oosthoek
Met: Ella van Drumpt, Guido Kisman, Gees Linnebank,
Alicia Lee Muller, Jeroen Spitzenberger
Nederland 1999
kleur 100 minuten
Vakkundig gemaakt adoptiedrama. Rianne en Freek hebben
drie kinderen geadopteerd. Dat gaat goed totdat de oudste,
Gilles, er op 17-jarige leeftijd achter komt waar hij vandaan
komt en op zoek wil naar zijn roots. Dat geeft spanningen thuis
die de ouders onder druk zetten en ook de twee andere kinderen
niet onberoerd laten. Van Drumpt, die meestal in ‘koude’ rollen
wordt gecast, krijgt het hier zwaar te verduren als de gekwelde
maar in haar ouderliefde vastberaden adoptiemoeder, maar blijft
ondanks de overmaat aan niet altijd geloofwaardige dramatiek
grotendeels overeind. Ook Kisman als de losgeslagen oudste
zoon en Lee Muller als de gevoelige dochter spelen prachtig.
Het geheel blijft echter wat onevenwichtig.

Titel: Daughter-in-law, the
Regie: Steve Wang
Met: Li-Chun Lee, Reh-Chun Fang, Zi-Chien Ko
Taiwan 1995
kleur 115 minuten
Ah-Di heeft in de Tweede Wereldoorlog als Taiwanese
gevangene in het Japanse leger gediend en daar trauma’s aan
overgehouden die hem twintig jaar later nog steeds kwellen. Als
hij een vrouw van een arme familie koopt als echtgenote voor
zijn geadopteerde zoon, gaat het mis. De zoon moet een jaar
lang zijn militaire dienstplicht vervullen op een afgelegen
eiland en Ah-Di blijft alleen achter met zijn schoondochter. Het
mooie jonge meisje trekt de verknipte oudere man
onweerstaanbaar aan en het komt tot seksueel contact, waardoor
ongeluk over het huis wordt afgeroepen. Hoogst eigenaardige
film, vanwege de combinatie van oude Chinese verhalen, vol
mystiek, geesten en geheimzinnige krachten, en elementen uit
de moderne tijd (Ah-Di vist bijvoorbeeld door de vissen tussen
twee elektrische stokken te elektrocuteren). Sommige
gebeurtenissen en dialogen zijn in westerse ogen lachwekkend,
maar het valt moeilijk te beoordelen hoe een Taiwanese kijker
hiertegenaan kijkt.
Titel: Day I became a woman, the
Zie:
Roozi khe zan shodam
Titel: Dayereh (The circle)
Regie: Jafar Panahi
Met: Nargess Mamizadeh, Maryiam Palvin Almani, Mojgan
Faramarzi, Elham Saboktakin, Monir Arab, Maedeh
Tahmasebi, Maryam Shayegan, Khadijeh Moradi,
Solmaz Panahi
Iran 2000
kleur 90 minuten
Estafetteverhaal over het zware leven van vrouwen in Iran. Een
vrouw in een ziekenhuiswachtkamer hoort dat haar dochter een
meisje heeft gekregen in plaats van een jongetje, zoals op grond
van de echo was voorspeld, en vreest de woede van haar
schoonfamilie. Ze vlucht de straat op, waar twee vrouwen die
met verlof zijn uit de gevangenis niet van plan zijn om terug te
keren en geld bij elkaar proberen te krijgen voor een busreis.
Ondertussen is een vriendin van hen uit de gevangenis ontsnapt
om abortus te laten plegen. Ze gaat te rade bij een
gevangenisvriendin die inmiddels in een ziekenhuis werkt en
met een dokter getrouwd is, maar vangt daar bot. Op straat ziet
ze een vrouw die haar dochtertje in de steek laat. Het meisje
wordt door de politie meegenomen en de moeder stapt bij een
vreemde man in de auto. De politie houdt auto’s aan en
arresteert een prostituee die bij een huisvader in de auto zit.
Deze enigszins pamfletachtige, maar niettemin beklemmende
film laat zien dat vrouwen die buiten de maatschappelijke
conventies vallen in Iran weinig meer zijn dan opgejaagde
dieren en dat ze alleen in het gezelschap van een man normaal
behandeld worden. Gruwelijk.

Titel: Daytrippers, the
Regie: Greg Mottola
Met: Stanley Tucci, Hope Davis, Pat McNamara, Anne
Meara, Parker Posey, Liev Schreiber, Campbell Scott
USA 1996
kleur 87 minuten
Gelukkig getrouwde vrouw vindt toevallig een briefje dat erop
lijkt te wijzen dat haar man een buitenechtelijke relatie heeft. Ze
gelooft het niet echt, maar gaat ermee naar haar ouders; na rijp
beraad besluit de hele familie, inclusief haar jongere zusje dat
net met haar vriend bij haar ouders logeert, met de auto naar
New York te gaan om manlief ter verantwoording te roepen.
Een komedie met een bittere ondertoon over liefde en verraad,
knellende familiebanden en de misschien heilzame, misschien
verwoestende gevolgen van een catharsis. Meara speelt de
onuitstaanbare moeder zo overtuigend dat de kijker haar maar
wat graag persoonlijk uit de auto zou gooien.
Titel: Dazed and confused
Regie: Richard Linklater
Met: Jason London, Matthew McConaughy, Shawn
Andrews, Wiley Wiggins, Milla Jovovich, Joey
Lauren Adams, Ben Affleck, Rory Cochrane,
Michelle Burke, Sasha Jenson
USA 1993
kleur 103 minuten
We volgen gedurende één etmaal, de laatste schooldag en de
daarop volgende nacht van een eindexamenklas, de
wederwaardigheden van een groep jongeren medio jaren
zeventig. Nu de schooltijd voorbij is, houden ze zich onledig
met drank, drugs, seks, loltrappen, pesten van eersteklassertjes
en eindeloos rondrijden en -hangen. De gesprekken gaan over
alledaagse (en soms onder invloed van marihuana wat
verhevener) zaken, maar vooral niet over de toekomst, het echte
leven en verantwoordelijkheden. De wezenloze, hangerige sfeer
van het opgroeien in de jaren zeventig (taal, lang haar, kleding
in vloekende kleuren en niet te vergeten muziek) is goed
getroffen. Linklater weet met deze film niet de indringendheid
van Before sunrise te evenaren, maar schetst wel opnieuw een
authentiek beeld van jong-zijn, dat niet zoals zoveel andere
films de pijnlijke kanten daarvan verdoezelt.

Titel: De battre mon coeur s’est arrêté
Regie: Jacques Audiard
Met: Romain Duris, Niels Arestrup, Jonathan Zaccaï, Aure
Atika, Gilles Cohen, Linh Dan Pham, Emmanuelle
Devos, Anton Yakovlev
Frankrijk 2005
kleur 108 minuten
De achtentwintigjarige Tom is in de voetsporen van zijn vader
getreden en verdient zijn geld met schimmige
onroerendgoeddeals waarbij wanbetalers met grof geweld tot de
orde worden geroepen. Na een toevallige ontmoeting pakt hij
zijn pianostudie weer op, die hij na de dood van zijn moeder,
die concertpianiste was, heeft afgebroken. Hij wordt heen en
weer geslingerd tussen de droom van muzikale roem en de
wereld van zijn criminele maten en zijn vader. Net als alles in
zijn leven zich ten goede lijkt te hebben gekeerd, wordt hij
ingehaald door zijn verleden. Het scenario gaat gebukt onder te
simplistische en te zwaar aangezette contrasten, maar levert
niettemin een spannend en fascinerend kijkspel op. Franse
remake(!) van Fingers van James Toback uit 1978. De Franse
titel is ontleend aan een chanson van Jacques Dutronc.
Titel: De eso no se habla
Regie: Maria Luisa Bemberg
Met: Alejandra Podesta, Marcello Mastroianni, Luisina
Brando
Argentinië/Italië 1993
kleur 109 minuten
Vanaf het moment dat duidelijk wordt dat Charlotte altijd klein
zal blijven, mag daar van haar moeder niet over gepraat
worden. Charlotte wordt met wetenschap en cultuur opgevoed.
Jaren later komt de oude vrijgezel Ludovico in het dorp. Hij
valt voor de oprechtheid en levensvreugde van Charlotte en
trouwt met haar. Kort na het huwelijk komt er een circus in het
dorp. Tot de attracties behoren enkele lilliputters. Charlotte
wordt daar onweerstaanbaar door aangetrokken. Mooie film
met ontroerende momenten, maar met weinig vaart; enig
knipwerk had geen kwaad gekund.
Titel: De rouille et d’os
Regie: Jacques Audiard
Met: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand
Verdure, Céline Sallette, Corinne Masiero, Bouli
Lanners
Frankrijk 2012
kleur 120 minuten
Ali, een chaotische, van dag tot dag levende bokser, trekt met
zijn zoontje naar Zuid-Frankrijk om daar bij zijn zus te gaan
wonen. Hij verdient wat bij met baantjes als uitsmijter en
bewaker. Zijn pad kruist dat van Stéphanie, een orkatrainster,
die een vreselijk ongeval krijgt waarbij ze haar onderbenen
kwijtraakt. Tussen deze twee van hun anker losgeslagen mensen
groeit een onwaarschijnlijke genegenheid. Verpletterende,
rauw-realistische film die de kijker twee uur lang ademloos aan
het scherm gekluisterd houdt. Aanrader!

Titel: De-lovely
Regie: Irwin Winkler
Met: Kevin Kline, Ashley Judd, Jonathan Price, Kevin
McNally, Sandra Nelson
USA 2004
kleur 125 minuten
Muzikale biografie van Cole Porter (1891-1964), opgezet als
toneelstuk dat door de bejaarde Porter wordt bekeken en
becommentarieerd. We zien een aantal nagespeelde episodes uit
Porters leven en horen voortdurend zijn prachtige liedjes,
vertolkt door moderne artiesten. De sophisticated wereld van de
upper class in het interbellum komt voor je ogen tot leven. Het
verhaal is geconcentreerd rondom de relatie van Porter met zijn
vrouw Linda, die hem zijn leven lang steunde en zijn vele
relaties met mannen tolereerde.
Titel: Dead letter office
Regie: John Ruane
Met: Miranda Otto, George Del Hoyo, Nicholas Bell, Syd
Brisbane, Georgina Naidu
Australië 1998
kleur 95 minuten
Meisje dat al sinds jaar en dag brieven schrijft aan haar vermiste
vader, gaat werken bij de afdeling van het postkantoor die de
onbestelbare brieven terugstuurt. Deze afdeling wordt geleid
door een gevluchte Chileen. De twee herkennen in elkaar het
gevoel een dierbare te moeten missen en de eenzaamheid die
dat met zich meebrengt en komen langzaam tot elkaar. Deze
kleine maar scherpe romantische komedie, met prachtig spel
van vooral Otto, won terecht vele prijzen op festivals maar
kreeg niet de aandacht die hij verdiende.

Titel: Dead man walking
Regie: Tim Robbins
Met: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond
Barry, Lee Ermey, Celia Weston
USA 1995
kleur 120 minuten
Verfilming van het gelijknamige autobiografische boek van de
non Helen Prejean uit New Orleans, die het op zich neemt de
voor verkrachting en moord ter dood veroordeelde Matthew
Poncelet in de laatste dagen voor de voltrekking van zijn straf te
begeleiden en die daarmee in een zaak verwikkeld raakt die
haar sterk zal aangrijpen en haar leven zal veranderen. Ten
minste twee dingen zijn bijzonder aan deze film: ten eerste de
twee hoofdrollen, ten tweede de uitgebalanceerdheid. Door de
formidale acteerprestaties van Sarandon (overigens de
echtgenote van de regisseur) en Penn wordt de confrontatie
tussen twee karakters die niet verschillender hadden kunnen
zijn volstrekt geloofwaardig; ze zijn geen van beiden
stereotypen, maar echte mensen. Hij is dom en onsympathiek,
maar de racistische taal die hij uitslaat is aangeleerd. Zij is een
twijfelaarster die zich geen raad weet met de woedende en
machteloze reacties van de families van Poncelets slachtoffers.
Zoals een recensent terecht opmerkte kunnen zowel voor- als
tegenstanders van de doodstraf iets uit deze film leren. Nooit
neemt regisseur (maar van oorsprong acteur!) Robbins zijn
toevlucht tot schematisering of goedkoop sentiment, nooit kiest
hij de weg van de minste weerstand. Een prestatie van de eerste
orde. Zulke films kúnnen dus nog steeds gemaakt worden in
Amerika.
Titel: Dead poets society
Regie: Peter Weir
Met: Robin Williams, Norman Lloyd
USA 1989
kleur circa 125 minuten
Op een strenge Amerikaanse jongensschool naar Engels model
komt in 1959 een jonge leraar, John Keating, die op een wel erg
onorthodoxe wijze les geeft: hij laat pagina’s uit boeken
scheuren, hij geeft les op de gang en op de binnenplaats, hij
klimt op tafels, enzovoort. Te midden van alle grijs- en stijfheid
valt dit gedrag op als afwijkend (voor het docentencorps)
respectievelijk verfrissend (voor sommige leerlingen). Er begint
iets te gloren van de bevrijding van de jaren zestig, maar de tijd
is nog niet rijp. De zaak neemt een dramatische wending als een
van Keatings leerlingen, die dolgraag acteur wil worden, geen
uitweg meer ziet uit de keiharde tegenwerking van zijn vader en
zelfmoord pleegt. Keating krijgt de schuld en moet opstappen.

Titel: Deal
Regie: Eddy Terstall
Met: Teun Kuilboer, Roberta Petzoldt, Peer Mascini, Ingrid
Willemse, Frank Sheppard
Nederland 2012
kleur 91 minuten
Na het politiek getinte project Vox populi van vier jaar eerder
keerde Terstall in 2012 terug naar het genre waar hij het beste
in is, de lichtvoetige Amsterdamse relatiekomedie, al is het
ditmaal wel met een twist. Sara en Midas zijn vrienden. Op een
avond in het café waar Sara als serveerster werkt vraagt zij
Midas half voor de grap wat hij over zou hebben voor een nacht
met haar. Hij zegt na enig aandringen ‘tweeduizend euro’, en zij
zegt ‘deal’. Volgt een ongemakkelijke episode: hoe gaan ze het
doen, waar, enzovoort. Na enig nadenken kiest Midas voor een
nachtje Barcelona, waar de twee samen een leuke avond hebben
en uiteindelijk besluiten toch maar van die rare deal af te zien.
Later ontstaat er alsnog toenadering tussen de twee, maar hoe
moet het nu verder met hen? Ouderwetse Terstall-kwaliteit met
als vanouds meesterlijke, vaak licht absurde dialogen en een
opmerkelijk bijrolletje voor de speelgoedmuis Godfried. Leuk.
Titel: Dear Mr. Wonderful
Regie: Peter Lilienthal
Met: Joe Pesci, Karen Ludwig, Evan Handler, Ivy Ray
Browning, Frank Vincent, Paul Herman
Duitsland 1982
kleur 105 minuten
Lilienthal koos Pesci als hoofdrolspeler nadat hij ’m in Raging
Bull had gezien als broer/manager van bokser LaMotta. Hier is
hij Ruby Dennis, eigenaar van een bowling-tent in de Bronx,
waar hij ’s avonds optreedt als zanger. Hij wil liever carrière
maken in Las Vegas, maar te veel bindt hem aan New York,
bijvoorbeeld zijn bij hem inwonende gescheiden zuster Paula en
haar zoontje Ray. Ook wordt Ruby bedreigd door
onderwereldfiguren die het op z’n zaak hebben voorzien. Z’n
zus verdwijnt om sociaal werk te gaan doen en Ruby zelf moet
zwichten voor de druk en verkoopt z’n zaak. De vriendin die hij
inmiddels heeft gevonden brengt hem eindelijk tot inzicht: ‘If
you want to sing, just sing! You don’t have to be famous!’ Film
werd deels gefinancierd door Duitse tv, was in Duitsland en
Frankrijk bioscoopfilm maar in Nederland tv-film (VPRO).

Titel: Dear white people
Regie: Justin Simien
Met: Tyler James Williams, Tessa Thompson, Kyle Gallner,
Teyonah Parris, Brandon P. Bell, Brittany Curran,
Justin Dobies, Marque Richardson
USA 2014
kleur 108 minuten
Satirische visie op het leven van vier zwarte studenten aan een
chique universiteit waar een rel uitbreekt over een door
conservatieve blanke rijkeluiszoontjes georganiseerde
blackface-avond. De aanloop daarnaartoe en de reacties erop
laten het onthutsende palet aan mogelijke visies zien in een
maatschappij waar racisme zogenaamd geen issue meer is, maar
er ondertussen zoveel dubbele bodems bestaan en iedereen
dermate op zijn woordkeus moet letten dat normale gesprekken
er bijkans onmogelijk door worden. Door de vette knipoog kan
er regelmatig een bevrijdende lach in de zaal opklinken – een
verademing in een verstikkend politiek correct klimaat.
Titel: Death of a salesman
Regie: Volker Schlöndorff
Met: Dustin Hoffman, John Malkovitch, Charles Durning,
Kate Reid, Steven Lang, Louis Zorich, David
Chandler, Jon Polito
USA 1985
kleur 130 minuten
Verfilming van wereldberoemd toneelstuk van Arthur Miller,
met Hoffman in superieure rol als oudere gefrustreerde
handelsreiziger. Altijd heeft hij geloofd in de Amerikaanse
Droom dat je van niets iets kunt worden als je maar hard werkt
en overtuigingskracht hebt. Daardoor waren zijn verwachtingen
altijd zo hoog gespannen dat hij niet alleen zichzelf, maar zijn
hele gezin te gronde heeft gericht. De ene zoon begint hem nu
af en toe de waarheid te vertellen (dat ze allemaal
mislukkelingen zijn), maar hij weigert te luisteren en zelfs vlak
voor zijn zelfmoord (om verzekeringsgeld) hoort men hem nog
mompelen dat zijn zoon ‘het helemaal gaat maken’.
Beklemmend.

Titel: Death of Stalin, the
Regie: Armando Iannucci
Met: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor,
Adrian McLoughlin, Michael Palin, Olga Kurylenko
UK/Frankrijk/België/Canada 2017
kleur 142 minuten
Engelstalige tragikomedie, gebaseerd op de graphic novel van
Fabien Nury en Thierry Robin, over de interne machtsstrijd die
in 1953 in de Sovjet-Unie ontbrandde na de plotselinge dood
door een hersenbloeding van de gevreesde dictator Stalin. Na de
aanvankelijke blinde paniek tekent zich al snel een competitie
af tussen Beria (de wrede chef van de geheime politie),
Malenkov (de steeds onzekerder nieuwe voorzitter van het
Centraal Comité) en Chroesjtsjov (die een redelijke, realistische
beleidslijn lijkt voor te staan maar ook bot en meedogenloos
kan zijn). Deze historisch behoorlijk accurate film over een zeer
beladen onderwerp weet de juiste balans te vinden tussen de
(met mate getoonde) gruwelen van de dictatuur en de
opvolgingsstrijd en de humor die in dit soort omstandigheden
nu eenmaal onvermijdelijk welig tiert; de Britsheid van die
humor is een leuk extraatje. De film was bij uitkomen
omstreden en kreeg in Rusland een vertoningsverbod.
Titel: Deathwatch
Regie: Michael J. Bassett
Met: Jamie Bell, Rúaidhrí Conroy, Mike Downey, Laurence
Fox, Roman Horák, Dean Lennox Kelly, Torben
Liebrecht, Kris Marshall, Hans Matheson, Hugh
O’Conor, Matthew Rhys, Andy Serkis, Hugo Speer
UK/Duitsland 2002
kleur 94 minuten
In een mistige nacht in 1917 belandt een deel van een Britse
eenheid in een Duitse loopgraaf. De Britten nemen een Duitse
soldaat gevangen, die hun dringend aanraadt weg te gaan omdat
er daar ter plekke een kwade kracht zou huizen die soldaten
ertoe aanzet elkaar te doden. Alleen soldaat Shakespeare gelooft
hem en helpt hem, terwijl iets alle anderen een voor een tot
waanzin drijft. De Eerste Wereldoorlog-sfeer is goed getroffen
en ook, in algemenere zin, de waanzin van de oorlog en het
gevecht van de soldaten met het kwaad in henzelf. Maar de
Bijbelse motieven zijn wel wat erg zwaar aangezet.
Titel: Decision to leave
Zie:
Heojil kyolshim

Titel: Deconstructing Harry
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Caroline Aaron, Kirstie Alley, Elisabeth
Shue, Demi Moore, Robin Williams, Bob Balaban,
Richard Benjamin, Eric Bogosian, Billy Crystal, Judy
Davis, Hazelle Goodman, Marielle Hemingway, Amy
Irving
USA 1997
kleur 96 minuten
In deze rijk met personages gestoffeerde film voert Allen de
schrijver Harry Block ten tonele, die in afwachting van de
uitreiking van een literaire prijs wordt geplaagd door
fantasiescènes met zijn eigen romanfiguren, en door echte
scènes met vrienden en kennissen die zich beklagen dat hij hun
belevenissen schaamteloos exploiteert. De grens tussen fictie en
realiteit vervaagt dan ook nogal eens, maar waar dit soort
spelletjes in vorige Allen-films altijd sprankelend en
onderhoudend waren, maken ze nu voornamelijk een
ongeïnspireerde en deprimerende indruk. Hoeveel kijkers
zouden anno 1999 nog een boodschap hebben aan dit
egocentrische getob van een man die ‘niet in het leven, maar
alleen in de kunst’ kan functioneren? Gelukkig zijn er toch weer
de nodige magistrale scènes, zoals die met Robin Williams als
een acteur die (letterlijk) out of focus is.
Titel: Dedictvi aneb kurvahosigutntag (De erfenis)
Regie: Vera Chytilová
Met: Bolek Polívka, Vera Chytilová
Tsjechië 1992
kleur 120 minuten
Jonge vrijgezel Bohus, die bij zijn tante woont, erft een groot
vermogen en gaat met zijn vrienden de beest uithangen in
chique restaurants en bordelen. Zwarte komedie symboliseert
invloed van kapitalisme op Tsjechische maatschappij na de
Fluwelen Revolutie. Het geheel is echter veel te lang en te
ongeïnspireerd om te blijven boeien. De verandering van
eenvoudige arbeider in rijke proleet voltrekt zich abrupt en
overtuigt op geen enkele wijze.
Titel: Deep blue sea, the (1994)
Regie: Karel Reisz
Met: Penelope Wilton, Ian Holm, Colin Firth
UK 1994
kleur 100 minuten
Verfilming van toneelstuk van Terence Rattigan over vrouw die
in het duistere Londen van de jaren vijftig een respectabel en
veilig leven als echtgenote van een jurist achter zich laat om
zich in een romance met een egoïstische piloot te storten van
wie ze echt houdt. Als deze haar verjaardag vergeet, doet ze een
zelfmoordpoging, waarop hij haar verlaat. Opnieuw wil ze zich
van het leven beroven, maar een zonderlinge buurman
verhindert dit. Ondanks de statische locatie (alles speelt zich af
op de kamer van de vrouw) van begin tot eind adembenemend,
met goede dialogen. Vakkundig geacteerd.

Titel: Deep blue sea, the (2011)
Regie: Terence Davies
Met: Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Rusell Beale,
Ann Mitchell
UK 2011
kleur 98 minuten
Verfilming van hetzelfde toneelstuk als de gelijknamige film
van Reisz uit ’94, maar met een iets aangepast verhaal. De
pijnlijkste momenten van de wanhopig makende relatie van de
gevoelige vrouw met de egoïstische piloot worden onbehaaglijk
breed uitgemeten, zodat de kijker net als de vrouwelijke
hoofdpersoon wordt bekropen door moedeloosheid en woede.
Een echt period piece, waarin de sombere, claustrofobische
naooorlogse sfeer en de herinneringen aan de saamhorigheid in
het veelvuldig gebombardeerde Londen effectief worden
opgeroepen. De gloedvol aanzwellende muziek is soms wel wat
zwaar aangezet.
Titel: Defending your life
Regie: Albert Brooks
Met: Albert Brooks, Meryl Streep, Rip Torn, Lee Grant,
Buck Henry
USA 1991
kleur 111 minuten
Man komt om bij auto-ongeluk en komt terecht in Judgment
City, een soort tussenstation op weg naar de hemel dat nog het
meest lijkt op een perfect georganiseerd hotel op een
internationaal vliegveld. Hier wordt in een soort rechtszitting
over zijn toekomst beslist: moet hij terugkeren op aarde om in
een nieuw leven een nog beter mens te worden, of mag hij door
naar het hiernamaals? De zittingen met de verdediger en de
aanklager, waarbij (pijnlijk herkenbare) scènes uit zijn leven op
een groot scherm worden vertoond, zijn zeer onderhoudend. De
zaak wordt nog gecompliceerder doordat hij verliefd wordt op
een medebewoonster van Judgment City. Uiteindelijk weet hij
het pleit in zijn voordeel te beslechten (dat wil zeggen: hij hoeft
niet nog eens terug naar de aarde) door in de allerlaatste scène
ware moed te tonen, op het moment dat alles al verloren lijkt.
Verrassend en origineel.

Titel: Definitely, maybe
Regie: Adam Brooks
Met: Ryan Reynolds, Rachel Weisz, Abigail Breslin,
Elizabeth Banks, Lianne Balaban, Kevin Kline
USA 2008
kleur 112 minuten
Will Hayes, een New Yorkse dertiger, probeert zijn tienjarige
dochter uit te leggen waarom hij en haar moeder gaan scheiden,
hoe ze elkaar destijds hebben ontmoet en wat er gebeurde in de
jaren voordat ze trouwden. Het begon allemaal in 1992, toen
Will bij het campagneteam van Clinton werkte en heen en weer
werd geslingerd tussen drie zeer verschillende vriendinnen. Zijn
dochter is niet zo gelukkig met het ‘happy end’ van haar vaders
verhaal en spoort hem tot nieuwe actie aan. Deze sprankelende
romantische komedie volgt grotendeels de geijkte patronen van
het genre, maar charmeert met pittig spel en de optimistische
entourage van het New York van voor 9/11.
Titel: Deining
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Jacqueline Blom, Kitty Courbois, Jaap Maarleveld,
Koen Wouterse, Isis Cabole, Hajo Bruins, Lottie
Hellingman
Nederland 2004
kleur 90 minuten
Werk en privéleven van de drukbezette tv-presentatrice Cella
ontaarden in een chaos wanneer haar vader overlijdt en ze haar
dementerende moeder tijdelijk in huis krijgt. Terwijl het praten
en handelen van haar moeder steeds vager en onbegrijpelijker
wordt, zinkt Cella almaar verder weg in stress en radeloosheid,
vooral als ze ook nog een geheim uit haar moeders verleden
ontdekt. Deze verrassend goede tv-film houdt de aandacht
vooral gevestigd op de menselijke aspecten van de
gebeurtenissen, zowel de tragische als de (spaarzame)
komische. Blom en Courbois maken indruk als respectievelijk
dochter en moeder. Zeer geslaagd.

Titel: Delbaran
Regie: Abolfazl Jalili
Met: Kaim Alizadeh, Rahmatollah Ebrahimi, Hossein
Hashemian, Ahmad Madavi
Iran/Japan 2001
kleur 96 minuten
Op een afgelegen garage in Delbaran, in een woestijnachtige
streek van Iran vlak bij de grens met Afghanistan, komt Kaim te
werken, een Afghaans jongetje dat zijn land is ontvlucht nadat
zijn familie is omgekomen in de oorlog. Kaim werkt keihard:
hij zet thee voor de chauffeurs, regelt onderdelen voor kapotte
auto’s en zorgt dat er water, voedsel en medicijnen zijn. Maar
het lot keert zich tegen hem als hij wordt gearresteerd door een
overijverige politieman en er een nieuwe weg wordt aangelegd
die Delbaran mijdt. Mooie beelden van het onherbergzame land
en het armetierige bestaan, maar de personages blijven ondanks
de dramatische achtergrond wat vlak en afstandelijk. De strijd
om het bestaan is beter verbeeld in Ab bad khak, de gevolgen
van de oorlog schrijnender in Kandahar.
Titel: Delicatessen
Regie: Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
Met: Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon, Karin Viard,
Marie-Laure Dougnac
Frankrijk 1990
kleur 96 minuten
Zwarte komedie, die qua stijl sterk doet denken aan Stelling en
Van Warmerdam, over een slager die in oorlogstijd mensen
vermoordt om aan vlees te komen. De volgende die op de
nominatie staat wordt echter gered door zijn bijziende
cellospelende dochter, die verliefd op hem is geworden. Mooie,
onheilspellende beelden, die de sfeer van oorlog, verraad en
verzet oproepen, afgewisseld met absurde humor en vreemde
typetjes. Zeer origineel, hoewel de veelheid aan visuele
indrukken soms wat vermoeit. Een van de twee regisseurs,
Caro, speelt een klein rolletje als een van de rioolbewoners.
Titel: Denise calls up
Regie: Hal Salwen
Met: Alanna Ubach, Timothy Daly, Caroleen Feeney, Sylvia
Miles, Dan Gunther, Dana Wheeler Nicholson, Liev
Schreiber, Mark Blum, Aida Turturro
USA 1995
kleur 80 minuten
Een stel jonge thuiswerkers praat al typend op PC of laptop
eindeloos telefonisch met elkaar zonder elkaar ooit in levenden
lijve te ontmoeten. Dankzij alle moderne snufjes zoals
draadloze telefoons en wisselgesprekken is de communicatie
geperfectioneerd en volledig ingepast in het dag- en werkritme.
Alles gebeurt telefonisch: koppelen, flirten, klaarkomen,
sterven, bevallen. Een beklemmende komedie over geestelijke
leegte, eenzaamheid en wezenloosheid in een tijd waarin
iedereen altijd bereikbaar is, waardoor er geen tijd overschiet
voor echt contact. De enige die zich consequent buitenshuis
begeeft, is de titelheldin.

Titel: Departed, the
Regie: Martin Scorsese
Met: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson,
Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera
Farmiga
USA 2006
kleur 151 minuten
In Zuid-Boston maakt de politie jacht op de Ierse maffiabaas
Costello en heeft daartoe een infiltrant, Billy, Costello’s
vertrouwen laten winnen; Billy speelt informatie over
Costello’s plannen aan de politie door. Maar bijna niemand
weet dat Costello op zijn beurt ook een mol bij de politie heeft
zitten: de ogenschijnlijk onkreukbare Colin Sullivan. Als de
twee informanten lucht van elkaar krijgen, brandt er een
verbeten strijd tussen hen los om niet als eerste te worden
ontmaskerd. Het wordt er niet overzichtelijker op als ze zonder
het van elkaar te weten verliefd worden op dezelfde vrouwelijke
psychiater. Deze tot het einde toe bloedspannende thriller focust
vooral op de loyaliteitsconflicten waarmee de verschillende
betrokkenen in dit drama rondom twee dubbellevens worstelen.
Uitstekende rollen van DiCaprio als politie-infiltrant, Damon
als maffiamol en Nicholson als de oude maffiabaas.
Titel: Departures
Zie:
Okuribito
Titel: Depuis qu’Otar est parti...
Regie: Julie Bertucelli
Met: Esther Gorintin, Nino Khomasuridze, Dinara
Drukarova
Frankrijk/België 2003
kleur 103 minuten
Stokoude Georgische vrouw (prachtige rol van de Poolse
Gorintin) wil op bezoek bij haar zoon Otar in Parijs, maar ze
weet niet (of wil niet weten) dat Otar, die is opgeleid tot arts
maar in Frankrijk als illegale bouwvakker werkte, is overleden
nadat hij van een steiger is gevallen. Subtiele en boeiende
tragikomedie met lichte toon waarin allerlei thema’s worden
aangestipt: het rijke Westen versus het arme Oosten, moederdochterverhoudingen, de troostende invloed van de Franse
cultuur en (misschien als uitvloeisel daarvan) de triomf van
fantasie en dromen over de rauwe werkelijkheid. Zeer de
moeite waard.

Titel: Dernier coup de marteau, le
Regie: Alix Delaporte
Met: Romain Paul, Clotilde Hesme, Grégory Gadebois,
Candela Peña, Tristán Ulloa, Farid Bendali, Mireia
Vilapuig
Frankrijk 2014
kleur 82 minuten
Victor woont met zijn moeder in een trailer op het strand bij
Montpellier. Ze hebben het niet breed en Victors moeder heeft
kanker. Zijn vader, die orkestdirigent is, heeft Victor nooit
ontmoet, maar als die in Montpellier een concert komt geven
besluit Victor hem op te zoeken. De film treft de juiste
onsentimentele toon door het naturel van de jeugdige Romain
Paul en de consequente vermijding van larmoyante clichés. Een
onopvallend pareltje. De titel verwijst naar de hamerslagen in
het slotdeel van Mahlers zesde symfonie.
Titel: Descendants, the
Regie: Alexander Payne
Met: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller,
Nick Krause, Patricia Hastle
USA 2011
kleur 115 minuten
Matt King, een Hawaïaanse advocaat en landeigenaar, moet
plotseling voor zijn twee dochters zorgen als zijn vrouw
Elizabeth in coma is geraakt na een bootongeluk. Korte tijd
later krijgt hij te horen dat Elizabeth niet meer bij zal komen en
volgens haar laatste wens van de apparatuur zal worden
losgekoppeld. Ook ontdekt hij dat Elizabeth een verhouding
had, en hij gaat op zoek naar haar minnaar. Ten slotte moet hij
in overleg met zijn neven en nichten beslissen over de verkoop
van een groot stuk land van de familie aan een
projectontwikkelaar. Clooney speelt de veelgeplaagde, maar
ingehouden Matt vakkundig; we zien aan hem af hoe zwaar hij
het heeft, maar hij houdt de touwtjes in handen. Ook Woodley
is sterk als de oudste dochter, die begint als een onhandelbaar
puberkreng maar dan in versneld tempo volwassener wordt dan
haar leeftijd, en de kleine Miller zorgt voor het meest
aangrijpende moment van de film. Het emotioneel zware
scenario weet tot in alle details de juiste toon te treffen,
melodrama te vermijden en de kijker ademloos betrokken te
houden. Opnieuw een gedegen stuk vakwerk van Payne, wiens
Sideways alweer zeven jaar oud is.

Titel: Descending the mountain
Regie: Maartje Nevejan
Met: Vanja Palmers, Franz Vollenweider, zuster Theresia
Raberger, Peter Gasser, Aurèle Masson Gianoli,
Magnus Huser
Nederland/Zwitserland 2021
kleur 78 minuten
Documentaire over een experiment in een klooster op de
Zwitserse berg Rigi, waar in 2015 psilocybine, een
geestverruimende stof uit paddenstoelen, werd toegekend aan
mensen die ervaring hadden met zenmeditatie. Het was een
samenwerking tussen zenmeester Vanja Palmers en psychiater
en neurowetenschapper Franz Vollenweider; de laatste berichtte
over de resultaten in het blad Nature. Die resultaten waren zo
veelbelovend dat de stof waarschijnlijk binnen enkele jaren zal
worden goedgekeurd voor gebruik in de psychiatrie. Op
hersenscans is te zien dat de hersencentra waarmee men over
zichzelf nadenkt minder actief worden en de communicatie
tussen verschillende hersengebieden die gewoonlijk
voornamelijk apart opereren toeneemt. Dit komt overeen met de
ervaring dat gebruikers het ego minder belangrijk vinden en
zich meer één voelen met alles om hen heen. Zowel Palmers als
Vollenweider vertellen uitgebreid over hun ervaringen;
prachtige kunstzinnige beelden begeleid door pychedelische
muziek maken er een hallucinerende ervaring van.
Titel: Después de Lucía (After Lucía)
Regie: Michel Franco
Met: Tessa Ia, Hernán Mendoza, Gonzalo Vega Sisto,
Tamara Yazbek, Francisco Rueda, Paloma Cervantes,
Juan Carlos Barranco, Diego Canales, Carmen Beato
Mexico 2012
kleur 103 minuten
Beroepskok Roberto en zijn dochter Alejandra verhuizen van
Puerto Vallarta naar Mexico-Stad. Hun echtgenote/moeder
Lucía is omgekomen bij een verkeersongeluk en ze willen een
nieuwe start maken, maar Lucía’s dood blijft als een schaduw
over hun leven hangen, mede doordat ze er nooit over praten.
Alejandra (‘Ale’) gaat naar haar nieuwe school en vindt daar
gemakkelijk aansluiting, maar als ze een keer tijdens een feestje
dronken seks heeft met een klasgenoot en een filmpje daarvan
op internet belandt, wordt ze het slachtoffer van pesterijen die
steeds verder uit de hand lopen. De film, die associaties oproept
met Haneke, toont genadeloos de wrede details van het pesten
en de eenzaamheid van het slachtoffer dat geen kant op kan,
waardoor het soms moeilijk is om te blijven kijken, en maakt
impliciet ook duidelijk hoe onverwerkte rouw als een gif in
levens kan doorwerken. Huiveringwekkend.

Titel: DeUsynlige (Troubled water)
Regie: Erik Poppe
Met: Pål Sverre Hagen, Trine Dyrholm, Ellen Dorrit
Petersen, Fredrik Grøndahl, Angelou Garcia,
Henriette Garcia, Jon Vågenes Eriksen
Noorwegen/Zweden 2008
kleur 115 minuten
Jan, een jongen die als tiener is veroordeeld omdat hij een kind
zou hebben vermoord (maar altijd heeft volgehouden dat het
een ongeluk was en geen moord), komt vrij na het uitzitten van
tweederde van zijn gevangenisstraf. Na bemiddeling door de
gevangenisgeestelijke vindt hij werk als organist bij een kerk,
waar hij een relatie krijgt met de predikante, een alleenstaande
moeder, en de zorg voor haar zoontje mede op zich neemt. De
moeder van het omgekomen kind krijgt er lucht van dat Jan (die
zich nu Thomas noemt) weer op vrije voeten is en gaat hem
opzoeken omdat ze al die jaren met vragen is blijven zitten, en
dat is het begin van een cascade van drama’s. De film begint
veelbelovend in een Dogma-achtige stijl, maar ontpopt zich
uiteindelijk tot een vrij conventionele en onopmerkelijke
thriller. Matig.

Titel: Deutschland 09 – 13 kurze Filme zur Lage der
Nation
Regie: Fatih Akin, Wolfgang Becker, Sylke Enders, Dominik
Graf, Martin Gressmann, Christoph Hochhäusler,
Romuald Karmakar, Nicolette Krebitz, Dani Levy,
Angela Schanelec, Hans Steinbichler, Isabelle Stever,
Tom Tykwer, Hans Weingartner
Met: Adriana Altaras, Bernhard Baron Boneberg, Josef
Bierbichler, Bernd Birkhahn, Uwe Bohm, Winnie
Böwe, Till Butterbach, Justus Carriere, Cedric Eich,
Arne Fiedler, Benno Fürmann, Claudia Geisler,
Christoph Glaubacker, Dominik Graf, Helene Grass
Duitsland 2009
kleur en zwart-wit 151 minuten
In 1978 maakten de destijds belangrijkste regisseurs
(Fassbinder, Kluge, Reitz en Schlöndorff) korte films voor het
project Deutschland im Herbst, dat een beeld wilde geven van
(West-)Duitsland in tijden van RAF-terrorisme. Dertig jaar later
proberen dertien Duitse regisseurs uit de vroege eenentwintigste
eeuw op hun beurt een statement af te geven over de toestand
van hun land. De kwaliteit van de episodes verschilt sterk.
Enkele zijn indrukwekkend (het interview met de oude Iraanse
seksclubeigenaar, een in ouderwetse stijl gefilmde
minidocumentaire over gebouwen uit de Adenauer-tijd die op
de nominatie staan om te worden gesloopt, een gedramatiseerd
verslag van de arrestatie van een wetenschapper die ten
onrechte van lidmaatschap van een terroristische organisatie
wordt verdacht), maar de meeste zijn ofwel erg flauw (een lezer
van de Frankfurter Allgemeine besluit tot een gewelddadige
eenmansactie wegens de afschaffing van het ouderwetse
Fraktur-lettertype, een klein jongetje kan vliegen en veroorzaakt
paniek op de hoogste niveaus), ofwel pretentieus op het
onbegrijpelijke af (een fictieve ontmoeting tussen Ulrike
Meinhof en Susan Sontag, Duitsland als intensive care,
verhuizing van een deel van de mensheid naar de maan,
begeleid door een hol commentaar). Je moet wel erg veel quasidiepzinnigheid doorploegen voor die paar goede stukjes.
Anders dan bijvoorbeeld 11’09’’01 mist deze collectie een
duidelijk samenbindend idee, waardoor het een verzameling
van losse (en grotendeels niet erg briljante) invallen blijft. Een
pijnlijke misser.

Titel: Deux
Regie: Filippo Meneghetti
Met: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker,
Jérôme Varanfrain, Muriel Bénazéraf, Augustin
Reynes, Hervé Sogne, Stéphane Robles
Frankrijk/België/Luxemburg 2019
kleur 99 minuten
De gepensioneerde Nina en Madeleine, overbuurvrouwen op de
bovenste gang van een appartementengebouw, zijn al heel lang
een liefdeskoppel. Dat laatste is geheim, want Madeleine heeft
kinderen en kleinkinderen en die mogen van niets weten. Maar
Nina wil hun liefde graag openlijk kunnen beleven en daarvoor
zijn nu, op hun beider oude dag, eindelijk de nodige stappen
gezet. Maar voordat de coming-out kan plaatsvinden krijgt
Madeleine een beroerte, waarna ze permanent verzorging nodig
heeft. Hoe moet Nina, voor de buitenwereld slechts haar
buurvrouw, nu nog toegang krijgen tot haar geliefde?
Aangrijpend drama focust voornamelijk op de twee geliefden,
vakkundig vertolkt door grandes dames Sukowa en Chevallier,
zodat ademloos kijken gegarandeerd is. De overige rollen
blijven mede daardoor helaas wat schetsmatig.
Titel: Deux jours, une nuit
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne,
Catherine Salée, Batiste Sornin, Simon Caudry, Alain
Eloy, Fabienne Sciascia, Timur Magomedgadzhiev
België/Frankrijk/Italië 2014
kleur 95 minuten
Sandra, die na een ziekteverlof net weer is begonnen te werken,
krijgt te horen dat ze is ontslagen omdat haar collega’s voor een
extra bonus gestemd hebben, waardoor er geen geld meer is
voor haar salaris. Ze krijgt echter signalen dat zij zijn
gemanipuleerd door een superieur en vraagt een herstemming
aan. Dat wordt toegestaan, en nu moet ze in één weekend haar
collega’s zien te overtuigen dat ze voor behoud van haar baan
en tegen hun eigen bonus moeten stemmen. Het wordt een
slopende odyssee langs al hun huizen, waarbij Sandra wordt
gesteund door haar man en een paar loyale collega’s. Wederom
ijzersterke sociaal-realistische vertelling van de broers
Dardenne, die de kijkers anderhalf uur lang in een haast
ondraaglijke spanning houden en hen de dilemma’s van de
moderne arbeidersklasse aan den lijve laten voelen. De
Dardennes lijken nog steeds met elke film beter te worden!

Titel: Día de suerte, un (A lucky day)
Regie: Sandra Gugliota
Met: Valentina Bassi, Claudio Gallardou, Fernán Mirás,
Darío Vittori, Damián de Santo
Argentinië 2002
kleur 95 minuten
Elsa houdt zich in Buenos Aires in leven met vervelende
baantjes en snakt naar meer geld, avontuur, ‘groots en
meeslepend leven’. Nadat ze verliefd is geworden op een
Italiaan, begint ze te dromen van Italië, het land dat haar
anarchistische grootvader ontvluchtte om een nieuw leven op te
bouwen aan de andere kant van de oceaan. Ze spaart het geld
voor een ticket bij elkaar en vliegt haar droom achterna. Het
grootste deel van de film speelt in Buenos Aires en geeft een
goed beeld van het lege, wezenloze leven van de jonge
generatie, scherp afgezet tegen de geëngageerdheid van de
ouderen. De jeugd lijkt uitsluitend uit op ‘gelukkig zijn, leuke
dingen doen met iemand die ik leuk vind, een beetje geld
hebben’. Moeten díé mensen de Argentijnse economie weer
vlottrekken? lijkt de regisseuse te vragen.
Titel: Diagonale du fou, la
Regie: Richard Dembo
Met: Michel Piccoli, Alexandre Arbatt, Liv Ullmann, Leslie
Caron, Daniel Olbrychski
Frankrijk 1984
kleur 100 minuten
Schaakmatch om wereldtitel tussen oude Russische
wereldkampioen (Piccoli) en jonge naar het Westen gevluchte
Russische dissident (Arbatt) ontaardt eerst in zenuwenoorlog en
later in strijd op leven en dood als wereldkampioen
ongeneselijk ziek blijkt en de Russen de verbannen vrouw van
de dissident (Caron) in de strijd gooien. Wat blijft hangen is de
persoonlijke tragedie van de schakers, voor wie ondanks alles
Het Spel boven alles gaat. IJzersterke slotscène waarin de twee
spelers aan het sterfbed van de oude man nog gauw even een
partij zonder bord spelen terwijl de vrouw van de stervende
(Ullmann) verbijsterd toekijkt.

Titel: Dialogue avec mon jardinier
Regie: Jean Becker
Met: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon, Alexia Barlier, Hiam Abbass
Frankrijk 2008
kleur 109 minuten
Vriendschap tussen een Parijse kunstschilder, die zich na een
crisis in zijn huwelijk in zijn geboorteplaats op het platteland
heeft teruggetrokken, en een man die hij als tuinman heeft
ingehuurd en die een lagereschoolvriendje van hem blijkt te
zijn. Vroeger haalden ze samen kattenkwaad uit, en mede
daardoor komen de twee mannen uit inmiddels totaal
verschillende milieus (‘Dupinceau’ en ‘Dujardin’, zoals ze
elkaar voor de grap noemen) nu snel weer nader tot elkaar en
leren ze van alles over elkaars wereld. In korte flashbacks
worden veelzeggende flitsen uit hun verleden getoond. De
vriendschap neemt een tragische wending als de tuinman, die
zijn hele leven zwaar lichamelijk werk bij het spoor heeft
gedaan, ongeneselijk ziek blijkt te zijn. Een zorgvuldig
gemaakt, onsentimenteel ‘filmduet voor twee heren’, waarin
Auteuil en Darroussin allebei topprestaties leveren.
Titel: Diary of a teenage girl
Regie: Marielle Heller
Met: Bel Powley, Alexander Skarsgård, Kristen Wiig, Abby
Wait, Miranda Bailey, Madeleine Waters
USA 2015
kleur 102 minuten
Minnie, een 15-jarige aspirant-striptekenares, begint in de jaren
zeventig in San Francisco uit seksuele nieuwsgierigheid een
verhouding met haar moeders vriend. Dit leidt tot
bewustwording van haar vrouwelijke identiteit en haar
verlangen naar aandacht en intimiteit, wat zowel voor haarzelf
als voor haar moeder, die bijna permanent high is en haar
dochter nauwelijks waarneemt, een grote schok is. Goed
getroffen tijdsbeeld van een tijdperk waarin vrijheid en naïviteit
hand in hand gingen en dat voorgoed verleden tijd is, gefilmd in
een bij die periode passende kleurstelling. Powley zet volkomen
geloofwaardig een Amerikaanse middelbare scholiere neer, een
opmerkelijke prestatie voor een 23-jarige Britse(!).

Titel: Diep
Regie: Simone van Dusseldorp
Met: Melody Klaver, Hunter Bussemaker, Marcel Faber,
Monic Hendrickx, Damien Hope, Bart Klever, Stijn
Koomen, Hadewych Minis
Nederland 2005
kleur 90 minuten
Heleen groeit in de jaren zeventig op in een gezin waarin alle
verworvenheden van de seksuele revolutie in praktijk zijn
gebracht. Haar ouders plegen overspel, scheiden en krijgen
nieuwe partners, maar zijn niet gelukkig. Het 14-jarige meisje
worstelt intussen, aan haar lot overgelaten, met de vraag wat
echte liefde is en hoe seks in het plaatje past. Ontroerende en
subtiele film waarin de jaren zeventig grimmiger worden
afgeschilderd dan veel mensen ze zich zullen herinneren.
Scenario van Tamara Bos naar Het leven bestaat niet van
Hendrickje Spoor; doorbraakrol van Klaver.
Titel: Diplomatie
Regie: Volker Schlöndorff
Met: André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner,
Robert Stadlober, Jean-Marc Roulot
Frankrijk/Duitsland 2014
kleur 88 minuten
Ontmoeting in 1944 tussen Dietrich von Choltitz, de militaire
opperbevelhebber van het door de Duitsers bezette Parijs, en de
Zweedse consul-generaal Raoul Nordling. De oorlog is voor de
Duitsers verloren en nu moet Parijs op bevel van de Führer
verwoest worden als vergelding voor de bombardementen op
Berlijn. Nordling probeert von Choltitz te overreden om deze
dwaze, zinloze en wrede actie te saboteren, maar stuit op een
muur van rechtlijnigehid en Befehl ist Befehl-denken.
Verfilming van een toneelstuk van Curil Gely, gebaseerd op een
historisch gegeven: het plan om Parijs te verwoesten bestond
destijds echt, maar von Choltitz voerde het om tot op heden
onopgehelderde redenen nooit uit, zodat Gely en Schlöndorff
alle ruimte hadden om te speculeren over wat er aan deze
beslissing vooraf kan zijn gegaan. Ook de figuur Nordling is
historisch, maar of hij werkelijk een rol heeft gespeeld in deze
zaak is onbekend. Ondanks de statische locatie (en de bekende
afloop) een ademloos spannend kijkspel, met twee
hoofdrolspelers die zich van hun beste kant laten zien.

Titel: Dirty God
Regie: Sacha Polak
Met: Vicky Knight, Eliza Brady-Girard, Rebecca Stone,
Dana Marineci, Karl Jackson, Jake Wheeldon, Rosie
Akerman
Nederland/UK 2019
kleur 104 minuten
Jade, een jonge Britse moeder, moet na een zuuraanval door
haar ex en een aantal zware operaties verder door het leven met
grote ontsierende littekens op haar gezicht en lichaam. Aan haar
vrienden heeft ze, ondanks hun lippendiensten, meestal weinig
steun; zij zetten hun leventje van feestvieren en dansen
onbekommerd voort. In haar wanhoop en frustratie vestigt ze
haar hoop op een schimmige Marokkaanse kliniek voor
plastische chirurgie en doet ze alles om het voor de behandeling
benodigde bedrag bij elkaar te krijgen; door haar onbesuisde
acties dreigt ze zelfs de voogdij over haar dochtertje en het
contact met haar moeder kwijt te raken. Als haar moeder
plotseling wordt gearresteerd, komen ze weer nader tot elkaar.
Aangrijpende en integere film van Polak, die eerder indruk
maakte met rauw-realistische films als Zurich en de
documentaire Nieuwe tieten over haar eigen dubbele
borstamputatie. Dit is haar eerste buitenlandse productie,
waarmee ze zich op overtuigende wijze in de filmtraditie van
maatschappelijk betrokken Britten als Ken Loach en Mike
Leigh plaatst. Hoofdrolspeelster Knight, die zelf een verminkt
gezicht heeft sinds een ongeluk in haar jeugd en niet eerder in
films acteerde, zet de naar houvast zoekende Jade levensecht en
zonder vals sentiment neer. En passant besef je weer eens hoe
belachelijk en beklemmend de hedendaagse
‘schoonheidsnormen’ voor jonge mensen zijn.

Titel: Dis-moi que je rêve
Regie: Claude Mouriéras
Met: Vincent Dénériaz, Cédric Vieira, Muriel Mayette,
Frédéric Pierrot, Julien Charpy, Stéphanie Frey,
Suzanne Gradel
Frankrijk 1998
kleur 97 minuten
Boerenfamilie in een afgelegen dorpje in de Haute Savoye heeft
te kampen met problemen die worden veroorzaakt een van de
zoons, Julien, die geestelijk gehandicapt is. Julien haalt allerlei
kattenkwaad uit en praat met koeien. De twee ‘normale’
kinderen lijden er erg onder en ook gezinstherapie helpt niet.
Op een gegeven moment is de familie zover dat ze Julien willen
laten opnemen, maar dan onthult grootmoeder een
familiegeheim: er is nóg een gehandicapte zoon, Jules, die,
zwaar spastisch en in een rolstoel, zijn dagen slijt in een
inrichting. Julien besluit Jules te bevrijden en samen met hem
plezier te gaan maken. Naast Jules lijkt hij ineens volkomen
normaal, en hij bloeit helemaal op. Wat dit precies is, is
moeilijk te zeggen: komedie, absurdisme, magisch realisme?
Wat blijft hangen is een pleidooi om de waarheid onder ogen te
zien en je te bevrijden van de ballast van je (familie)verleden,
en problemen niet weg te stoppen maar te integreren in je leven,
met alle ellende en verdriet van dien.
Titel: Disappearance of Alice Creed, the
Regie: J. Blakeson
Met: Gemma Arterton, Eddie Marsan, Martin Compston
UK 2009
kleur 96 minuten
Twee mannen ontvoeren de dochter van een rijke man en eisen
een hoog losgeld – ogenschijnlijk een doodsimpele situatie met
een al even voorspelbare afloop. Maar de rollen van de drie
spelers in dit drama blijken minder vast te liggen dan op het
eerste gezicht lijkt en de dynamiek tussen hen verschuift
voortdurend. Ondanks enkele onwaarschijnlijke wendingen een
bloedspannende ‘minimalistische’ thriller met steengoed spel,
met name van de twee ontvoerders, wier wederzijdse loyaliteit
tot het eind toe onduidelijk blijft.

Titel: Disappearance of Eleanor Rigby, the
Regie: Ned Benson
Met: Jessica Chastain, James McAvoy, Viola Davis,
Katherine Waterston, Archie Panjabi, Bill Hader,
Ciarán Hinds, Nina Arianda, William Hurt, Jess
Weixler, Isabelle Huppert
USA 2013
kleur 90 minuten (deel 1, Him); 105 minuten (deel 2,
Her); 125 minuten (in 2014 uitgebrachte verkorte
gecombineerde versie, Them)
Filmtweeluik over een man en een vrouw in New York die na
een traumatische gebeurtenis proberen hun huwelijk te redden.
In het eerste deel, Him, zien we de betreffende periode door de
ogen van de man, Conor, en in het tweede deel, Her, door die
van de vrouw, Eleanor. Dezelfde gebeurtenissen worden vanuit
hun beider volstrekt verschillende perspectieven getoond, zodat
geleidelijk een aangrijpend totaalbeeld van een zwaar op de
proef gestelde relatie opdoemt. De twee delen vullen elkaar
perfect aan; het is schrijnend er getuige van te moeten zijn hoe
deze twee mensen, die ooit gelukkig met elkaar waren, zo
verschillend met de ontstane situatie omgaan dat ze haast in
parallelle werkelijkheden lijken te leven van waaruit ze elkaar
niet meer kunnen bereiken. Sterk spel van Chastain en McAvoy
in de titelrollen en van Davis als een in het leven teleurgestelde
universitair docente die Eleanor een tijdje tot steun is. Het is
sterk aan te raden Him en Her (in die volgorde) te bekijken en
niet de minder sterke, want steeds tussen de echtelieden heen en
weer springende en ingekorte combinatiefilm Them.
Titel: Disclosure
Regie: Barry Levinson
Met: Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland,
Roma Maffia, Caroline Goodall
USA 1994
kleur circa 125 minuten
Verfilming van de gelijknamige bestseller van Michael
Crichton. Een geval van seksuele intimidatie van een
mannelijke ondergeschikte door een vrouwelijke superieur leidt
een eindeloze reeks machinaties voor en achter de schermen in
bij het geavanceerde computerbedrijf Digicom, waaruit de man
ten slotte als triomfator te voorschijn komt. Als we de film
mogen geloven doen vrouwen inmiddels niet meer onder voor
mannen wat betreft doortraptheid in het spel van hogerop
komen en promotie maken. En passant trekken er heel wat
vaktermen op het gebied van cd-rom, virtual reality en digitale
communicatie voorbij.

Titel: Disconnect
Regie: Henry Alex Rubin
Met: Jason Kateman, Hope Davis, Frank Grillo, Michael
Nyqvist, Paula Patton, Andrea Riseborough,
Alexander Skarsgård, Max Thieriot, Colin Ford,
Jonah Bobo, Haley Ramm
USA 2012
kleur 115 minuten
Mozaïekvertelling à la Crash waarin via drie met elkaar
verweven verhalen de schaduwkanten worden getoond van
internet, mobiele telefoons, chatrooms, sociale media en andere
moderne vindingen op het leven van gewone mensen: een
eenzame jongen wordt zodanig via internet gepest dat hij een
zelfmoordpoging doet, een echtpaar in een huwelijkscrisis
wordt het slachtoffer van internetfraude en een journaliste legt
contact met een mannelijke internetsekswerker en brengt hem
daarmee in grote problemen. De film ontaardt nergens in
prekerigheid maar voert de kijker middels een genuanceerd,
geloofwaardig script en een sterke cast naar een pijnlijke
ontknoping. Beklemmend.
Titel: Discovery of heaven, the
Regie: Jeroen Krabbé
Met: Stephen Fry, Greg Wise, Flora Montgomery, Neil
Newbon, Diana Quick, Emma Fielding, Jeroen
Krabbé, Ellen Vogel
Nederland 2001
kleur 150 minuten
Verfilming van de bijna duizend pagina’s dikke roman De
ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. God is vertoornd
omdat de mensheid er een zootje van heeft gemaakt op aarde,
zegt het verbond eenzijdig op en wil de stenen tafelen terug
hebben in de hemel. Dat laatste moet door een mens gebeuren,
want als engelen op aarde komen, verliezen ze hun
onsterfelijkheid. Er moet dus een uitverkoren mensenkind
worden geboren. Dat wordt Quinten, de zoon van celliste Ada
en één van de twee onafscheidelijke vrienden Onno en Max. De
hemelse scharen laten al doende echter heel wat steekjes vallen,
waardoor op aarde de ene dramatische gebeurtenis op de andere
volgt. De film is groots opgezet, vakkundig gemaakt en op de
special effects is niet bezuinigd, maar ik vond hem niet erg
overtuigend. De thematiek is naar mijn smaak te hoogdravend
en het tempo in veel gevallen te traag, waardoor de aandacht
van de kijker onvoldoende wordt vastgehouden. Het einde is
bombastisch en lachwekkend. De acteerprestaties zijn
grotendeels uitstekend en de film bevat enkele prachtige scènes,
maar als geheel stelt hij teleur, mogelijk doordat er
noodgedwongen te veel wordt uitgebeeld, terwijl in een boek
meer aan de fantasie wordt overgelaten.

Titel: Disgrace
Regie: Steve Jacobs
Met: John Malkovich, Jessica Haines, Eriq Ebouaney, Fiona
Press
Australië/Zuid-Afrika 2008
kleur 120 minuten
Verfilming van de beroemde roman van J.M. Coetzee over
David Lurie, hoogleraar literatuurwetenschap in Kaapstad en in
de vijftig, die na de zoveelste affaire met een mooie studente in
de problemen komt als zij het aan haar vriend en haar ouders
vertelt, die vervolgens stennis schoppen. Lurie krijgt ontslag en
reist naar zijn dochter Lucy, die in haar eentje op een boerderij
midden op het ruige platteland van Zuid-Afrika woont en daar
een hondenkennel heeft. Vader en dochter worden er het
slachtoffer van een gewelddadige overval door drie zwarte
jongeren waarbij Lucy meerdere malen wordt verkracht en
David zwaar gewond raakt. Lurie wil de daders bij de politie
aangeven en het recht doen zegevieren, maar komt erachter dat
er in het Zuid-Afrika van na de apartheid andere regels gelden.
Uiteindelijk slaagt hij erin zich net als Lucy neer te leggen bij
het onvermijdelijke en door te gaan met zijn leven. En passant
doorbreekt hij, waarschijnlijk voor het eerst van zijn leven, zijn
blank-westerse intellectuele superioriteitsgevoel en
egocentrisme. Malkovich is (zoals altijd) fenomenaal in zijn rol
van David Lurie, en ook Haines zet een formidabele prestatie
neer als de koppige, stoïcijnse Lucy. Zelden werd een cultuuren generatiekloof zo mooi verbeeld.
Titel: Distant
Zie:
Uzak
Titel: Distant voices, still lives
Regie: Terence Davies
Met: Freda Dowie, Peter Postlethwaite, Angela Walsh, Dean
Williams
UK 1988
kleur 85 minuten
Sterk autobiografische film over Liverpools arbeidersmilieu in
de jaren veertig en vijftig, gecentreerd rond twee
huwelijksfeesten en doorspekt met flashbacks. Film laat beeld
achter van veel ellende binnenskamers (vooral de vrouwen
krijgen het hard te verduren, bijna alle mannen zijn monsters)
en een sombere tijd waarin te pas en te onpas allerlei liederen
worden aangeheven. Dat laatste irriteert soms, maar dat ligt
minder aan de film dan aan de moderne Nederlandse
toeschouwer, wie dit alles vreemd is. Een bezwaar tegen de film
is dat hij erg fragmentarisch is, waardoor de kijker niet echt
inzicht krijgt in de diepere achtergronden.

Titel: Dit ben ik niet
Regie: Joris Koptod Nioky
Met: Joris Koptod Nioky, Ocean Lin, Marleen Verschoor
Nederland 2021
kleur 96 minuten
Documentairemaker Joris Koptod Nioky trekt tijdelijk in bij
zijn 71-jarige moeder Rian om met haar te praten over dingen
die vroeger gebeurd zijn. Ze hebben sterk verschillende visies
op haar moederschap. Tegen de achtergrond van de
losbarstende coronapandemie denkt Rian na over haar jeugd in
Rotterdam, haar gewelddadige vader, de commune die zij in de
jaren zeventig met haar vriend en een ander stel vormde en de
complexe familie die daarvan het resultaat was. We vangen via
Joris glimpen op van een aantal traumatische ervaringen die in
die tijd hebben plaatsgevonden en die de kinderen in meerdere
of mindere mate hebben beschadigd (de meesten willen niet
eens voor de documentaire geïnterviewd worden). Als Joris
Rian een voorlopige montage laat zien, wordt ze kwaad en
verdrietig en weigert verdere medewerking. Ook andere
familieleden distantiëren zich van het project en Rian dreigt
haar zoon zelfs met een rechtszaak. Schokkend beeld van het
verleden van een disfunctionele, onveilige familie waarvan elk
lid noodgedwongen zijn of haar eigen verhaal heeft gemaakt om
mee te leven en waarin de filmmaker ook zichzelf niet spaart.
Titel: Divine intervention
Zie:
Yadon ilaheyya
Titel: Diving bell and the butterfly, the
Zie:
Scaphandre et le papillon, le
Titel: Django unchained
Regie: Quentin Tarantino
Met: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio,
Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton
Goggins
USA 2012
kleur 165 minuten
Premiejager (en voormalig tandarts) dr. King Schultz koopt in
1858 in Texas de slaaf Django vrij en leidt hem op tot zijn
hulpje. Django blijkt al snel een begaafd schutter en samen
leggen ze een winter lang gezochte misdadigers om en
incasseren de premies. Dan begeleidt dr. Schultz op zijn beurt
Django op een gevaarlijke missie: het bevrijden van diens
vrouw Broomhilda uit de klauwen van de wrede plantageeigenaar Calvin Candie in Mississippi. Spannende
westernpastiche van meesterfilmer Tarantino, met de inmiddels
vertrouwde ingrediënten: gekantelde filmclichés, over-the-top
geweld, absurde dialogen, verrukkelijke anachronismes en
totaal onverwachte wendingen; de incidentele slapstick (de
KKK-leden die met hun maskers worstelen) ontbreekt evenmin.
Waltz is subliem als de consequent komisch-deftig pratende
Duitse premiejager dr. Schultz, DiCaprio speelt de
meedogenloze plantage-eigenaar met overgave en Foxx geniet
zichtbaar van zijn heldenrol. Prachtig.

Titel: Do the right thing
Regie: Spike Lee
Met: Spike Lee, Danny Aeiello, Ossie Davis, Ruby Dee,
Richard Edson, Bill Nunn
USA 1989
kleur 120 minuten
Dag in zwarte wijk in Brooklyn. Onder invloed van de extreme
hitte escaleren onderlinge wrijvingen tussen zwarten, Koreanen
en Italianen langzamerhand tot een rassenrel waarbij een
pizzeria wordt vernield en in brand gestoken. De overgang van
vriendelijke, alledaagse steken onder en boven water naar
steeds grimmiger wordende uitingen van racisme is
beklemmend. Desondanks is het ogenblik waarop er geen weg
terug meer is haarscherp aan te wijzen: dat is wanneer de
eigenaar van de pizzeria een ghettoblaster aan stukken slaat.
Dat het Lee niet is begonnen om de sensatie, blijkt uit het slot
van de film: er verschijnen twee citaten in beeld, één van
Martin Luther King, die geweld afwijst, en één van Malcolm X,
die geweld als reactie op misstanden verdedigbaar vindt.
Daardoor wordt er in elk geval een vraagteken geplaatst bij de
uitbarsting van geweld in de film.
Titel: Dogtooth
Zie:
Kynodontas
Titel: Dolor y gloria
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, César
Vicente, Asier Flores, Penélope Cruz
Spanje 2019
kleur 113 minuten
Een filmregisseur op leeftijd wordt geplaagd door lichamelijke
ongemakken en depressiviteit. Als een dertig jaar oude film van
hem opnieuw wordt uitgebracht, grijpt hij die gelegenheid aan
om weer contact te zoeken met de hoofdrolspeler, met wie hij
destijds gebrouilleerd raakte. Daardoor komen er ook allerlei
beelden van zijn jeugd en vroegere geliefden weer bij hem
boven, waardoor hij in een draaikolk van heden en verleden
terechtkomt die door meesterfilmer Almodóvar prachtig wordt
verbeeld. Een melancholieke, deels autobiografische reis door
een leven waarin het verleden groter is dan de toekomst, en
tegelijk een prachtig spiegelpaleis: een verfilmd leven dat draait
om films. Een verhaal over liefde en pijn, over verslaving en
ontnuchtering. Of dat een komedie wordt of een drama, dat
blijkt, net als in het echte leven, pas gaandeweg.

Titel: Dolores Claiborne
Regie: Taylor Hackford
Met: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt,
Christopher Plummer
USA 1995
kleur 132 minuten
Selena, een jonge journaliste uit New York, reist naar het dorpje
in Maine waar ze haar jeugd doorbracht nadat haar moeder, de
norse en ongelukkige titelheldin, is gearresteerd als verdachte
van de moord op een oude dame bij wie zij het huishouden
deed. Door deze kwestie wordt het verleden weer opgerakeld:
de dood onder verdachte omstandigheden van Dolores’ man en
Selena’s vader tweeëntwintig jaar geleden. Dolores ging toen
wegens gebrek aan bewijs vrijuit, en de inspecteur die haar
destijds knarsetandend moest laten gaan is vastbesloten haar
ditmaal niet te laten ontsnappen. Maar heeft zij deze moord wel
gepleegd, en ís het eigenlijk wel moord? Schitterende
verfilming van een boek van Stephen King met superbe
vertolkingen van Parfitt als de krengige werkgeefster van
Dolores, Jason Leigh als de gestreste Selena, en natuurlijk de
als altijd bewonderenswaardige Bates die Dolores speelt.
Titel: Dom (House)
Regie: Zuzana Liová
Met: Judit Bárdos, Mrislav Krobot, Marian Mitas, Tatjana
Medvecká, Lucia Jasková, Marek Geisberg
Tsjechië/Slowakije 2011
kleur 100 minuten
Eva woont in een klein dorpje en droomt van een baantje als au
pair in het buitenland, maar haar vader heeft andere plannen: hij
bouwt een huis voor haar. Eerder wilde hij hetzelfde doen voor
Eva’s oudere zus Jana, maar die heeft hij verstoten nadat ze met
een nietsnut is getrouwd. Nu heeft hij zich gestort op het huis
voor Eva, waar hij koppig aan werkt maar dat maar niet wil
vorderen. Eva toont intussen meer belangstelling voor een
verlegen leraar van haar school. En haar moeder probeert de
lieve vrede te bewaren en een mouw te passen aan de
permanente financiële problemen. Liefdevol, tragikomisch
portret van een disfunctioneel gezin waarin nauwelijks wordt
gecommuniceerd maar waarin toch een onuitgesproken
genegenheid sluimert. Een intieme film, met knap non-verbaal
acteerwerk van vooral Bárdos en Krobot.

Titel: Domenica spezialmente, la
Regie: Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Giuseppe
Bertolucci
Met: Philippe Noiret, Maria Maddalena Fellini, Ornella
Muti, Bruno Ganz
Italië/Frankrijk/België 1991
kleur 95 minuten
Episodenfilm over het thema ‘liefde’, met drie verhalen die
respectievelijk in de herfst, in de winter en in de lente spelen. In
het eerste verhaal krijgt een schoenmaker annex kapper een
haat-liefdeverhouding met een klein hondje dat hem hinderlijk
aanhankelijk achtervolgt. In het tweede verhaal begluurt een
oude vrouw de vrijpartijen van haar zoon en schoondochter. In
het derde verhaal dreigt een playboy de relatie tussen een mooie
vrouw en een labiele man te verstoren. Verrassende
invalshoeken bieden nieuwe perspectieven op het afgezaagde
thema (het meest voor de hand liggende seizoen ontbreekt!),
maar het geheel is wat onevenwichtig. Het gedoe met het
hondje duurt te lang.
Titel: Dominick and Eugene
Regie: Robert M. Young
Met: Tom Hulce, Ray Liotta, Jamie Lee Curtis
USA 1988
kleur circa 110 minuten
Tweelingbroers in Pittsburgh. De ene, Dominick (Nicky), is
‘traag’ geworden na een voorval in zijn jeugd en werkt als
vuilnisman om de artsenopleiding van de ander, Eugene, te
financieren. Ze wonen samen. Problemen ontstaan doordat
Nicky door allerlei kwaadwillende lieden wordt gepest en
misbruikt (onder andere als drugskoerier), en wanneer een
vrouwelijke dokter (Curtis) zich interesseert voor Eugene. Als
Nicky een geval van kindermishandeling op het spoor komt,
ontstaat een catharsis waarin de ware toedracht van het
tragische voorval in de jeugd van de broers naar boven komt.
Daarna kunnen ze als vrienden uit elkaar gaan: Eugene gaat
naar elders om zijn opleiding voort te zetten, Nicky heeft zijn
traagheid van zich afgeschud. Menselijke film met rauwe
passages, maar zonder effectbejag.

Titel: Don’t look up
Regie: Adam McKay
Met: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep,
Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark
Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron
Perlman, Ariana Grande
USA 2021
kleur 138 minuten
Twee astronomen ontdekken dat er een komeet in aantocht is
die over iets meer dan zes maanden op de aarde zal botsen en
die zal vernietigen. Ze proberen uit alle macht de politiek en de
media te mobiliseren om er alles aan te doen om de naderende
catastrofe af te wenden, maar tot hun verbijstering stranden al
hun pogingen op politiek gekonkel, belangen van
megabedrijven, complottheorieën, socialmedia-memes,
verdachtmakingen en ontkenningen. Regisseur McKay heeft de
absurditeit van de dolgedraaide digitale maatschappij breed
uitgemeten, wat menige tragikomische scène oplevert, maar de
ondertoon blijft grimmig. Het idee voor de film ontstond toen
mede-scenarioschrijver David Sirota naar aanleiding van de
discussie over klimaatverandering tegen McKay zei dat het wel
lijkt alsof er een komeet op de aarde af suist die niemand wil
zien. Deze film, waarin die komeet op ons af wordt gestuurd,
houdt ons een lachspiegel voor waarin alles nét wat over de top
is, maar waarbij het lachen ons op den duur wel vergaat.
Titel: Don’t tempt me
Zie:
Sin noticias de dios
Titel: Donnie Brasco
Regie: Mike Newell
Met: Al Pacino, Johnny Depp,Michael Madsen, Bruno
Kirby, James Russo, Anne Heche
USA 1997
kleur 127 minuten
Het waar gebeurde verhaal van FBI-agent Joe Pistone, die in de
jaren zeventig infiltreert in de New Yorkse maffia. Hij legt
onder de schuilnaam Donnie Brasco contact met Lefty
Ruggiero en weet zo door te dringen tot de clan van capo Sonny
Black. Joe voelt zich al snel meer thuis bij de maffia dan bij de
FBI, onder andere doordat hij een hechte vriendschapsband
krijgt met de kleine krabbelaar Lefty. Ondertussen wordt het
werk steeds belastender voor hem. Zijn huwelijk raakt in zwaar
weer en de maffia krijgt het vermoeden dat er een mol aan het
werk is. Maar Joe weet dat als hij uit de groep stapt, Lefty
daarvoor met zijn leven zal moeten boeten. Geen doorsneegangsterfilm, omdat de nadruk veel meer ligt op onderlinge
verhoudingen en persoonlijke omstandigheden dan op de
glamour van het geweld (al zijn er wel een paar gruwelijke
scènes). Mooie hoofdrollen van Pacino als ontroerende
uitgerangeerde gangster en Depp als gekwelde FBI-agent. In
werkelijkheid is het met Joe en Lefty anders afgelopen dan in
de film: Joe is ruimhartig beloond voor zijn verdiensten en heeft
een nieuwe identiteit gekregen, Lefty is door de FBI behoed
voor liquidatie en in 1994 aan kanker overleden.

Titel: Donnie Darko
Regie: Richard Kelly
Met: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell,
Holmes Osborne, Maggie Gyllenhaal, James Duval,
Patrick Swayze, Jolene Purdy, Katherine Ross, Drew
Barrymore
USA 2001
kleur 113 minuten (director’s cut: 133 minuten)
Donnie Darko heeft aanvaringen met zijn ouders en zusje en is
een buitenbeentje op school. Hij vindt een bondgenoot in zijn
nieuwe klasgenote Gretchen, die zijn vriendin wordt. Zijn enige
andere goede vriend is een manshoog konijn dat alleen hij kan
zien. Hij wordt behandeld door een vrouwelijke psychiater die
er door middel van hypnose achter probeert te komen wat er
met hem aan de hand is: is hij gewoon gestoord of is er meer
aan de hand? Als er een vliegtuigmotor uit de lucht valt die
Donnies slaapkamer verwoest, blijkt hij er niet te zijn. Zowel
het incident als Donnies ‘redding’ lijken door bovennatuurlijke
krachten bewerkstelligd. Donnie probeert wanhopig uit te
vinden wat hij moet of kan doen om de wereld te redden,
daarbij geholpen door een boek over de filosofie van het
tijdreizen dat door een hoogbejaarde excentrieke plaatsgenote is
geschreven. Wezens uit de toekomst lijken hem te manipuleren
en hem bepaalde magische krachten te geven om een door hen
gemaakte vergissing in het plaats-tijdcontinuüm te corrigeren
(de vliegtuigmotor had pas later mogen vallen). Hij krijgt
daartoe tijdelijk toegang tot een parallel universum met
grotendeels dezelfde figuren als in de echte wereld. Een andere
mogelijke verklaring achteraf is dat de hele film een droom van
Donnie was, gedroomd in de luttele minuten of seconden dat hij
nog leefde nadat de vliegtuigmotor zijn kamer had getroffen. In
dat geval fungeert die (mogelijk collectieve) droom als parallel
universum. Hoe het ook zij, personages die elkaar niet of maar
oppervlakkig kennen, lijken in de laatste scènes toch
herinneringen aan hun belevenissen in de parallelle wereld te
hebben. Intrigerende film, die na een moeizame start een
cultstatus heeft verworven en aanleiding was tot vele al dan niet
wilde speculaties op internet.

Titel: Donusa
Regie: Angelika Antoniou
Met: André Hernicke, Christina Papamichou, Dimitris
Poulikakos, Gerasimos Skidaresis
Duitsland/Griekenland 1992
kleur 83 minuten
Duitse fotograaf strijkt in de winter neer op het Griekse eiland
Donusa in de Egeïsche Zee. De bevolking stelt zich
gereserveerd op. Alleen met de herbergier, een stomme
schaapherder en de dorpsschone Eleni krijgt hij min of meer
contact. Langzamerhand komt hij erachter dat Eleni
geterroriseerd en misbruikt wordt door haar vader, die daarin
wordt gesteund dor de achterlijke eilandgebruiken en een
hekserig kruidenvrouwtje. Als Eleni zich verhangt omdat ze
geen hoop meer heeft op een beter leven, moet de fotograaf
vluchten, omdat haar vader en een groep dorpelingen hem als
de schuldige zien. Beklemmend beeld van tradities die op
mensenlevens drukken als blokken beton en de pogingen van
mensen zich daaraan te ontworstelen.
Titel: Doodslag
Regie: Pieter Kuijpers
Met: Theo Maassen, Gijs Scholten van Aschat, Maryam
Hassouni, Najib Amhali, Janni Goslinga, Casper van
Ouwerkerk, Ad van Kempen
Nederland 2012
kleur en zwart-wit 88 minuten
Ambulancechauffeur Max (Maassen) gaat na een aantal
stressvolle situaties te hebben meegemaakt te ver als hij samen
met vrouwelijke Marokkaanse ambulanceverpleegkundige op
weg naar een bevalling met complicaties klem wordt gezet door
een aantal Marokkaanse scooterschoffies die eisen dat hij hun
gewonde vriend helpt. Hij slaat een van de jongens knock-out,
maar zo hard dat de getroffene overlijdt; de moeder en de baby
worden daardoor wel gered. Daarna gaat het steeds verder
bergafwaarts met hem. Hij raakt na een gevangenisstraf van een
jaar zijn vriendin en haar zoontje kwijt, wordt een willoos
slachtoffer van een dubieuze cabaretier (een sterke rol van
Scholten van Aschat) en neemt uiteindelijk totaal gefrustreerd
het heft in eigen hand. Grimmig portret van een in wezen
zachtaardig man die door alleszins begrijpelijke frustraties in
een uitzichtloze situatie belandt. De film is grotendeels
overtuigend en zeer beklemmend, maar ontspoort helaas in de
slotfase. Goed gebruik van zwart-wit.

Titel: Door in the floor, the
Regie: Tod Williams
Met: Jeff Bridges, Kim Basinger, Jon Foster, Elle Fanning,
Bijou Phillips, Mimi Rodgers
USA 2004
kleur 111 minuten
De 16-jarige Eddie gaat voor de duur van een zomer werken als
assistent van de beroemde schrijver Ted. Hij wordt ongewild
zowel pion als katalysator in het steeds verder desintegrerende
huwelijk van Ted en zijn vrouw Marion, die in een permanente
crisisstemming leven na een ongeluk waarbij hun beide
tienerzoons om het leven kwamen. Langzaamaan tekenen zich
de details af van de afschuwelijke geheimen waarmee deze twee
beschadigde mensen en hun kleine dochtertje leven. Regisseur
Williams bewerkte een gedeelte uit John Irvings A widow for
one year tot een indringend en ontroerend drama.
Titel: Doors, the
Regie: Oliver Stone
Met: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle Maclachlan, Billy Idol
USA 1990
kleur 134 minuten
Film over de korte geschiedenis van de popgroep The Doors en
vooral over Jim Morrison, de ijdele, door seks en de dood
geobsedeerde leadzanger van de groep. De film houdt zich niet
strikt aan de biografie van Morrison. Zo werden verschillende
affaires met vrouwen samengevat in de persoon van Patricia
Kennealy, met wie Morrison een door hekserij geïnspireerde
relatie had. In de film wordt ze neergezet als de grote rivale van
Morrisons levensgezellin Pamela Courson, die op haar beurt
juist weer wat te ‘lief’ wordt afgeschilderd. Een andere ingreep
is dat het geruchtmakende concert in Miami, waarbij Morrison
zijn mede-bandleden en het publiek tartte en zich in het
openbaar dreigde te gaan uitkleden, als het grote breekpunt
wordt gepresenteerd: daarna ging alles bergafwaarts. Toch is de
film overtuigend, vooral door de muziek en doordat de acteurs
die de bandleden spelen, zeer goed gecast zijn. Kilmer heeft een
stem die bijna identiek is aan die van Morrison en Maclachlan
lijkt als twee druppels water op Manzarek (de man van het
jengelende orgeltje, dat vooral bekend is van Light My Fire). In
de sterke openingsscène wordt de doodsobsessie van Morrison
herleid tot een traumatische belevenis die hij als kind had: hij
was getuige van een dodelijk ongeval op de snelweg (hierover
gaat het nummer Riders on the Storm). Heel sterk is de scène
waarin de Doors zullen optreden in de Ed Sullivan Show en een
voorbespreking houden met Ed en een producer.

Titel: Doppia ora, la
Regie: Giuseppe Capotondi
Met: Kseniya Rappoport, FilippoTimi, Antonia Truppo,
Gaetano Bruno, Fausto Russo Alesi, Michele Di
Mauro
Italië 2009
kleur 95 minuten
De Sloveense Sonia werkt als kamermeisje in een Turijns hotel.
Omdat ze weinig mensen kent gaat ze speeddaten en daarbij
ontmoet ze Guido, met wie het klikt. Hij blijkt een expolitieman te zijn die als bewaker werkt. Als hij haar een keer
meeneemt naar de villa die hij moet bewaken, slaat het noodlot
toe: het tweetal wordt overvallen en Guido wordt gedood.
Daarna gebeuren er allerlei rare dingen in Sonia’s omgeving; ze
lijkt gek te worden of spoken te zien. Deze wonderlijke
mengeling van liefdesverhaal en psychologische thriller
intrigeert lange tijd door veelvuldige plotwendingen die de
kijker dwingen alles telkens in een nieuw daglicht te zien, maar
wordt, als eenmaal duidelijk is hoe de vork in de steel zit, nogal
conventioneel afgewikkeld. Het middelste deel is erg goed,
maar als geheel is de film geen meesterwerk.

Titel: Doraibu mai kâ (Drive my car)
Regie: Ryûsuke Hamaguchi
Met: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima,
Masaki Okada, Park Yu-rim, Jin Dae-yeon, Sonia
Yuan, Ahn Hwitae, Perry Dizon
Japan 2021
kleur 179 minuten
Yûsuke Kafuku is een gelauwerd theatermaker en aan het begin
van de film al twintig jaar gelukkig getrouwd met tv-scenariste
Oto. Wanneer zij plotseling overlijdt door een hersenbloeding,
blijft Kafuku achter met allerlei vragen omdat er van alles is
wat ze nooit besproken hebben. Twee jaar na deze noodlottige
gebeurtenis gaat de nog altijd rouwende Kafuku in op een
aanbod om een bijzondere opvoering van Oom Wanja van
Tsjechov in Hiroshima te regisseren waarbij alle acteurs hun
eigen taal spreken (één actrice zelfs gebarentaal). Zijn nieuwe
werkgever koppelt hem, tegen zijn zin, aan de 23-jarige jonge
vrouw Misaki, die tijdens zijn verblijf in Hiroshima zijn
chauffeur zal zijn. Terwijl ze samen al rijdend naar bandjes met
toneelteksten luisteren en hun vriendschap groeit, gaat Kafuku
de confrontatie aan met de raadsels rond zijn vrouw die hem
nog steeds bezighouden, daarbij geholpen door Misaki, die zelf
ook met een traumatisch verleden worstelt. Een hallucinerende
filmervaring van drie uur, waarin de verwarrende werkelijkheid
en de voortdurend gerepeteerde teksten uit Oom Wanja een
wonderlijke wisselwerking met elkaar aangaan en de scènes in
de rijdende auto een apart soort intimiteit tussen de lijdende
regisseur en de jonge, aanvankelijk zwijgzame chauffeuse doen
ontstaan. De film neemt uitgebreid de tijd voor het ontwikkelen
van de karakters en hun onderlinge verhoudingen (het duurt een
volle veertig minuten voordat de begintitels over het scherm
rollen), maar dat tempo went snel en daarna word je als kijker
vanzelf meegezogen in de onverbiddelijke loop der
gebeurtenissen. Het scenario is gebaseerd op een kort verhaal
van Haruki Murakami.
Titel: Dorian Gray
Regie: Oliver Parker
Met: Ben Barnes, Colin Firth, Rebecca Hall, Pip Torrens,
Fiona Shaw, Ben Chaplin, Nathan Rosen
UK 2009
kleur 112 minuten
De naïeve Dorian Gray trekt eind negentiende eeuw in het
Londense huis dat hij heeft geërfd, raakt bevriend met de
levensgenieter lord Henry Wotton en gaat een steeds
losbandiger en gewelddadiger leven leiden. Vele jaren lang
blijft Gray er jong en knap uitzien, terwijl een schilderij dat
vlak na zijn aankomst in Londen van hem is gemaakt steeds
meer de uiterlijke tekenen van veroudering en liederlijke
uitspattingen vertoont. Als hij uiteindelijk zijn grote liefde
ontmoet, loopt hij vast in zijn geheime dubbelleven. Deze
verfilming van de roman The picture of Dorian Gray van Oscar
Wilde overtuigt grotendeels als periodestuk, ondanks een aantal
aanpassingen in de plot. Firth is geweldig als lord Henry.

Titel: Dorst
Regie: Saskia Diesing
Met: Elise van ’t Laar, Simone Kleinsma, Stefan de Walle,
Margot Ros, René Groothof, Leopold Witte, Guy
Clemens, Patrick Stoof
Nederland 2018
kleur 95 minuten
Coco leidt een stuurloos leven totdat ze hoort dat haar moeder,
met wie ze nooit een hechte band had, terminale kanker heeft.
Ze besluit halsoverkop bij haar in te trekken en voor haar te
zorgen in de hoop op de valreep nog nader tot elkaar te komen.
Ontroerende film over emotioneel hulpeloze gezinsleden die
hun draai moeten vinden in een totaal nieuwe situatie, met goed
gedoseerde humoristische momenten. Kleinsma steelt de show
als de stervende moeder, Van ’t Laar fladdert authentiek alle
kanten op en Ros heeft een sterk bijrolletje als stiefmoeder.
Diesing verfilmde een scenario naar de roman van Esther
Gerritsen, nadat beiden eerder ook al samenwerkten bij Nena.
Titel: Dorsvloer vol confetti
Regie: Tallulah Hazekamp Schwab
Met: Hendrikje Nieuwerf, Suzan Boogaerdt, Genio de Groot,
Yannick de Waal, Tom van Kessel, Steven van
Watermeulen
Nederland 2014
kleur 100 minuten
Geslaagde verfilming van de bestseller van Franka Treur over
Katelijne, die opgroeit in een streng gelovig milieu waarin
allerlei beperkende regels gelden, meisjes weinig mogen en het
hoogst bereikbare is om te worden ‘uitverkoren’ en zo een
‘staat van genade’ te bereiken. Katelijne, die alles om zich heen
met een scherp oog waarneemt en er vraagtekens bij plaatst, is
zelf veel meer geïnteresseerd in kennis vergaren en verhalen
lezen en vertellen. Mooie, bij vlagen aangrijpende weergave
van de botsing van twee onverenigbare werelden, met alle
verdriet en vreugde van dien, in het decor van het Zeeuwse
landschap.

Titel: Double, the
Regie: Richard Ayaode
Met: Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska, Wallace Shawn,
Noah Taylor, Yasmin Paige, Cathy Moriarty, Phyllis
Somerville, James Fox
UK 2013
kleur 93 minuten
Simon is een eenzame, verlegen man, die zich door zijn
superieuren en zijn moeder laat commanderen en niet de moed
heeft het meisje van zijn dromen mee uit te vragen. Op een dag
neemt zijn leven een groteske wending als hij een nieuwe
collega krijgt, James, die als twee druppels water op hem lijkt
maar verder in alles zijn tegendeel is: populair, geestig en
zelfverzekerd. Tot Simons ontsteltenis begint James langzaam
zijn leven over te nemen, totdat Simon uiteindelijk wel in actie
móét komen. Ayaode weet met een retrofuturistische stijl die
aan Brazil van Terry Gilliam doet denken een sinistere,
vervreemdende sfeer op te roepen die onder je huid kruipt.
Gebaseerd op Dostojevski’s novelle ‘De dubbelganger’.
Titel: Double vie de Véronique, la
Regie: Krzysztof Kieslowski
Met: Irène Jacob, Philippe Volter, Aleksander Bardini
Polen 1991
kleur 92 minuten
Magisch-realistische film over twee vrouwen, de Poolse
Weronika en de Française Véronique, die elkaars
dubbelgangsters zijn, zowel uiterlijk als qua gedrag en
voorkeuren. Beiden zijn hartpatiënte en beiden zijn zangeres.
Eén keer ziet de Poolse de Française, als die als toeriste een
busreis door Polen maakt. Kort daarna sterft ze tijdens een
recital dat te veel van haar krachten heeft gevergd. Zonder dat
ze weet waarom heeft Véronique daarna verdriet en besluit ze
plotseling het rustiger aan te gaan doen: ze gaat lesgeven in
plaats van zelf optreden. Zo lijken Weronika en Véronique te
staan voor twee manieren van leven: naïef en ondernemend
versus iets berekenender. Het is alsof Weronika als het ware een
voorproefster voor Véroniques leven is geweest. Het
Doppelgänger-motief, het vage gevoel te leven ten koste van
iemand die is gestorven, keert terug in de poppenspeler met de
identieke marionetten, in wiens ban Véronique raakt.

Titel: Doubt
Regie: John Patrick Shanley
Met: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams,
Joseph Foster, Viola Davis
USA 2008
kleur 104 minuten
Zuster Aloysius heerst in 1964 onverbiddelijk streng over een
katholieke school in de Bronx. Schoolpastoor Flynn pleit voor
een medemenselijker benadering, in lijn met de hervormingen
die zich op dat moment aankondigen in de katholieke kerk en
de maatschappij. Maar als de jonge, naïeve zuster James aan
zuster Aloysius rapporteert dat ze heeft gezien hoe Flynn zich
even achter gesloten deuren terugtrok met de enige zwarte
leerling van de school, rijzen er verdenkingen en ontbrandt er
een verbitterde psychologische strijd tussen Aloysius en Flynn
(gespeeld door acteerkanonnen Streep en Seymour Hoffman).
Groots en adembenemend kijkspektakel.
Titel: Down by law
Regie: Jim Jarmusch
Met: Tom Waits
USA 1987
zwart-wit 105 minuten
Na Permanent vacation en Stranger than paradise opnieuw
schitterende Jarmusch-film over mensen aan de onderkant van
de samenleving. Deze keer gaat het over drie gevangenen die
uit de Ohio Parish Prison ontsnappen. De eerste is een
diskjockey, zojuist verlaten door zijn vriendin, die voor 1000
dollar een auto naar de andere kant van de stad moest rijden,
niet wetende dat er een lijk in de kofferbak zat. De tweede is
een pooier die erin is geluisd door een vijand: hij wordt
aangetroffen met een minderjarig meisje. De derde is een
Italiaan die uit noodweer een biljartbal naar iemand gooide en
hem dodelijk trof. Deze Italiaan, een outcast met eigenaardige
gewoontes (hij houdt bijvoorbeeld een zakboekje met rare
Engelse uitdrukkingen bij en kent gedichten van Robert Frost in
het Italiaans uit zijn hoofd), is ten slotte degene die op cruciale
momenten de juiste invallen heeft. Hij komt dan ook goed
terecht. De andere twee gaan weer ieder hun eigen weg.
Letterlijk: de film eindigt bij een wegsplitsing die het gedicht
The road not taken, eerder in het Italiaans geciteerd door de
Italiaan, in herinnering roept. Ook in deze film is de feitelijke
hoofdpersoon een buitenlander die wat verdwaasd door
Amerika rondloopt.

Titel: Down to earth
Regie: Renata Heinen, Rolf Winters
Met: Nowaten
UK/USA 2015
kleur 82 minuten
Een Nederlands gezin met drie kleine kinderen gaat op een vijf
jaar durende wereldreis langs ‘wijzen der aarde’ om een andere,
meer met de levende natuur en medemenselijkheid verbonden
kijk op het leven te krijgen. Hun lange verblijf bij diverse
natuurvolken en medicijnmannen (in onder andere Afrika,
Australië, India, een indianenreservaat in Michigan, het
Amazonegebied en de Andes) levert een bijzondere
documentaire op waarvan vooral de fraaie beelden blijven
hangen. De spirituele teksten over levensbronnen, voorouders
en ‘het juiste pad’ zullen de een inspireren en de ander irriteren.
Doordat veel vragen over de praktische aspecten van de grote
reis onbeantwoord blijven – hoe kon een gezin zomaar vijf jaar
op reis gaan? hoe leven ze nu? – blijft het allemaal nogal in het
vage, hoe oprecht de bezorgdheid van de makers over de aarde
en de toekomst van de mensheid waarschijnlijk ook is. Matig.
Titel: Dream, de
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Peter Tuinman, Huub Stapel, Joke Tjalsma, Freark
Smink
Nederland (Friesland) 1985
kleur 96 minuten
Sfeervolle film over de zaak-Hogerhuis, die rond de
eeuwwisseling de gemoederen in Friesland bezighield. De
broers Hogerhuis worden ten onrechte veroordeeld tot
gevangenisstraf wegens inbraak en poging tot doodslag wegens
(liefdes)verraad, onenigheid binnen de socialistische beweging
en omdat er een Hard Voorbeeld gesteld moet worden. ‘De
droom’ is de titel van een socialistisch toneelstuk en een soort
van rode draad door de film.
Titel: Dreamchild
Regie: Gavin Millar
Met: Coral Browne, Ian Holm, Peter Gallagher
UK 1985
kleur 90 minuten
New York, 1932. Voor de herdenking van de honderdste
geboortedag van Lewis Carroll komt de tachtigjarige Mrs.
Hargreaves, het meisje voor wie Carroll zeventig jaar daarvoor
zijn Alice in Wonderland bedacht, naar Amerika. Ze moet niets
hebben van het typisch Amerikaanse gedoe rondom de
herdenking en is bang voor de jeugdherinneringen die weer
bovenkomen. Ze ziet in dat ze als kind misbruik maakte van
Carrolls verliefdheid, die ze intuïtief aanvoelde, maar ze ziet nu
ook de verborgen betekenissen in de Alice-boeken. Prachtig is
het moment waarop ze als oude dame opnieuw aan tafel zit met
de Hoedenmaker en de Maartse Haas en ineens beseft dat het
hele leven niet veel anders is dan een ‘raadsel dat geen
oplossing heeft’. Mooie, weemoedig stemmende film.

Titel: Dreams
Regie: Akira Kurosawa
Met: Akira Terao, Mitsuko Baisho, Mieko Harada, Martin
Scorsese
USA 1990
kleur 111 minuten
Filmisch testament van de tachtigjarige Kurosawa, financieel
mogelijk gemaakt door onder anderen Steven Spielberg. De
film bestaat uit acht dromen: De vossenbruiloft, De
perzikboomgaard, De sneeuwstorm, De tunnel, Kraaien, De
berg Fuji in het rood, De huilende duivel en Het dorp van de
watermolens. Deze dromen staan voor het leven van kind tot
oude man. Met name de laatste drie delen vallen echter tegen,
omdat hier het preken en uitleggen te veel gaat overheersen en
Kurosawa de beelden niet voor zichzelf laat spreken (het is
alsof hij opeens niet meer in zijn filmisch kunnen gelooft). Van
een grote schoonheid zijn daarentegen de eerste twee delen, de
kinderdromen, en Kraaien, waarin de hoofdpersoon door de
schilderijen van Van Gogh wandelt. Het meest aangrijpend is
De tunnel, waarin een commandant uit een donkere tunnel een
heel regiment soldaten te voorschijn ziet marcheren dat hij de
dood injoeg. De film eindigt met een grappige scène: een
vrolijke begrafenis met hoempapa-muziek. Als geheel valt de
film wat tegen.
Titel: Drei
Zie:
3
Titel: Dreiviertelmond
Regie: Christian Zübert
Met: Elmar Wepper, Mercan-Fatima Türköglu, Ivan
Andersonr, Katja Rupé, Marie Leuenberger, Özay
Fecht
Duitsland 2011
kleur 94 minuten
De 65-jarige taxichaufeur Hartmut heeft weinig lol meer in het
leven nadat hij door zijn vrouw is verlaten. Als er op een dag
plotseling een klein Turks meisje op de achterbank van zijn taxi
zit dat van geen wijken weet – hetzelfde meisje dat hij enkele
dagen eerder nog samen met haar moeder bij haar oma had
afgeleverd – breekt er een nieuwe episode in zijn leven aan en
weet hij uiteindelijk zijn norse somberheid te overwinnen. Deze
komedie met duistere onderstromen treft de juiste toon door
zowel slapstick als larmoyantie te vermijden.

Titel: Dresden
Regie: Roland Suso Richter
Met: Felicitas Wolf, John Light, Benjamin Sadler, Heiner
Lauterbach, Katherina Meinecke, Marie Bäumer, Kai
Wiesinger
Duitsland 2006
kleur 176 minuten
De onmogelijke liefde van een gestrande RAF-piloot en een
verloofde Duitse verpleegster in het Dresden van februari 1945.
De oorlog is verloren maar de Duitsers weigeren te capituleren;
iedereen probeert op zijn eigen manier zijn hachje te redden
terwijl de geallieerden zich opmaken voor een vernietigend
bombardement op de strategisch belangrijke Elbe-stad. Mooi
tijdsbeeld, destijds in twee delen uitgezonden door het ZDF,
met goed spel, alleen af en toe ontsierd door te midden van de
puinhopen diepzinnig in de camera gesproken oneliners.
Titel: Dresser, the
Regie: Peter Yates
Met: Tom Courtenay, Albert Finney, Edward Fox, Zena
Walker
UK 1983
kleur 115 minuten
Toegewijde kamenier van ziekelijke directeur van verlopen
toneelgezelschap tijdens Tweede Wereldoorlog doet het
onmogelijke om zijn baas op de been te houden. Nog één maal
geeft deze het uiterste in zijn rol in King Lear. Na de
voorstelling sterft hij. De film is slopend om naar te kijken,
omdat je werkelijk ieder moment verwacht dat de
krakkemikkige oude man zal instorten. Het einde is tragisch: de
zojuist overleden acteur was net begonnen aan zijn memoires en
had in de opdracht de kamenier, die alles voor hem over had,
niet eens genoemd; wel de toneelknechten, belichters en
decorbouwers.
Titel: Drift
Regie: Michiel van Jaarsveld
Met: Christel Oomen, Dragan Bakema, Hans Hoes, Maud
Dolsma, Bert Luppes
Nederland 2001
kleur 89 minuten
De vijftienjarige Sammie woont samen met haar vijf jaar oudere
broer; hun moeder hebben ze al jaren niet meer gezien en hun
vader zit dement in een verpleegtehuis. In die wankele situatie
zorgt Sammies ontluikende seksuele bewustzijn voor allerlei
tragische ontwikkelingen. Een min of meer bekend thema, maar
heel naturel en op niet-veroordelende wijze uitgewerkt, met
veel oog voor de eenzaamheid van de personages, ook in de
bijrollen. De grootste verdienste van de film is dat hij ‘foute’
keuzes invoelbaar maakt. Fraaie brommertochtjes over oerHollandse dijken.
Titel: Drifting clouds
Zie:
Kauas pilvet karkaavat

Titel: Drijfzand
Regie: Margot Schaap
Met: Hanna van Vliet, Elsie de Brauw, Elin Koleci, Simeoni
Sundja, Jade Olieberg, Siem Smit, Aus Greidanus
Nederland/Estland 2021
kleur 113 minuten
Suze leidt met haar man Luukas en hun dochtertje Juul een
gelukkig leven op Texel. Als haar moeder Helena, een
beroemde actrice, ineens langskomt en plompverloren meedeelt
dat ze misschien wel ernstig ziek is, raakt Suzes leven uit
balans. Ondanks Luukas’ tegenwerpingen reist ze regelmatig op
en neer naar Amsterdam om voor haar flamboyante en
wispelturige moeder te zorgen, waarbij de twee steeds meer
vastlopen in oude destructieve patronen. Suzes gezinsleven en
de kleine Juul lijden daar hevig onder. Intense film, gedragen
door de twee formidabele hoofdrolspeelsters, waarin de
onbehaaglijkheid en de spanning tussen moeder en dochter
voortdurend voelbaar zijn. IJzersterk en beklemmend.
Titel: Drive my car
Zie:
Doraibu mai kâ
Titel: Driving Miss Daisy
Regie: Bruce Beresford
Met: Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd
USA 1989
kleur circa 100 minuten
Eigenwijze gepensioneerde joodse onderwijzeres Miss Daisy
(Tandy) krijgt op aandringen van haar zoon (Aykroyd) een
chauffeur, de zwarte Hoke (Freeman). Ondanks haar
aanvankelijke bedenkingen gaat ze steeds meer aan hem
hechten. Uiteindelijk groeit er een vriendschap tussen de twee.
Als Hoke Miss Daisy aan het eind van de film samen met haar
zoon opzoekt in het bejaardentehuis, stuurt ze haar zoon weg,
zodat ze rustig samen met Hoke haar Thanksgiving-taart kan
eten. Mooi, ontroerend, onsentimenteel.
Titel: Dropouts
Regie: Will Wissink
Met: Peter Gorissen, Zebi Damen, Ashwin Mohanpersad
Nederland 1999
kleur 105 minuten
De alcoholist Stefan, het illegale Albanese hoertje Gina en de
weggelopen Hindostaanse jongen Dennis leven ten tijde van de
Eurotop (zomer 1997) als daklozen in Amsterdam. Hun wegen
kruisen elkaar steeds weer en ze leren langzamerhand elkaars
mooie en duistere kanten kennen. Authentiek overkomende,
onopgesmukte impressie van het harde zwerversleven, waaraan
ook een aantal echte daklozen meewerkte. Ondanks een
waarschijnlijk iets te romantische visie op het zwerversbestaan
en de wat geforceerde catharsis (‘happy end’ is te veel gezegd)
wordt duidelijk dat een bewogen verleden, verslaving en
verbittering de terugkeer naar een ‘normaal’ leven vrijwel
onmogelijk maken.

Titel: Drowning by numbers
Regie: Peter Greenaway
Met: Bernard Hill, Joan Plowright, Juliet Stevenson, Joely
Richardson
UK 1988
kleur 119 minuten
Weer zeer originele film van Greenaway, ditmaal over drie
vrouwen (moeder, dochter, kleindochter) die hun mannen
verdrinken en over de spelletjes die mensen spelen. Bizarre
fantasieën van regisseur zijn hier in iets strakker kader gevat
dan in ZOO, waardoor de film begrijpelijker is en het einde
zelfs voorspelbaar. Niettemin een van begin tot eind boeiende
film. Er worden vele hoogst ingewikkelde spelletjes gespeeld en
er wordt op alle mogelijke manieren geteld. De titel is dan ook
minstens dubbelzinnig.
Titel: Druk
Regie: Thomas Vinterberg
Met: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang,
Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard
Neumann, Susse Wold, Magnus Sjørup, Albert
Rudbeck Lindhardt
Denemarken 2020
kleur 116 minuten
Volgens de Noorse psychiater Finn Skårderud werkt een
geringe hoeveelheid alcohol in het bloed (een half promille)
stimulerend op creativiteit, openheid en werkplezier. Gesterkt
door deze theorie beginnen Martin en drie van zijn collegadocenten aan een experiment: ze handhaven de hele dag een
constant alcoholpromillage. De eerste resultaten zijn positief: de
uitgebluste leraren komen weer tot leven en de resultaten en het
leerplezier van hun examenklassen verbeteren. Maar sommigen
hebben steeds meer moeite om controle over de situatie te
houden en het experiment krijgt onvoorziene gevolgen. In deze
mooie tragikomedie van Vinterberg (Festen, Jagten) vindt
Martin via een lange omweg uiteindelijk zijn levenslust terug in
een slotscène die je nog lang na het kijken bijblijft.

Titel: Dry white season, a
Regie: Euzhan Palcy
Met: Donald Sutherland, Marlon Brando, Gerard Thoolen,
Jurgen Prochnow
Martinique 1989
kleur circa 105 minuten
Wereldbeeld van de tot dan toe gezagsgetrouwe leraar Ben du
Toit wankelt als het onrecht dat de zwarten in Soweto in 1976
wordt aangedaan over zijn drempel komt. Eerst verdwijnt de
zoon van zijn tuinman, daarna de tuinman zelf. Beiden blijken
te zijn vermoord. Als Du Toit zich vastbijt en de zaak tot op de
bodem wil uitzoeken, krijgt hij te maken met tegenwerking en
later intimidatie en bedreiging van de corrupte politie. Hij
overleeft het niet, maar slaagt er wel in het onrecht openlijk aan
de kaak te stellen. Film geeft mooi beeld van het proces van
bewustwording, vervreemding van de ooit vertrouwde
omgeving, heimwee naar vroeger en toch niet meer terug
kunnen. Doet denken aan Missing.
Titel: Du levande (You, the living)
Regie: Roy Andersson
Met: Jessika Lundberg, Elisabeth Helander, Björn Englund,
Leif Larsson, Olle Olson, Birgitta Persson, Kemal
Sener, Håkan Angser, Rolf Engström, Gunnar
Ivarsson, Eric Bäckman, Patrik Anders Edgren,
Lennart Eriksson, Pär Fredriksson, Jessica Nilsson
Zweden 2007
kleur 95 minuten
Tweede film van Andersson, in dezelfde stijl en met dezelfde
thematiek als zijn eerste, Sånger från andra våningen:
eenzaamheid, behoefte aan liefde en contact, egoïsme, de
komische tragiek van het gewone leven. De film bestaat uit een
stuk of vijftig korte scènes, die door een statische camera op
afstand zijn vastgelegd, waardoor ze iets krijgen van
vervreemdende, stoïcijnse tableaux vivants. Soms richten de
acteurs het woord direct tot de camera. De vaste formules
waarmee de alledaagse saaiheid te lijf wordt gegaan – ‘laatste
ronde!’, ‘morgen is er weer een dag!’ – krijgen door de
herhaling een bezwerende en tegelijk komische werking. Alles
is tot in alle details gechoreografeerd, als bij Jacques Tati. We
zien onder andere een kapper die een klant toetakelt uit wraak
over diens racistische teksten, een dikke dame die seks heeft
met een tubaspeler met een ouderwetse soldatenhelm op, de
tubaspeler die met zijn spel zijn vrouw en buren tot wanhoop
drijft, een echtpaar dat net ruzie heeft gehad en daar verdriet om
heeft, een man die droomt dat hij ter dood wordt veroordeeld na
een mislukte tafellaken-wegtrektruc, een alcoholiste die zich
door niemand begrepen voelt en haar moeder uitscheldt omdat
die alcoholvrij bier bij het eten schenkt, een dinergezelschap dat
een curieus ritueel uitvoert waarbij iedereen op zijn stoel gaat
staan en een meisje dat tevergeefs verliefd is op een gitarist en
droomt van een huwelijk met hem. In 2014 sloot Andersson zijn
‘trilogie over het menselijk bestaan’ af met En duva satt på en
gren och funderade på tillvaron.

Titel: Dubbeltje te weinig, een
Regie: André van Duren
Met: Boris Rodenko, Dokus Dagelet
Nederland 1991
kleur 70 minuten
De film naar een boek van Peter van Gestel speelt in het
Nederland van de vroege jaren vijftig. Een vrijgevochten
scholier wiens moeder kort geleden is overleden en een meisje
dat thuis strak wordt gehouden, trekken een dag met elkaar op.
Het meisje komt daarbij een beetje los en mogelijk groeit er iets
moois tussen de twee. De sfeertekening van de benepenheid van
destijds is beslist goed getroffen, zij het dat de oplettende kijker
wel enkele anachronismen ontdekt. Het meisje wordt vooral in
het begin wel érg truttig neergezet.
Titel: Duck season
Zie:
Temporada de patos
Titel: Duet for one
Regie: Andrej Konchalovski
Met: Julie Andrews, Alan Bates, Max von Sydow
USA 1986
kleur 105 minuten
Wereld van violiste stort in als ze multiple sclerose krijgt, maar
ze slaat volledig uit het lood als ze merkt dat haar man bezig is
zich van haar te verwijderen. Ze zoekt hulp bij een psychiater.
Het prachtige acteerwerk van Andrews draagt de film
grotendeels, maar het geforceerde happy end doet veel afbreuk
aan de algehele indruk.
Titel: Duke of Burgundy, the
Regie: Peter Strickland
Met: Sidse Babett Knudsen, Chiara D’Anna, Fatma
Mohamed, Kata Bartsch, Monica Swinn
UK 2014
kleur 104 minuten
Cynthia is lepidopteroloog en verzamelt vlinders. In de
slaapkamer domineert ze de fragiele Evelyn, een van haar
studenten met wie ze een relatie heeft. Overdag doet Evelyn het
huishouden bij haar. Wanneer ze een steekje laat vallen wordt
ze door Cynthia gestraft, vaak in de slaapkamer. Evelyn blijkt
echter degene te zijn die de scripts voor hun machtsspelletjes
bepaalt en Cynthia doet alleen mee om haar te plezieren. De
relatie van de twee komt door spanningen steeds meer onder
druk te staan. Intense studie van een curieuze relatie waarin de
liefde ondanks fundamentele ongelijkheid en deprimerende
machteloosheid toch stand lijkt te houden. Spelend in een niet
nader aangeduide tijd en tegen de achtergrond van stemmige
decors vol intense, donkere kleuren.

Titel: Dunkirk
Regie: Christopher Nolan
Met: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance,
Damien Bonnard, Aneurin Barnard, Lee Armstrong
UK/Frankrijk/USA 2017
kleur 106 minuten
Aangrijpende verbeelding van de slag om Duinkerken in 1940,
waarbij grote aantallen Britse en Franse soldaten een Duitse
omsingeling via de stranden en de haven wisten te ontvluchten.
De nadruk ligt niet op degenen die de politieke en militaire
beslissingen nemen, maar op de ervaring van de soldaten die
direct betrokken zijn bij de operatie en de gevechten aan den
lijve meemaken. Die schermutselingen zijn zo hyperrealistisch
in beeld gebracht dat de kijker als vanzelf wordt meegezogen in
de permanente doodsangst van de manschappen. Door de
nadruk op dat persoonlijke aspect en het ontbreken van elke
valse heroïek is de film volstrekt overtuigend. Ga dat zien!
Titel: Duoluo tianshi (Fallen angels)
Regie: Wong Kar-Wai
Met: Leon Lai Ming, Takeshi Kaneshiro, Charlie Yeung,
Karen Mong, Michelle Reis, Fai-hung Chan, Chen
Wanei
Hong Kong 1995
zwart-wit en kleur 96 minuten
Vervolg op Chongqing senlin, in dezelfde onrustige,
videoclipachtige stijl gefilmd, wederom met Hong Kong als
hectisch decor voor een aantal excentrieke, tragikomische
personages. Er zijn, net als in de vorige film, twee hoofdlijnen
te onderscheiden: enerzijds is er een bedremmelde
huurmoordenaar die verliefd is op een vrouwelijke collega maar
haar ontloopt, want ‘als je elkaar te veel ziet, gaat dat zo gauw
vervelen’. En dan is er een tweede jongen, die samenwoont met
zijn oude vader en ’s nachts in winkels inbreekt en de koopwaar
vervolgens met harde hand aan de man brengt. Hun zoektochten
naar liefde en vastigheid in een wereld die alleen maar haast
heeft, zijn met een aanstekelijk droefgeestige humor gefilmd;
het is genieten van al die bizarre en vaak gewelddadige scènes,
begeleid door bedaarde voiceovers vol filosofische
bespiegelingen. Hoogtepunten zijn de scène waarin de
huurmoordenaar in de trein een oude klasgenoot tegen het lijf
loopt en die waarin de winkelkraker wordt geconfronteerd met
een vrouw die letterlijk razend is van liefdesverdriet.

Titel: Dupa dealuri (Beyond the hills)
Regie: Cristian Mungiu
Met: Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta,
Dana Tapalaga
Roemenië 2012
kleur 150 minuten
Alina en Voichita waren in het weeshuis waar ze opgroeiden
hartsvriendinnen en werden later geliefden. Toen ze volwassen
waren, ging Alina als serveerster in Duitsland werken om aan
haar armoedige omstandigheden te ontkomen. Maar ze kan haar
geliefde niet missen en keert terug naar Roemenië om haar te
smeken met haar mee te gaan naar Duitsland. Het probleem is
dat Voichita inmiddels in een klooster is gaan wonen. De
priester stemt ermee in dat Alina een poosje komt logeren, maar
al spoedig wordt duidelijk dat ze een desastreuze invloed
uitoefent op de nonnen en de sfeer in het klooster. Alina blijft
wanhopig proberen haar vriendin te overtuigen uit te treden en
met haar mee te gaan, maar omdat Voichita vastbesloten lijkt
haar gelofte van kuisheid af te leggen is een tragedie
onafwendbaar. In deze inktzwarte opvolger van 4 luni, 3
saptamâni si 2 zile, dat in de jaren tachtig speelde, schetst
Mungiu ditmaal een al even triest beeld van het hedendaagse
Roemenië, in fletse kleuren en met een bijzonder kwalijke rol
voor de orthodox-katholieke kerk. Meesterlijk en gruwelijk.
Titel: Durak (The idiot)
Regie: Joeri Bikov
Met: Artjom Bistrov, Nina Antjoechova, Sergej Artsibasjev,
Pjotr Baranchejev, Nikolaj Bendera, Ivan Bred,
Nikolaj Boetenin
Rusland 2014
kleur 116 minuten
Dima is hoofd van een reparatieploeg bij een
woningbouwvereniging in een Russische provinciestad. Op een
dag ontdekt hij dat een flatgebouw met achthonderd inwoners
uit de laagste maatschappelijke echelons zo ernstig verzakt is
dat het hoogstwaarschijnlijk binnen een etmaal zal instorten. Hij
is een eerlijk man en besluit de plaatselijke autoriteiten te
waarschuwen dat het gebouw zo snel mogelijk moet worden
geëvacueerd. Hij stuit op een ondoordringbaar oerwoud van
bureaucratie, corruptie, agressie en onverschilligheid, maar is
ervan overtuigd dat het gezond verstand wel zal zegevieren als
de ernst van het noodgeval tot iedereen doordringt.
Deprimerend inkijkje in het keiharde Rusland in het Poetintijdperk, waar het tot het bittere eind ieder voor zich is.

Titel: Duva satt på en gren och funderade på tillvaron, en
(A pigeon sat on a branch reflecting on existence)
Regie: Roy Andersson
Met: Holger Andersson, Nils Westblom, Viktor Gyllenberg,
Lotti Törnros, Jonas Gerholm, Ola Stensson, Oscar
Salomonsson, Roger Olsen Likvern, Mats Ryden
Zweden 2014
kleur 101 minuten
Na Sånger från andra våningen en Du levande het slotdeel van
Anderssons surrealistische ‘trilogie over het menselijk bestaan’.
Wederom een reeks statische vignetten met meestal pijnlijke
maar bijna altijd ook droogkomische situaties over existentiële
eenzaamheid en hulpeloosheid, ditmaal opgehangen aan een
verhaal over Jonathan en Sam, twee verkopers van
vampiertanden, lachkussens en griezelmaskers. Er zijn
spanningen tussen hen omdat de zaken slecht gaan en ze door
hun baas onder druk worden gezet, maar iets houdt hen tegen
wil en dank bij elkaar. In andere scènes zien we confrontaties
met de dood: iemand overlijdt tijdens het openen van een fles
wijn of bij het afrekenen in een kantine; drie kinderen ruziën
aan het bed van hun stervende moeder; in een droom wordt een
stel mensen een tank in gedreven en levend verbrand; een aapje
wordt gemarteld in een testlab. Terwijl Jonathan en Sam in een
café hun waren aan de man proberen te brengen, trekt buiten
een compleet regiment in historische uniformen voorbij en
komt de Zweedse koning te paard het café binnen. Het
alledaagse wordt telkens grotesk uitvergroot, benadrukt door de
gestoken scherpe digitale beelden, die echter tegelijk
vervreemdend werken door de nadrukkelijk fletse kleuren en de
amateurtoneelachtig trage dialogen. Een waardig slot van
Anderssons trilogie en het meest toegankelijke van de drie
delen. De titel verwijst naar de duif op het schilderij Jagers in
de sneeuw van Pieter Bruegel de Oudere.
Titel: E la nave va
Regie: Frederico Fellini
Met: Freddie Jones, Barbara Jefford, Norma West, Pina
Bausch
Italië 1983
kleur circa 120 minuten
Groot luxeschip vaart in 1914 uit om de as van een beroemde
zangeres in de buurt van haar geboorte-eilandje in zee te
strooien, zoals haar laatste wens was. Aan boord het puikje van
aristocratie en cultuur, alsmede een neushoorn. Op een nacht
neemt de kapitein Servische vluchtelingen uit een boot op.
Later komt een Oostenrijks schip langszij dat de Serviërs opeist
en ook krijgt. Na het uitstrooien van de as barst het
oorlogsgebulder los. Schitterende, humoristische film met
journalist als gids.

Titel: E no naka no boku no mura (Village of dreams)
Regie: Yoichi Higashi
Met: Keigo Matsuyama, Shogu Matsuyama, Mieko Harada,
Kyozo Nagatsuka
Japan 1995
kleur 112 minuten
De tweelingbroers Seizo en Yukihiko Tashima, bekende
illustratoren van Japanse kinderboeken, gaan in deze film terug
naar het idyllische dorpje van hun jeugd aan het eind van de
jaren veertig, ‘dat alleen nog maar in ons geheugen bestaat’. We
zien de wereld vanuit de twee jongetjes: iedere belevenis is
spannend, zelfs de kleinste dingen maken een overweldigende
indruk, magie is overal. Ze vissen, tekenen, gaan naar school,
worden ziek en weer beter en halen allerlei kattenkwaad uit, dit
alles onder het liefhebbend oog van een moeder die nooit echt
boos op hen kan worden en een paar heksen in een boom. De
film is een sublieme evocatie van een teloorgegane wereld, die
iedere kijker herinnert aan het verloren paradijs van zijn eigen
jeugd.
Titel: Eastalgia
Regie: Daria Onyshchenko
Met: Ivan Dobronravov, Georg Friedrich, Aleksei Gorbunov,
Vuk Kostic, Karl Markovics, Lea Mornar, Nina
Nizheradze
Duitsland/Oekraïne/Servië 2012
kleur 93 minuten
In München krijgt de Oekraïense Ruslana hulp van haar
Servische buurman Vladan, een ex-bokser, als haar keuken
blank komt te staan. Ze hebben allebei een zoon die juist op dat
moment voor een grote beslissing staat. Ruslana’s zoon Bogdan
laat zich door een verliefdheid op een popzangeresje afleiden
van zijn voorgenomen vertrek uit Kiev, en Vladans zoon Zoran
legt het in Belgrado aan met de getrouwde Jelena, die net heeft
besloten haar Duitse man niet naar diens vaderland te volgen.
Als mozaïekfilm niet echt geslaagd, maar toch boeiend door de
observaties van de verschillen tussen Oost en West en de
groeiende verwijdering tussen ouders en kinderen. Wat de plot
aan helderheid mist, wordt gecompenseerd door poëtische
beelden en kleine structurerende vondsten, zoals de berichten
over de asregen van een vulkaan. Aardig.

Titel: Eastern boys
Regie: Robin Campillo
Met: Olivier Rabourdin, Kirill Emelyanov, Danil Vorobyov,
Edèa Darcque, Camila Chakirova
Frankrijk 2013
kleur 128 minuten
Een bende jongens uit diverse Oost-Europese landen opereert in
de omgeving van het Parijse Gare du Nord. Vijftiger Daniel
heeft een oogje laten vallen op een van hen, Marek. Op een dag
verzamelt hij al zijn moed en spreekt de jongen aan, en na een
aantal ontmoetingen ontstaat het plan samen een nieuw leven op
te bouwen. Dat stuit echter op problemen, want de baas van de
bende wil Marek niet laten gaan. Er ontstaat een dodelijk
spannende strijd om Mareks toekomst. Een langzaam
opgebouwde, afwisselend licht surrealistische en rauwrealistische vertelling over illegale immigratie en een
onwaarschijnlijke maar oprechte liefde. Bijzonder.
Titel: Eastern promises
Regie: David Cronenberg
Met: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin
Müller-Stahl, Sinead Cusack, Jerzy Skolimowski
UK/USA 2007
kleur 100 minuten
Op de Londense kraamafdeling waar Anna werkt, wordt een
meisje van 14 binnengebracht dat het leven schenkt aan een
baby maar door complicaties bij de bevalling sterft. Gewapend
met haar in het Russisch geschreven dagboek gaat Anna op
onderzoek uit om de baby het weeshuis te besparen, en zo
belandt ze in de kringen van de Russische maffia. Aan het
hoofd staat restauranthouder Semyon, die heel wat te stellen
heeft met zijn domme en slappe zoon Kirill. ‘Chauffeur’
Nikolaj knapt de vieze klusjes op. Nikolaj blijkt echter niet de
keiharde gangster die hij aanvankelijk lijkt te zijn en zorgt voor
een verrassende ontknoping. De scène waarin Nikolaj in een
sauna spiernaakt met twee moordenaars vecht die het op zijn
leven voorzien hebben, is verbijsterend authentiek en
schokkend.

Titel: Eating
Regie: Henry Jaglom
Met: Nelly Alard, Frances Bergen, Mary Crosby, Marlena
Giovi, Lisa Richards, Gwen Welles, Elizabeth Kemp,
Marina Gregory, Daphna Kastner e.v.a.
USA 1991
kleur 113 minuten
Martine maakt voor de Franse tv een film over de zeden en
gewoonten in Californië en komt op het verjaarsfeest van de
vrouw bij wie ze logeert (een kennis van haar ouders) tot de
ontdekking dat eten niet alleen een belangrijke rol speelt in haar
eigen leven, maar in het leven van (bijna) alle vrouwen. Er
wordt bijna twee uur lang praktisch ononderbroken gepraat;
grotendeels gaat het daarbij om nogal schokkende
bekentenissen (over ongelukkige relaties, mannen die
vreemdgaan, eenzaamheid, jaloezie, twijfels als je wél gelukkig
denkt te zijn en de levenslange obsessie van veel vrouwen met
hun figuur en eten). Net als bij alle films van Jaglom verveel je
je geen moment en spelen vrouwen een prominente rol. In deze
film is er zelfs geen enkele man in beeld; de gehele cast (en
trouwens ook een groot deel van de crew) bestaat uit vrouwen.
Titel: Ébrenjárók (Sleepwalkers)
Regie: Bence Miklauzic
Met: György Gazsó, Eszter Márkó, Péter László, Sándor
Almási, Csaba Pindroch, Péter Bozsó
Hongarije 2002
kleur 102 minuten
Drie Hongaren in Boedapest schipperen tussen een alledaags
bestaan en een leven aan de zelfkant. Sándor, een veertiger,
wordt ontslagen en toert doelloos rond met zijn zelfgebouwde
caravan. Anna, die als reclamemeisje voor een sigarettenmerk
cafés afloopt, krijgt te kampen met haar broer die haar wil
terughalen naar het platteland. En Bandi krijgt in een
elektriciteitskast een schok, waarna niets in zijn leven nog
hetzelfde is. Sfeervolle schets van gewone mensen die het
hoofd boven water proberen te houden in een kil
postcommunistisch land, met ontroerende, absurde en
sprookjesachtige momenten. De drie verhaallijnen kruisen
elkaar steeds en komen, zoals in dit genre gebruikelijk,
uiteindelijk allemaal samen.
Titel: Echo
Zie:
Bergmál

Titel: Echte leven, het
Regie: Robert Jan Westdijk
Met: Sallie Harmsen, Ramsey Nasr, Loek Peters, Oren
Schrijver, Mike Libanon, Loes Haverkort, Ergun
Simsek, Zoe Stork, Anne-Marie Jung
Nederland 2008
kleur 87 minuten
Nieuwe, nogal teleurstellende film van de regisseur van Zusje.
Filmregisseur Martin laat in zijn nieuwste film zijn vriendin
Simone de vrouwelijke hoofdrol spelen en neemt zelf een van
de twee mannelijke voor zijn rekening (in de film heet hij
Milan). De derde hoofdrol is (nadat de speler die
oorspronkelijke de eerste keus was totaal niet blijkt te kunnen
acteren) voor technicus Dirk, een goedmoedige, verlegen lobbes
op wie Simone in de film geacht wordt bij wijze van experiment
verliefd te worden om haar liefde voor Milan op de proef te
stellen. Er bloeit echter ook in het echt iets op tussen Simone en
Dirk, zodat de film en het ‘echte leven’ al spoedig nauwelijks
meer van elkaar te onderscheiden zijn en allerlei onbedoelde
gevoelens een rol gaan spelen tijdens de filmopnamen. Helaas
pakt het spel met de verschillende niveaus hier niet goed uit; het
resultaat is weliswaar een lichtvoetige en bij vlagen ook wel
grappige feelgoodfilm, maar die weet nooit echt iets bij de
kijker te raken, onder andere doordat de dubbele verhaallijn
naar het eind toe verwatert, waarna het geheel als een
nachtkaars uitgaat.
Titel: École de la chair, l’
Regie: Benoît Jacquot
Met: Isabelle Huppert, Vincent Martinez, Vincent Lindon,
Marthe Keller, François Berléand, Roxane Mesquida
Frankrijk 1998
kleur 105 minuten
De welgestelde Parijse Dominique wordt ondanks het leeftijdsen klasseverschil hopeloos verliefd op de jonge biseksuele
Quentin. Hij trekt bij haar in maar blijft zijn heil ook buiten de
deur zoeken. De relatie ontpopt zich al snel tot een slopende
machtsstrijd waarin passie, jaloezie en seksobsessie een rol
spelen, tot de onvermijdelijke scheiding volgt. De film zoekt het
niet in veelvuldige ruzies of andere spectaculaire effecten, maar
observeert koel de discrepanties tussen de verschillende
menselijke driften. Jacquot is geen moralist die partij kiest;
ambiguïteit is alom.

Titel: Économie du couple, l’
Regie: Joachim Lafosse
Met: Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller, Jade
Soentjens, Margaux Soentjens, Francesco Italiano,
Tibo Vandenborre, Catherine Salée, Ariane Rousseau
Frankrijk 2016
kleur 100 minuten
Marie en Boris zijn sinds vijftien jaar getrouwd en hebben twee
dochtertjes, maar de sleet zit in het huwelijk en ze willen
scheiden. Boris kan het zich echter niet permitteren een eigen
huis te huren en daarom moeten ze noodgedwongen samen
blijven wonen. Marie kan Boris niet meer luchten of zien, maar
hij wil pas vertrekken als zij hem de helft van de waarde van het
huis betaalt. Marie weigert dat omdat zij degene is die het huis
destijds heeft gekocht, maar Boris stelt dat hij het heeft
opgeknapt waardoor het aanzienlijk meer waard is geworden. In
hun strijd ontzien de twee beschadigde ego’s zich niet de meest
kinderachtige en treiterige tactieken toe te passen. Hoe moeten
ze ooit uit deze patstelling komen? Aangrijpend beeld van de
nadagen van een huwelijk, met intens pijnlijke, maar ook
onverwacht tedere momenten. Goed spel, zowel van de twee
volwassen hoofdrolspelers als de tweelingzusjes Jade &
Margaux Soentjens.
Titel: Édes Emma, drága Böbe (Sweet Emma, dear Böbe)
Regie: István Szabó
Met: Enikö Börcsök, Johanna ter Steege, Péter Andorai
Hongarije 1991
kleur 77 minuten
Twee leraressen Russisch in het Hongarije van na de
omwenteling laten zich omscholen tot lerares Engels, omdat er
geen vraag meer is naar Russisch. De ene, Emma, heeft een
uitzichtloze relatie met het schoolhoofd, de andere, Böbe, heeft
talloze vriendjes. Allebei zijn ze op zoek naar liefde en houvast
in de onzekere nieuwe tijd. Tragedie ontstaat wanneer Böbe
wordt opgepakt wegens prostitutie en verboden valutahandel.
Redelijk geslaagd beeld van mensen in onzekere situatie, met
een prachtige rol van ‘onze’ Johanna ter Steege als Emma.

Titel: Edi
Regie: Piotr Trzaskalski
Met: Henryk Golebiewski, Jacek Braciak, Jacek
Lenartowicz, Grzegorz Stelmaszewski, Aleksandra
Kisio, Dominik Bak
Polen 2002
kleur 97 minuten
Edi, een aan drank verslaafde scharrelaar die samen met een
kompaan zijn kostje verdient door oude metalen te verzamelen,
krijgt van twee gangsterbroers de opdracht om op hun zusje te
passen en durft niet te weigeren. Als het meisje zwanger wordt
van haar geliefde, beschuldigt ze Edi van verkrachting, waarna
deze te grazen wordt genomen door de broers. De loser Edi is
met zijn onverklaarbare (en onverklaarde)
opofferingsgezindheid een voor de kijker moeilijk te verteren
personage, vooral aan het einde, wanneer hij Jezus-achtige
proporties lijkt te krijgen. Wat de boodschap van de film precies
is, blijft onduidelijk.
Titel: Educating Rita
Regie: Lewis Gilbert
Met: Michael Caine, Julie Walters
UK 1983
kleur circa 100 minuten
Volks kapstertje wil per se Engelse literatuur studeren en kiest
de verloederde alcoholische prof van een klein
universiteitsstadje. Ze slaagt in haar breakout: scheiding,
zelfstandig wonen, examen halen. Ze behoudt haar ‘opgewekte’
air. De prof wordt overgeplaatst naar Australië na dronken
college te hebben gegeven. Schitterend contrast tussen twee
milieus (een omgekeerde Pygmalion, maar beter) met twee
steracteurs: dat kan niet kapot.
Titel: Effacer l’historique
Regie: Benoît Delépine, Gustave Kervern
Met: Bruno Podalydès, Blanche Gardin, Corinne Masiero,
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Jackie Berroyer,
Lucas Mondher
Frankrijk/België 2020
kleur 105 minuten
Drie buren in een nieuwbouwwijk zitten in de problemen door
internet en social media. Marie wordt achtervolgd door een
gelekte sekstape die haar tienerzoon absoluut niet mag zien,
Bertrand heeft een dochter die online wordt gepest (en raakt
zelf in de ban van een zoetgevooisde callcentermedewerkster)
en taxichauffeuse Christine krijgt te weinig ritten door lage
sterrenratings. Ze bundelen hun krachten en zetten de
tegenaanval in tegen de oppermachtige techreuzen, gesterkt
door de ervaring die ze als ‘gele hesjes’ opdeden.
Onderhoudende absurdistische satire op de digitale
consumptiemaatschappij. Sterk zijn onder andere de hilarische
scène met de vertaal-app en de ‘goddelijke’ hacker die boven in
een windmolen zetelt.

Titel: Effrontée, l’
Regie: Claude Miller
Met: Charlotte Gainsbourg, Clothilde Baudon, Julie Glenn,
Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy, Jean-Philippe
Écoffey
Frankrijk 1985
kleur 96 minuten
De 13-jarige Charlotte verveelt zich in de zomervakantie thuis
nadat haar broer met vakantie is gegaan. Met haar klasgenoten
heeft ze niks en haar enige vertier zijn de logeerpartijen van een
veel jonger buurmeisje dat voortdurend medicijnen moet
innemen. Ze legt het uit balorigheid aan met een veel oudere
jongen en fantaseert over het ontvluchten van haar saaie leven
met een wonderkind, een piepjonge concertpianiste die tijdelijk
in haar dorp verblijft. Aangenaam lome en af en toe stekelige
observaties van een meisje op de grens van kindertijd en
volwassenheid. Een van de eerste films met (de op dat moment
eveneens 13-jarige) Charlotte Gainsbourg, van wie de wereld
nog veel meer zou horen.
Titel: Efter brylluppet (After the wedding)
Regie: Susanne Bier
Met: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgård, Stine Fischer
Christensen, Sidse Babett Knudsen, Meenal Patel,
Christian Tafdrup, Ida Dwinger
Denemarken/Zweden 2006
kleur 120 minuten
De Deen Jacob bestiert een weeshuis in Bombay dat
voortdurend op de rand van de financiële afgrond balanceert.
Een steenrijke zakenman biedt aan het project voorgoed uit de
brand te helpen op voorwaarde dat Jacob persoonlijk naar
Kopenhagen komt. Daar aangekomen wordt hij uitgenodigd
voor de bruiloft van de dochter van de zakenman, die in
werkelijkheid Jacobs dochter blijkt te zijn; de vrouw van de
zakenman is Jacobs ex-geliefde. Er volgt een reeks dramatische
gebeurtenissen die de betrokkenen als in een emotionele
achtbaan meevoeren. De film staat in de inmiddels bekende
Deense traditie van recht voor z’n raap gefilmde familiedrama’s
met onthullingen op ongelegen momenten (à la Festen), en
hoewel de soapachtige emotionele scènes weleens wat
vermoeiend kunnen worden, blijft de eerlijkheid van deze
aanpak verfrissend.

Titel: Egy nap (One day)
Regie: Zsófia Szilágyi
Met: Zsófia Szamosi, Leó Füredi, Ambrus Barcza, Zorka
Varga-Blaskó, Márk Gárdos, Annamária Láng, Éva
Vándor, Károly Hajduk
Hongarije 2018
kleur 99 minuten
Een dag uit het slopende leven van werkende moeder Anna,
opgeslokt door de zorg voor haar drie kinderen (een taak
waarvan ze zich met liefde en een bewonderenswaardig geduld
kwijt), financiële problemen, onhandige werkroosters, de
bemoeizucht van haar moeder en de mogelijke ontrouw van
haar echtgenoot. Als kijker maak je Anna’s beslommeringen
live mee, zodat je meegesleurd wordt in de permanente stress
waaronder Anna leeft en opgelucht met haar mee uitademt als
ze na een doorwaakte nacht eindelijk zachtjes breekt.
Vakkundige schets van het leven van vele vergelijkbare
worstelende vrouwen, met een glansrol voor Szamosi, in wier je
gezicht de voortdurend wisselende emoties feilloos kunt
aflezen. Boeiend van begin tot eind – aanrader!
Titel: Egymásra nézve (Another way)
Regie: Károly Makk
Met: Jadwiga Jankowska-Cieslak, Grazyna Szapolowska
Hongarije 1982
kleur 107 minuten
De film speelt in het Hongarije van 1960. Twee journalistes
raken verliefd. De ene, die getrouwd is, kan haar
homoseksualiteit, vooral door haar omgeving, maar moeilijk
accepteren. Als dat eindelijk gelukt is, veroorzaakt ze een
drama door haar man te willen verlaten. Die wordt woest en
verwondt haar zo erg dat ze verder in rolstoel moet. Haar
vriendin moet na de bekentenis achter tralies, maar vlucht en
laat zich doodschieten. De film is een pleidooi voor openheid en
tolerantie op het persoonlijke vlak én maatschappelijk: door de
liefdesgeschiedenis heen speelt voortdurend de huichelarij op
de krant waar beiden werken. Geen opwekkende, wel een
indrukwekkende film.
Titel: Eid milad Laila (Laila’s birthday)
Regie: Rashid Masharawi
Met: Mohammad Bakri, Areen Omari, Nour Zoubi
Palestina/Tunesië/Nederland 2008
kleur 71 minuten
Abu Laila, vroeger rechter, is gedwongen nu als taxichauffeur
de kost te verdienen in Ramallah. We zien hem aan het werk op
de dag dat zijn dochtertje zeven wordt en hij daarom op tijd
thuis wil zijn, mét een cadeau en een taart, zoals zijn vrouw
hem heeft opgedragen. Maar alles zit tegen, heel Palestina lijkt
wel samen te spannen om zijn plannen te dwarsbomen. Soms
rauw, soms komisch-absurd beeld van het dagelijks leven in een
bezet land waar praktische problemen tot enorme proporties
kunnen uitgroeien maar het leven soms ook wonderen in petto
heeft. De kijker beleeft de chaotische werkdag van Abu Laila en
diens frustraties van nabij mee. Mooi.

Titel: Eijanaika
Regie: Shohei Imamura
Met: Kaori Momoi, Shigeru Izumiya, Ken Ogata, Shigeru
Tsuyuguchi, Masao Kusakari
Japan 1981
kleur 151 minuten
Bijna-opstand in Tokio in 1866. Arme wijk raakt op drift en
dreigt rijke wijk onder de voet te lopen. Het feest gaat echter
(nog) niet door. Een spektakelfilm, voor een westerling niet
altijd even gemakkelijk te volgen, maar boeiend.
Titel: Eldfjall (Volcano)
Regie: Rúnar Rúnarsson
Met: Theódór Júlíusson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Elma
Lísa Gunnarsdóttir, Benedikt Erlingsson, Þorsteinn
Bachmann, Auður Drauma Bachmann, Jóhann
Sigurðarson, Ágúst Örn Wigum
IJsland 2011
kleur 98 minuten
De 67-jarige Hannes is met pensioen gegaan na 37 jaar als
conciërge op een school te hebben gewerkt. Hij heeft een
slechte band met zijn volwassen kinderen en is nors en onaardig
tegen zijn vrouw Anna. Als zijn boot bij een tochtje op zee
bijna zinkt en hij eerder thuiskomt dan anders, vangt hij een
gesprek tussen zijn zoon en dochter op waarin ze zich zeer
kritisch over hem uitlaten. Hij besluit zijn leven te beteren en
aardiger te worden. Als Anna kort daarna een beroerte krijgt,
verlamd raakt en verzorgd moet worden, neemt hij tegen de
uitdrukkelijke wil van zijn kinderen haar verzorging op zich. In
fraai-grauwe tinten verbeeld, aangrijpend verhaal met sterk spel
van Júlíusson, die Hannes’ transformatie van stugge
mensenhater naar empatische echtgenoot geloofwaardig gestalte
geeft. Zelfde soort thematiek als Amour, maar zwaarmoediger,
ongepolijster en rauwer.
Titel: Eldorado
Regie: Bouli Lanners
Met: Bouli Lanners, Fabrice Adde, Philippe Nahon, Didier
Toupy, Françoise Cichéry
België/Frankrijk 2008
kleur 80 minuten
Autohandelaar Yvan treft ’s avonds bij thuiskomst junkiekruimeldief Elie aan onder zijn bed. Elie weigert tevoorschijn te
komen en dreigt met een mes. Yvan wil terugslaan met een
kachelpijp, maar al snel raken de twee mannen in gesprek.
Uiteindelijk ontfermt Yvan, wiens jongere broer aan een
overdosis is overleden, zich over Elie en brengt hij hem door
het desolate Waalse landschap naar diens ouders, die vlak bij de
Franse grens wonen. Onderweg komen ze onder andere een
verzamelaar van auto’s waarmee mensen zijn doodgereden, een
naturist die Alain Delon zegt te heten en een dodelijk zieke
hond tegen. De toon is eerst nog opgewekt, maar de film kleurt
gaandeweg steeds zwarter. Fraai miniatuurtje van een tijdloze
droefenis en met een Amerikaans aandoende roadmoviesfeer.

Titel: Elegy
Regie: Isabel Coixet
Met: Ben Kingsley, Penelope Cruz, Dennis Hopper, Deborah
Harry, Patricia Clarkson, Peter Sarsgaard
USA 2008
kleur 113 minuten
Verfilming van The dying animal van Philip Roth over de
briljante academicus David Kepesh, die afgezien van zijn
wetenschappelijke carrière alles in zijn leven verkeerd aanpakt.
Hij is al jong gescheiden en heeft mede daardoor al heel lang
een slechte band met zijn zoon, hij heeft voortdurend affaires
met net afgestudeerde studentes en houdt er een oudere
minnares op na voor de seks. Hij ontmoet zijn noodlot in de
vorm van de studente Consuela, dochter van gevluchte
Cubanen, met wie een echte liefde opbloeit, die Kepesh echter
om zeep helpt doordat hij, zijn levenslange reflexen volgend,
weigert zich te binden. Als hij Consuela na een paar jaar
weerziet, blijkt ze borstkanker te hebben. Afgezien van dit
melodramatische slot een redelijk geslaagd portret van een
tragische oudere man die uiteindelijk met lege handen staat
omdat hij heeft gekozen voor een oppervlakkig en afstandelijk
leven en nooit echte banden met andere mensen heeft willen
aangaan. Mooie rollen van Kingsley als Kepesh, Cruz als
Consuela en Hopper als Kepesh’ beste vriend en geweten.
Titel: Elektriseermachine van Wimshurst, de
Regie: Erik van Zuylen
Met: Gerard Thoolen, Early Monsanto, Loudi Nijhoff e.a.
Nederland 1978
kleur 40 minuten
Fraaie televisiebewerking van W.F. Hermans’ novelle. Een
klein jongetje heeft van zijn ouders niets te verwachten en is
ook verder een Einzelgänger. Hij ontwikkelt als reactie een
enorme leergierigheid. Z’n triomf is het als hij de bekende
elektriseermachine van Wimshurst (in ieder natuurkundelokaal
te vinden) voor de klas mag demonstreren. Hij haat zijn domme
leraar en zijn bemoeizuchtige grootmoeder. Als volwassen man
is hij beroepshalve nog steeds in de weer met
elektriseermachines. Hij wordt van z’n werk weggeroepen bij
het sterfbed van z’n grootmoeder. De kat ‘vermoordt’ haar door
de slangen van het infuus los te trekken. Schitterende
symboliek: de overspringende vonken in de elektriseermachine
en op het vel van de kat als vervanging voor die andere vonk,
die niet wil overspringen. Ondanks enige schoonheidsfoutjes
boeiend en zeker een geslaagde verfilming (destijds door WFH
zelf goedgekeurd).

Titel: Elementarteilchen
Regie: Oskar Roehler
Met: Moritz Bleibtreu, Christian Ulmen, Martina Gedeck,
Franka Potente, Nina Hoss, Uwe Ochsenknecht,
Ulrike Kriener
Duitsland 2006
kleur 113 minuten
Verfilming van Houellebecqs Particules élémentaires, waarvan
de handeling is verplaatst naar het Duitsland van begin 21e
eeuw terwijl er sterk werd besnoeid op de maatschappijkritiek.
Wat overblijft is een vakkundig verfilmd en goed geacteerd
verhaal over de halfbroers Bruno en Michael, die op jonge
leeftijd in de steek zijn gelaten door hun hippiemoeder en die
daar allebei een flinke tik aan hebben overgehouden. De een is
een seksverslaafde leraar, de ander een gevoelsarme moleculair
bioloog. Vooral het verhaal van hun grote liefdes is aangrijpend
verbeeld. De slotscène kan zowel hoopvol als cynisch worden
uitgelegd, geheel in de geest van Houellebecq.
Titel: Elena
Regie: Andrei Zvjagintsev
Met: Nadezjda Markina, Andrei Smirnov, Aleksei Rozin,
Elena Ljadova, Evgenija Konoesjkina, Igor
Ogoertsov, Igor Joertaev
Rusland 2011
kleur 109 minuten
Elena en Vladimir zijn een ouder echtpaar met heel
verschillende achtergronden: Vladimir is rijk en gewend
bediend te worden, Elena komt uit een arm milieu en doet slaafs
haar huishoudelijke en echtelijke plicht. Elena’s zoon uit een
eerder huwelijk is een werkloze nietsnut die niet zelf voor zijn
gezin kan zorgen en bij Elena voortdurend om geld bedelt,
Vladimir heeft een dochter die een losbandig leven leidt en met
wie hij nauwelijks contact heeft. Maar als hij na een hartaanval
in het ziekenhuis belandt, komt het tot een soort verzoening en
besluit hij zijn dochter tot enige erfgename te benoemen. Dit
leidt tot paniek bij Elena, die vreest dat ze haar zoon en zijn
gezin nu nooit meer uit hun ellendige situatie zal kunnen
helpen. Deze onthutsende film vol onsympathieke en
zelfzuchtige personages toont waartoe geld(gebrek) mensen kan
drijven en maakt in de schokkende slotbeelden ook duidelijk dat
de tegenstelling tussen arm en rijk niet het enige probleem is.
Net als in zijn vorige film The return toont Zvjagintsev een
gedegenereerde samenleving met botte, machteloze mannen en
vrouwen die uitsluitend bezig zijn met overleven.

Titel: Elephant
Regie: Gus Van Sant
Met: Alex Frost, Eric Deulen, John Robinson, John
McFarland, Elias McConnell, Jordan Taylor, Carrie
Finklea, Nicole George, Brittany Mountain, Alicia
Miles, Kristen Hicks, Bennie Dixon, Matt Malloy
USA 2003
kleur 81 minuten
Film over het bloedbad dat twee jongens op 20 april 1999
aanrichtten op de Columbine High School in Littleton,
Colorado. Er wordt geen poging gedaan tot duiding of
verklaring, regisseur Van Sant toont slechts een aantal
leerlingen en leraren en de ogenblikken voorafgaand aan de
geweldsuitbarsting, in een gestileerde, haast poëtische stijl, met
gebruikmaking van technieken als herhaalde flashbacks en het
tonen van scènes uit verschillende invalshoeken. Juist daardoor
wordt een verontrustend en beklemmend beeld van de duistere
wereld van de moderne adolescent opgeroepen. Roger Ebert
omschreef de film als ‘a brave and radical act’.
Titel: Eline Vere
Regie: Harry Kümel
Met: Marianne Basler, Monique van de Ven, Thom
Hoffman, Johan Leysen, Mary Dresselhuys, Aurore
Clément, Bernard Kruysen, Herman Gilles, Joop
Admiraal
Nederland 1991
kleur 115 minuten
De roman van Couperus over de ondergang van het opstandige,
ziekelijke en depressieve meisje Eline, dat zich niet wil
conformeren aan de conventies van het stijve, chique Den Haag
van het fin-de-siècle, op grootse wijze verfilmd. De sfeer van
die tijd, de aankleding en de taal zijn zeer goed getroffen: een
lust voor oog en oor. Minder gelukkig is de keuze van de
hoofdrol: Basler is veel te levenslustig, waardoor de teloorgang
van Eline nergens geloofwaardig wordt. Wat uit het spel zou
moeten blijken, wordt nu vaak door andere personen expliciet
gezegd (‘hoe kan zo’n mooie plant tot bloei komen in zo’n
benauwde kas?’). Film werd in een langere versie (circa drie
uur) bewerkt tot mini-serie voor de tv.

Titel: Elizabeth is missing
Regie: Aisling Walsh
Met: Glenda Jackson, Maggie Steed, Sophie Rundle, Liv
Hill, Julie Hannan, Mark Stanley, Helen Behan,
Michelle Duncan, Nell Williams
UK 2019
kleur 90 minuten
De hoogbejaarde Maud, die lijdt aan alzheimer, probeert op een
rijtje te krijgen wat er is gebeurd met haar beste vriendin
Elizabeth, die plotseling lijkt te zijn verdwenen. De zoektocht
naar haar brengt – samen met het feit dat ze door niemand
serieus wordt genomen – herinneringen boven aan de nooit
opgehelderde verdwijning van haar zus Sukey lang geleden.
Terwijl heden en verleden door elkaar lopen, dringt langzaam
tot Maud door wat er destijds met Sukey moet zijn gebeurd.
Glansrol van Jackson, die als inmiddels ruim tachtigjarige nog
altijd in staat blijkt te spelen dat de stukken ervan af vliegen
(soms letterlijk). Verfilming van de roman van Emma Healey.
Titel: Elle
Regie: Paul Verhoeven
Met: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny,
Charles Berling, Virginie Efira, Judith Magre,
Christian Berkel, Jonas Bloquet, Alice Isaaz
Frankrijk/Duitsland/België 2016
kleur 130 minuten
Michèle is directeur van een succesvol videogamebedrijf. In
haar privéleven is ze even resoluut en meedogenloos als in
zakelijk opzicht. Als ze in haar eigen huis bruut verkracht wordt
door een gemaskerde overvaller, raakt haar leven op drift. Ze
raakt verzeild in een gevaarlijk spel met de verkrachter en ook
haar verleden als dochter van een seriemoordenaar blijft haar
achtervolgen. Huppert geeft deze enigszins raadselachtige, maar
ook intimiderende vrouw die toch telkens weer slachtoffer
wordt van mannen fraai gestalte, al vallen aan het eind lang niet
alle puzzelstukjes op hun plaats. Gelukkig is er ook ruimte voor
de typische Verhoeven-humor. Niet ieders pakkie-an, maar
zeker onderhoudend.

Titel: Elle s’en va
Regie: Emmanuelle Bercot
Met: Catherine Deneuve, Némo Schiffman, Gérard Garouste,
Camille, Paul Hamy, Pierre Toulgoat
Frankrijk 2013
kleur 116 minuten
Bettie is een weduwe van in de zestig die bij haar moeder
woont en samen met haar een noodlijdend restaurant drijft. Ze
belandt in een crisis als ze te horen krijgt dat haar minnaar heeft
gekozen voor een veel jongere vrouw die hij zwanger heeft
gemaakt. Ze stapt in haar auto om even sigaretten te gaan
kopen, maar eenmaal op weg kan ze het niet meer opbrengen
om terug te gaan. Haar tocht voert haar langs vele avonturen om
ten slotte te eindigen met een honderden kilometers lange rit om
haar kleinzoon, die ze nauwelijks kent, af te leveren bij zijn opa
van vaderskant (haar dochter kan hem niet zelf brengen omdat
ze een belangrijke sollicitatie heeft). Het bezoek aan opa krijgt
een onverwacht staartje. Deze zeer matige Franse roadmovie
wordt volledig gedragen door Deneuve, die ook op gevorderde
leeftijd iedereen van het doek speelt met haar verpletterende
présence. Uitsluitend dankzij haar is de film de moeite van het
kijken waard.
Titel: Elles (1997)
Regie: Luis Galvão Teles
Met: Miou-Miou, Carmen Maura, Marisa Berenson, Guesch
Patti, Marthe Keller, Joaquim de Almeida, Didier
Flamand
België/Frankrijk/Luxemburg/Portugal/Spanje/
Zwitserland 1997
kleur 97 minuten
Lief en leed van vijf vrouwen die allen de vijftig naderen en
maar één doel hebben: leven, liefde en nog meer leven. Leven
met minnaars of met één duurzame liefde, groots en
meeslepend of voor het kleine geluk, met een man of met een
vrouw, samen of alleen, gezond of ziek. De verschillende
verhaallijnen en personages komen pas geleidelijk samen,
waarbij als centraal thema steeds duidelijker het verstrijken van
de tijd, ouder worden en de vergankelijkheid van het menselijk
leven naar voren komt, onder meer gesymboliseerd door het
vernielen van een wekker en de ongeneselijke ziekte van een
van de vrouwen. Europese monsterproductie, enigszins
‘overbevolkt’ met personages en problemen maar niettemin
grotendeels geslaagd, met name door de prestaties van de vijf
hoofdrolspeelsters.

Titel: Elles (2011)
Regie: Malgorzata Szumowska
Met: Juliette Binoche, Anaïs Demoustier, Joanna Kulig,
Louis-Do de Lencquesaing, Krystyna Janda, Andrzej
Chyra, Ali Marhyar, Jean-Marie Binoche
Frankrijk/Polen 2011
kleur 99 minuten
Anne, een rijke Parisienne, onderzoeksjournaliste bij het
tijdschrift Elle en moeder van twee zoons, schrijft een artikel
over prostitutie onder studentes. Zo komt ze in contact met
Alicja en Charlotte, twee zelfverzekerde, ambitieuze jonge
vrouwen die totaal niet stroken met Annes beeld dat alle
prostituees kansarm, uitgebuit en afhankelijk zijn. Annes
gesprekken met de twee vrouwen over hun ervaringen schudden
haar wereldbeeld grondig door elkaar en maken dat ze
vraagtekens gaat zetten bij haar beperkte, welvarende leventje
en haar uitgebluste huwelijk. Regisseuse Szumowska snijdt
steeds tussen de seksuele ontmoetingen van de twee studentes
(waaronder één nogal akelige), interviewfragmenten en Annes
leven vol saaie huishoudelijke klusjes en gebrek aan contact
met haar drie ‘mannen’. Binoche is als altijd schitterend, maar
helaas mist het scenario scherpte door de wat te simplistische
contrasten.
Titel: Elli Makra 42277 Wuppertal
Regie: Athanasios Karanikolas
Met: Anna Lalasidou, Niki Papadopoulos, Anastasia
Avenidou-Bartram, Kiriakoula Bloukou
Duitsland 2007
kleur 82 minuten
Elli, een dochter van Griekse immigranten die al sinds haar
jeugd in de industriestad Wuppertal woont, weigert om in een
Griekse schijnwereld te leven zoals haar zussen en wil evenmin
terug naar haar gewelddadige ex. Als ze haar baantje in een
fabriek kwijtraakt, besluit ze terug te keren naar haar land van
herkomst, waar ze meer kansen denkt te hebben. Maar door
omstandigheden moet ze nog een poosje in Duitsland blijven
om op een puberend nichtje te passen. De twee liggen elkaar
aanvankelijk totaal niet, maar ontdekken gaandeweg dat ze
allebei op zoek zijn naar geborgenheid zonder te weten waar ze
die kunnen vinden. Tamelijk treurig beeld van het armoedige
bestaan van buitenlandse arbeiders, een milieu van sterke en
taaie vrouwen en veelal machteloze machomannen. Mooie,
verstilde beelden van het expressieve gezicht van Lalasidou, dat
fraai contrasteert met de zakelijke, industriële coulissen en de
Schwebebahn.

Titel: Ellis in Glamourland
Regie: Pieter Kramer
Met: Linda de Mol, Joan Collins, Chris Tates, Kees Hulst,
Tjebbo Gerritsma, Joan Nederlof, Tjitske Reidinga,
Jacqueline Blom, Nelly Frijda, Hylke de Haan, Walter
Crommelin
Nederland 2004
kleur 95 minuten
Nederlandse komedie met de immer zonnige Linda de Mol als
bijstandsmoeder die per ongeluk op een door de Amerikaanse
Susan (Joan Collins) gegeven cursus ‘Hoe strik ik een
miljonair’ verzeild raakt en vervolgens te maken krijgt met
verschillende (vermeend) rijke mannen die naar haar gunsten
dingen, maar met wie allemaal wel iets mis lijkt te zijn.
Uiteindelijk besluit ze haar eigen hart te volgen. Het genre
brengt een zekere voorspelbaarheid met zich mee, maar
gelukkig is deze romantische komedie voorzien van de nodige
dubbele bodems. Een onderhoudende, vakkundig gemaakte
film, en godzijdank zonder het tenenkrommend slechte spel
waarmee zoveel Nederlandse producties in deze sector behept
zijn. We zien een aantal bekende Nederlanders, onder wie Joop
Braakhekke en Estelle Gullit, in vermakelijke bijrollen. De
kamerbrede smile waarmee De Mol zoals altijd rondloopt, gaat
na een poosje wel behoorlijk irriteren.
Titel: Elser
Regie: Oliver Hirschbiegel
Met: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart
Klaußner, Johann von Bülow, Felix Eitner, David
Zimmerschied, Rüdiger Klink, Simon Licht, Cornelia
Köndgen
Duitsland 2015
kleur 114 minuten
Het adembenemende verhaal van Georg Elser, een Zwabische
timmerman die in 1939 een mislukte moordaanslag pleegde op
Adolf Hitler, die op dat moment op het toppunt van zijn
binnenlandse politieke macht was. Elser wordt
gevangengenomen en overdenkt in zijn cel zijn leven in een
ooit vredig Duits dorpje en de gebeurtenissen die hem
uiteindelijk tot zijn radicale daad brachten. De
wereldgeschiedenis had anders kunnen verlopen als Hitler op de
bewuste dag niet iets eerder was vertrokken dan gepland.
Authentiek beeld van het gewone leven onder het misdadige
naziregime, waarin op den duur zelfs de vredelievende
levensgenieter Elser niet langer werkeloos kan blijven
toekijken. Elsers standvastigheid onder de marteltactieken van
de nazi’s dwingt bewondering af.

Titel: Elsker dig for evigt (Open hearts)
Regie: Susanne Bier, Anders Thomas Jensen
Met: Mads Mikkelsen, Sonja Richter, Nikolaj Lie Kaas,
Paprika Steen, Stine Bjerregaard
Denemarken 2002
kleur 113 minuten
Man van een jong stel op het punt van trouwen raakt na een
ongeluk verlamd, belandt in een depressie en keert zich van zijn
geliefde af. Zij weet zich geen raad met haar gevoelens en zoekt
troost bij een arts uit het ziekenhuis waar haar vriend wordt
verpleegd, toevallig de echtgenoot van de vrouw die hem
aanreed. Vele levens raken in het ongerede als de man en het
meisje een verhouding beginnen die door zijn dochter wordt
ontdekt. Goed gestructureerde en ijzersterk geacteerde film, die
je bijna twee uur lang gekluisterd houdt aan het scherm.
Sommige scènes gaan echt door merg en been.
Titel: Ema
Regie: Pablo Larraín
Met: Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago
Cabrera, Paola Giannini, Cristián Suárez
Chili 2019
kleur 107 minuten
De jonge danseres Ema en haar veel oudere man, de
choreograaf Gastón, hebben het jongetje Polo geadopteerd,
maar dat is op een vreselijk drama uitgelopen waarna het
huwelijk is gestrand en ze Polo weer hebben afgestaan. Ema
heeft daar nu spijt van, ze wil Polo terug hebben en is bereid
daarvoor heel ver te gaan. Lange tijd weet je als kijker niet wat
je moet vinden: is Ema een egoïstische bitch, die over lijken
gaat om haar zin te krijgen, of geeft ze echt om haar
geadopteerde zoon? Is Polo werkelijk zo onhandelbaar? Wie
heeft meer schuld aan het drama, Gastón of Ema? Regisseur
Larraín manipuleert je op een Almodóvar-achtige manier: je
ziet precies wat hij je wil laten zien. De ontknoping slaat dan
ook in als een bom. Geen makkelijk kijkwerk en zeker niet in
alle opzichten geslaagd, maar wel een heel bijzondere film
waarover je blijft nadenken.

Titel: Emma
Regie: Diarmuid Lawrence
Met: Kate Beckinsale, Mark Strong, Prunella Scales,
Raymond Coulthard, Samantha Bond, Dominic
Rowan, Olivia Williams, Sarah Morton
UK 1996
kleur 107 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Jane Austen over de
jonge, rijke, verwende Emma Woodhouse, die met haar
onbedwingbare neiging tot koppelen heel wat ellende aanricht
onder haar dorpsgenoten in het landelijke Highbury (maar
natuurlijk komt alles goed). Deze BBC-televisiebewerking is de
derde ‘poging’ om Emma te verfilmen, na Clueless van Amy
Heckerling en Emma van Douglas McGrath. Deze verfilming,
met een geheel Britse cast gemaakt door hetzelfde team dat de
tv-serie Pride and prejudice maakte, is de kortste en tevens de
meest geslaagde en authentieke, al gaat veel van de charme van
het boek verloren. Zo weet de kijker al heel snel dat er iets is
tussen Frank Churchill en Jane Fairfax, terwijl dat in het boek
een hele tijd echt geheim blijft. Niettemin onderhoudend, en een
fraai kijkspel. Mooie plotvondsten zijn de pluimveedieven en
het oogstfeest.
Titel: En amont du fleuve
Regie: Marion Hänsel
Met: Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch, Igor Kovac
België/Nederland/Kroatië 2016
kleur 90 minuten
Twee volwassen halfbroers, de een wonend in Mexico, de ander
in België, ontmoeten elkaar voor het eerst na de dood van hun
beider vader, die in de buurt van een klooster in een moeilijk
toegankelijk berggebied in Kroatië is aangetroffen met een
kogel in zijn hoofd. De broers besluiten samen per boot en te
voet naar de plek te trekken waar hij is gevonden in de hoop
meer over hem te weten te komen. Ze komen erachter dat hij
zich na een tijd bij het vreemdelingenlegioen met
wapensmokkel bezighield, maar moeten accepteren dat hij
voornamelijk een onbekende grootheid in hun leven zal blijven.
Wel komen ze wat nader tot elkaar. Veel blijft in het vage in
deze mannenfilm-annex-roadmovie van Hänsel, maar de
beelden van het ruige Dalmatische landschap zijn prachtig.

Titel: En avoir (ou pas)
Regie: Laetitia Masson
Met: Sandrine Kiberlain, Arnaud Giovaninetti, Roschdy
Zem, Claire Denis, Didier Flamand
Frankrijk 1995
kleur 88 minuten
Alice wordt ontslagen bij een Noord-Franse visfabriek en vindt
geen werk meer. Ze maakt het uit met haar vriend en verkast
van Boulogne-sur-Mer naar Lyon, waar ze de ietwat
depressieve arbeider Bruno ontmoet. De kennismaking verloopt
stroef en hij lijkt haar aanvankelijk te arm, te gecompliceerd, te
oninteressant – maar toch klikt er iets. De film is een totaal
onopgesmukte liefdesgeschiedenis, en tegelijk een aardige case
study van een verliefdheid tussen mensen met weinig geld.
Regisseuse Masson: ‘Als je een baan hebt, word je op een
andere manier verliefd dan wanneer je zonder werk zit.’
Titel: En de tijd stond stil...
Zie:
Megáll az idö
Titel: Enchanted April
Regie: Mike Newell
Met: Polly Walker, Miranda Richardson, Joan Plowright,
Josie Lawrence, Alfred Molina
UK 1991
kleur 90 minuten
Vier Engelse dames gaan kort na de Eerste Wereldoorlog in op
een advertentie waarin een kasteel in Italië voor een maand te
huur wordt aangeboden. In de paradijselijke omgeving
ontdooien ze langzaam en komen ze nader tot elkaar. Simpel
verhaal overtuigend verfilmd met veel aandacht voor detail en
sfeer. Gebaseerd op roman van Elizabeth von Arnim en gefilmd
op het middeleeuwse kasteeltje bij Portofino waar de roman is
geschreven.

Titel: Encounters at the end of the world
Regie: Werner Herzog
Met: David Ainley, Samuel S. Bowser, Regina Eisert, Kevin
Emery, Ryan Andrew Evans, Ashrita Furman, Peter
Gorham, William Jirsa, Karen Joyce, Doug
MacAyeal, William McIntosh, Olav T. Oftedal, Clive
Oppenheimer, David R. Pacheco jr.
USA 2007
kleur 99 minuten
Werner Herzog filmt een aantal mensen die op de Zuidpool
werken. We zien onder andere een natuurkundige die neutrino’s
bestudeert, een onderzoekster die ’s avonds een act opvoert
waarbij ze zich in een reistas opvouwt, een survivalgids die zijn
cursisten met whiteouts leert omgaan door ze met witte emmers
over hun hoofd te laten rondlopen, biologen die zeehonden
melken, vulcanologen die een actieve Antarctische vulkaan
bestuderen, een pijpfitter die in de bijzondere vorm van zijn
handen het bewijs ziet dat hij van Azteekse koningen afstamt en
diepzeeduikers die onder het ijs afdalen en door de exotische
wereld zweven die zich daar aan hen openbaart. En natuurlijk
komen er ook pinguïns in beeld. Het wonderlijke stel
schilderachtige einzelgängers die we onder deze extreme
omstandigheden aantreffen en de woeste schoonheid van de
barre poolnatuur zijn fascinerend, maar de quasi-diepzinnige, in
belabberd Engels gedebiteerde begeleidende teksten van
Herzog doen daar helaas nogal aan af. De documentaire kent
een aantal indrukwekkende momenten en roept af en toe
associaties op met het onheilspellende Into eternity, maar is al
met al meer bizar dan echt boeiend.
Titel: End of the affair, the
Regie: Neil Jordan
Met: Ralph Fiennes, Stephen Rea, Julianne Moore, Ian Hart,
Sam Bold, Jason Isaacs
USA/UK 1999
kleur 102 minuten
Maurice heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een verhouding
met Sarah, de vrouw van zijn vriend Henry, in het door
bombardementen geteisterde Londen. Hun liefde is oprecht,
maar Maurice wordt verteerd door een enorme jaloezie. Als
Maurice na de oorlog, als de affaire allang voorbij is, toevallig
Henry tegen het lijf loopt en deze hem toevertrouwt dat hij
vermoedt dat Sarah een minnaar heeft, huurt Maurice, opnieuw
ten prooi aan jaloezie, een privé-detective in om uit te zoeken
wat er aan de hand is en waarom het destijds misging. Een
nogal drakerige film over liefde, haat, jaloezie, geloof in
wonderen en het noodlot, gebaseerd op het autobiografische
boek van Graham Greene.

Titel: End of the tour, the
Regie: James Ponsoldt
Met: Jason Segel, Jesse Eisenberg, Anna Chlumsky, Mamie
Gummer, Joan Cusack
USA 2015
kleur 106 minuten
Het verhaal van het vijf dagen durende, nooit gepubliceerde
interview van Rolling Stone-verslaggever David Lipsky met de
schrijver David Foster Wallace in 1996, als hij op promotietour
is voor zijn dan net uitgekomen, meer dan duizend pagina’s
tellende bestseller Infinite jest. Lipsky, zelf beginnend schrijver,
is benieuwd naar het verhaal achter Wallace’ succes en
vermoedt van alles te horen te krijgen over drank, drugs en
vrouwen. In werkelijkheid blijkt Wallace een verlegen,
eenzame, existentieel onzekere man te zijn die gebukt gaat
onder depressies. De twee Davids krijgen gaandeweg meer
waardering voor elkaar en laten steeds meer van zichzelf zien,
waarbij ze harde confrontaties niet schuwen. Na het slopende
marathoninterview zal hun beider leven nooit meer hetzelfde
zijn en heeft de kijker een aangrijpende blik gekregen in
Wallace’ getroebleerde zielenleven. Gebaseerd op het boek dat
Lipsky in 2010 aan de hand van de bewaard gebleven tapes van
het interview schreef na Wallace’ zelfmoord in 2008.
Titel: Enduring love
Regie: Roger Michell
Met: Daniel Craig, Samantha Morton, Rhys Ifans, Helen
McCrory, Bill Nighy, Susan Lynch, Bill Weston, Lee
Sheward, Jeremy McCurdie
UK 2004
kleur 100 minuten
Verfilming van de roman van Ian McEwan. In een zomers park
ziet het picknickende publiek een ballon op hol slaan met alleen
een jongetje aan boord. Een paar mannen proberen hem te
redden, en een van hen komt bij deze hulppoging om het leven.
Een van de andere redders, universitair docent filosofie Joe, wil
het voorval liefst zo snel mogelijk vergeten, maar een van de
anderen die erbij aanwezig was, de gestoorde zwerver Jed,
begint hem te stalken. Joe’s leven slaat volledig uit het lood
door Jeds aanwezigheid en zijn eigen reacties daarop. De film is
geslaagd als document over de impact van een ingrijpende
gebeurtenis op iemands leven, maar ontaardt jammer genoeg
gaandeweg in een weinig overtuigend horrorverhaal.
Titel: Enfance d’un chef, l’
Zie:
Himalaya

Titel: Enfant, l’
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard,
Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione
België/Frankrijk 2005
kleur 100 minuten
De twintigjarige kruimeldief Bruno en zijn achttienjarige
vriendin Sonia hebben net een baby gekregen, Jimmy. Sonia
heeft een uitkering, Bruno verkoopt zonder enig moreel besef of
verantwoordelijkheidsgevoel gestolen spullen. Hij beoordeelt
alles en iedereen uitsluitend op verkoopbaarheid. Als een heler
hem op het idee brengt de baby te verkopen omdat dat goud
geld oplevert, aarzelt hij dan ook niet lang. Hij sluit de deal
buiten Sonia om, maar als die ervan hoort valt ze flauw. In het
ziekenhuis bijgekomen dient ze een aanklacht tegen hem in en
wil ze niks meer van hem weten. Bruno haalt de baby terug en
doet alle mogelijke moeite om Sonia weer voor zich te winnen,
maar werkt zich daarbij steeds verder in de nesten. Zoals alle
films van de gebroeders Dardenne is ook deze rauw, realistisch
en verstoken van hoop op een betere toekomst. De Dardennes
grijpen niet in, maar tonen – ze geven hun personages vrije wil
en kijken toe wat ze daarmee doen. En ook de kijker kan niet
anders doen dan het kinderlijke gedoe van de oppervlakkigcharmante Bruno verbijsterd en ademloos aanzien.
Titel: Enfant d’en haut, l’ (Sister)
Regie: Ursula Meier
Met: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin Compston,
Gillian Anderson, Jean-François Stévenin, Yann
Trégouët, Gebin Lefebvre
Frankrijk/Zwitserland 2012
kleur 97 minuten
De twaalfjarige Simon woont met zijn oudere zus Louise in een
triest flatje in de buurt van een Zwitsers skiresort. Hun ouders
zijn nergens te bekennen. Louise heeft af en toe baantjes, maar
probeert voornamelijk tevergeefs een man aan de haak te slaan
om voor haar en Simon te zorgen. Simon heeft intussen een
lucratieve bron van inkomsten ontdekt: boven skispullen stelen
van rijke toeristen en ze beneden verkopen. Daar leeft het
tweetal voorlopig van. Maar de spanningen tussen hen lopen
steeds verder op en uiteindelijk belandt hun leven op een
doodlopend spoor. In Dardenne-achtige stijl gefilmd portret van
twee kansarme mensen aan de onderkant van de maatschappij
(hier ook letterlijk) die wanhopig proberen te overleven, met
halverwege een wending die de hele toestand nog schrijnender
maakt, al lijkt het slot enige hoop te bieden. Goed spel van de
twee hoofdrolspelers.
Titel: Enfant des terrasses, l’
Zie:
Halfaouine

Titel: Enfants de salaud, les
Regie: Tonie Marshall
Met: Anémone, Nathalie Baye, François Cluzet, Molly
Ringwald, Jean Yanne
Frankrijk 1996
kleur 100 minuten
Drie (half)zussen en een (half)broer zien elkaar voor het eerst
van hun leven nadat hun criminele vader is gearresteerd en
voorgeleid. De gemoederen lopen hoog op. Hilarische slotscène
waarin wordt gedanst op een doodskist.
Titel: Engelchen
Regie: Helke Misselwitz
Met: Susanne Lothar, Cezary Pazura, Sophie Rois
Duitsland 1996
kleur 95 minuten
Film in surrealistische stijl, zich afspelend tegen de achtergrond
van het Berlijn van na de Duitse hereniging. Verlegen
fabrieksmeisje dat in Berlijnse woonkazerne woont maakt
toevallig kennis met een Poolse zwarthandelaar. Ze krijgen een
relatie die tot allerlei complicaties leidt. Veel banale en wrede
scènes, die echter door de cameravoering bijna sprookjesachtig
worden. De frêle Lothar speelt het meisje prachtig; alles in de
film draait om haar.
Titel: English patient, the
Regie: Anthony Minghella
Met: Ralph Fiennes, Kristin Scott-Thomas, Willem Dafoe,
Juliette Binoche, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian
Wadham
USA 1996
kleur 160 minuten
Breed opgezet verhaal rond een geheimzinnige, zwaargewonde,
ten dode opgeschreven patiënt die in de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog in een verlaten klooster in Italië wordt verzorgd
door een verpleegster. Geleidelijk wordt duidelijk dat de
onbekende man, die bij gebrek aan een naam de ‘Engelse
patiënt’ wordt genoemd, helemaal geen Engelsman is maar een
Hongaarse graaf, en dat hij in Noord-Afrika in de tijd vlak voor
de oorlog een turbulent liefdesavontuur beleefde dat zijn leven
(en dat van zijn getrouwde geliefde) een beslissende wending
gaf. Deze verfilming van de gelijknamige roman van Michael
Ondaatje legt vooral de nadruk op de gedoemde passie van de
geliefden en minder op de achtergronden van de verpleegster,
voor wie wél een gelukkige toekomst lijkt weggelegd. De film
als geheel is te lang om te blijven boeien, maar er zitten
schitterende scènes in, zoals de opnamen in Afrikaanse
woestijnlandschappen, het bloedstollende onschadelijk maken
van bommen en landmijnen en een verstilde nachtelijke scène
waarin de verpleegster in haar eentje hinkelt.

Titel: Enlèvement de Michel Houellebecq, l’
Regie: Guillaume Nicloux
Met: Michel Houellebecq, Mathieu Nicourt, Maxime
Lefrançois, Françoise Lebrun, Luc Schwarz, Veran
Mauberrret, Ginette Souchorzky, André Souchotzky,
Marie Bourjala
Frankrijk 2014
kleur 96 minuten
De schrijver Michel Houellebecq leidt een teruggetrokken
leven. Hij geeft zelden interviews en verschijnt nauwelijks in
het openbaar. In 2011 was hij een poosje vermist; er was sprake
van een ontvoering door Al Qaida, maar ook werd wel beweerd
dat hij alles zelf in scène zou hebben gezet. Deze film doet een
poging de ontbrekende dagen in te vullen, met Houellebecq zelf
in de hoofdrol. We zien hoe hij wordt ontvoerd door drie
onhandige, voortdurend kibbelende amateurcriminelen. De
kidnapping ontpopt zich niet tot een angstig avontuur, maar
heeft al snel meer weg van een bizarre vakantie. Michel krijgt
eten, drinken en rookwaren, mag aanzitten bij diners,
discussieert bevlogen over van alles en nog wat met zijn
ontvoerders en krijgt zelfs een meisje voor de nacht. Hij
ontwikkelt een warme band met de ouders van een van de
ontvoerders en is bijna verdrietig als het verblijf in hun huis
afloopt met de betaling van het losgeld (wie daarachter zit,
wordt nooit duidelijk). De film lijkt aanvankelijk een serieuze
documentaire reconstructie, maar blijkt al snel de zoveelste
mystificatie die vooral bedoeld lijkt om het gedachtegoed van
de auteur te etaleren en de echte Houellebecq nog verder aan
het zicht te onttrekken. Het resultaat is uiterst onderhoudend, bij
vlagen hilarisch en van een typisch Franse luchtigheid. Een
heerlijke komedie én een viering van de rijkdom van taal en
intellect.
Titel: Enskilda samtal (Private confessions)
Regie: Liv Ullman
Met: Pernilla August, Max von Sydow, Samuel Fröler, Anita
Björk, Thomas Hanzon
Zweden 1996
kleur 125 minuten
Vervolg op Den goda viljan, waarin we horen hoe het verder is
gegaan met Anna en Henrik, de ouders van Ingmar Bergman
(die ook voor deze film het scenario schreef). Ze hebben twee
kinderen gekregen, en Anna worstelt met Henriks starheid en
wispelturige humeur én met haar liefde voor de jonge
theologiestudent Tomas. Die buitenechtelijke verhouding staat
centraal in deze film, die bestaat uit vijf gesprekken van Anna:
drie met haar biechtvader Jakob op drie cruciale momenten in
haar leven, één met Henrik en één met Tomas en een vriendin
die in hun geheime liefde is ingewijd. Een echte
‘binnenhuisfilm’, adembenemend door de onderhuidse
spanningen en de eenzame geestelijke worstelingen van Anna.
Roger Ebert schreef: ‘The film is not about sex or adultery. It is
about loneliness, and the attempt to defeat it while living within
rigid moral guidelines.’

Titel: Entre les murs
Regie: Laurent Cantet
Met: François Bégeaudeau, Wei Wei Huang, Agame
Malembo-Emene, Angélica Sancio, Arthur Fogel,
Boubacar Toure, Burak Özyilmaz, Carl Nanor, Cherif
Bounaïdja Rachedi, Dalla Doucoure, Damien Gomes,
Esmeralda Ouertani, Franck Keita
Frankrijk 2008
kleur 128 minuten
François Marin is leraar aan een middelbare school in een arme
Parijse wijk waar vele nationaliteiten naast elkaar leven. Hij en
zijn collega’s proberen elk op hun eigen wijze de kinderen wat
te leren en hun wederzijds respect en discipline bij te brengen.
In de film maken we een heel schooljaar mee van François en
een van zijn klassen. We zien leraar en leerlingen lachen en
kibbelen, werken en voorlezen, en we maken enkele conflicten
van nabij mee. Eén daarvan, rond de recalcitrante en in zichzelf
gekeerde Souleymane, loopt uit de hand als hij een
medeleerlinge verwondt en kwaad de klas uitloopt. Hij komt
voor de tuchtraad en wordt geschorst. De mening van de leraren
over de zin van dit soort maatregelen verschilt: moet je niet juist
proberen moeilijke leerlingen ‘erbij te houden’, wat komt er van
ze terecht als je ze van school stuurt? Deze meesterlijke
verfilming van een boek van hoofdrolspeler Bégeaudeau geeft
in een documentaire stijl een goed inzicht in het dagelijkse wel
en wee op een middelbare school anno nu, met onrustige,
ongeconcentreerde, niet op hun mondje gevallen leerlingen en
leraren die ook weleens gefrustreerd raken en steken laten
vallen, en is ondanks enkele ernstige momenten toch
voornamelijk licht en humoristisch van toon. Je krijgt niets te
zien van het buitenschoolse leven van de docenten en
leerlingen, maar zit twee uur lang samen met hen tussen de
muren van het klaslokaal, waardoor je een beetje het gevoel
krijgt een van hen te zijn.
Titel: Entre nous
Zie:
Coup de foudre

Titel: Envahisseur, l’ (The invader)
Regie: Nicolas Provost
Met: Isaka Sawadogo, Stefania Rocca, Serge Riaboukine,
Dieudonné Kabongo, Tibo Vandenborre, Ken
N’Diaye, Hanelore Knuts
België 2011
kleur 95 minuten
Amadou vlucht uit Afrika, spoelt aan op een naaktstrand in
Zuid-Europa en komt uiteindelijk in een illegalenpension in
Brussel terecht, waar hij de kost verdient met treurige baantjes.
Na een uit de hand gelopen ruzie over een overleden vriend
komt hij op straat terecht. In de succesvolle zakenvrouw Agnès,
die even voor zijn charmes valt, meent hij een kans op een beter
leven te ontwaren. Amadou wordt niet zoals in veel andere
films over illegalen als zielig slachtoffer voorgesteld, maar als
een trotse man die weigert zich te laten vernederen en in zijn
woede domme en wrede dingen doet. De film, inhoudelijk een
schril statement over de onoverbrugbare kloof tussen rijke
westerlingen en kansarme illegalen, opent met een nogal
opzichtige verwijzing naar L’origine du monde van Gustave
Courbet en schildert Amadous wereld vervolgens tegen de
Brusselse entourage in fraaie, vaak dialoogloze beeld- en
geluidspoëzie. Een sterk speelfilmdebuut van beeldend
kunstenaar Provost.
Titel: Er ist wieder da
Regie: David Wnendt
Met: Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst,
Katja Riemann, Franziska Wulf, Lars Rudolph,
Michael Kessler
Duitsland 2015
kleur 116 minuten
Vrije verfilming van de gelijknamige bestseller van Timur
Vermes uit 2012. Adolf Hitler ontwaakt plotseling in het Berlijn
van de eenentwintigste eeuw. Na wat omzwervingen neemt een
tv-freelancer hem onder zijn hoede en trekt met hem door
Duitsland. Hitler ontpopt zich tot een ware mediahype. Waar er
aanvankelijk nog vooral te lachen valt, wordt de toon van de
film allengs grimmiger. Met een combinatie van documentaire
en geënsceneerde beelden wordt het beeld opgeroepen van een
rechtsradicale politicus die in het moderne Europa onmiddellijk
weer voet aan de grond krijgt. Nie wieder Krieg, nie wieder
Faschismus? Vergeet het maar – het kan zó weer gebeuren, lijkt
Wnendt te willen zeggen. Hitler zit in ons allemaal. Afgezien
van die nogal moralistische conclusie een redelijk geslaagd
project, met talrijke taal- en insidergrapjes, maar ook heel wat
momenten die tot nadenken en napraten stemmen.

Titel: Erde
Regie: Nikolaus Geyrhalter
Met: –
Oostenrijk 2019
kleur 115 minuten
Elk jaar worden door de mens miljarden tonnen aan aarde
verplaatst, een veelvoud van de veranderingen aan de aarde
door natuurlijke oorzaken. De mens gebruikt groot materieel
om de aarde naar zijn hand te zetten: hij ontgint woeste grond
om woonwijken te bouwen, ontfutselt met geweld erts en
mineralen aan de grond, pompt olie op, kapt enorme
hoeveelheden bomen en blaast bergen op. Geen enkele andere
diersoort heeft ooit zoveel impact op de aarde gehad als de
moderne mens. Deze documentaire is tegelijkertijd een
ontzagwekkend eerbetoon aan het menselijk vernuft om te
bouwen en te ontwikkelen én een alarmerende waarschuwing
over de manier waarop we de aarde uitputten voor plezier,
comfort en winst. Hoeveel gewroet kan de aarde nog aan, en is
er eigenlijk wel een uitweg denkbaar richting een duurzamere
wereld? Visueel prachtige shots van adembenemende
landschappen en machines waarvan de schaalgrootte het
voorstellingsvermogen tart worden afgewisseld met interviews
met de mannen en vrouwen die de enorme klussen klaren.
Interessant kijkwerk, dat veel te denken geeft.
Titel: Erfenis, de
Zie:
Dedictvi aneb kurvahosigutntag
Titel: Escort
Regie: Frank Ketelaar
Met: Rifka Lodeizen, Bastiaan Ragas, Tom Jansen, Ton Kas,
Kenan Raven, Eva van de Wijdeven, Sabrina van
Halderen
Nederland 2006
kleur 90 minuten
Kapster Chantal verdient af en toe wat bij als escort. Hierbij
ontmoet ze een multimiljonair die haar vraagt met hem te
trouwen; hij heeft een tumor in zijn hoofd en nog maar een
halfjaar te leven. Ze gaat op het aanbod in, maar de deal heeft
allerlei onvoorziene gevolgen voor haar leven en de relatie met
haar vriend. De rust keert pas weer als ze uiteindelijk afstand
doet van het geld. Knap gemaakte, ‘Hitchcockiaanse’ telefilm
vol verrassende wendingen en met een mooie hoofdrol van
Lodeizen.

Titel: Estiu 1993
Regie: Carla Simón
Met: Laia Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo, Bruna Cusí,
Paula Robles, Montse Sanz
Spanje 2017
kleur 97 minuten
Na de dood van haar ouders moet de zesjarige Frida van
Barcelona verhuizen naar het huis van haar oom en tante op het
Catalaanse platteland. Het is een prachtige omgeving, maar
stadskind Frida heeft grote moeite om er haar draai te vinden en
aan haar nieuwe ‘ouders’ te wennen. Oppervlakkig bezien
gebeurt er weinig, maar onderhuids smeulen voortdurend
heftige emoties. Alles wordt consequent weergegeven vanuit de
belevingswereld van het meisje, zodat de ware proporties van
het drama dat zich in haar leven heeft voltrokken pas gaandeweg
zichtbaar worden. Schitterende sfeertekening, ook van een recent
maar onherroepelijk voorbij tijdperk, met een aangrijpend slot.
Geïnspireerd op Simóns eigen jeugdherinneringen.
Titel: Et la lumière fut
Regie: Otar Iosseliani
Met: Saly Badji, Binta Cisse, Sigalon Sagna, Moussa Signa
Duitsland/Frankrijk/Italië 1989
kleur 100 minuten
Diep in Afrika leeft een geïsoleerde volksstam in een dorp aan
een rivier in een heilig woud. Vaste gewoonten en rituelen
geven structuur aan het zorgeloze leven. Dan nadert de moderne
beschaving in de gedaante van houthakkers en -handelaren. Het
dorp wordt van de aardbodem weggevaagd, de
dorpssamenleving ten grave gedragen. De bewoners trekken
naar de stad en verliezen elkaar uit het oog. Enkelen van hen
beginnen de ooit heilige beeldjes van de stam zelfs aan toeristen
te verkopen. Hoewel Iosseliani in interviews beweert geen
cultuurpessimist te zijn en hoewel hij allesbehalve tendentieus
filmt, is deze film toch moeilijk anders te duiden dan als
illustratie van de destructieve invloed van de westerse
beschaving op andere culturen.

Titel: Eternal sunshine of the spotless mind
Regie: Michel Gondry
Met: Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Elijah Wood,
Kirsten Dunst, Tom Wilkinson
USA 2004
kleur 108 minuten
Clementine en Joel laten hun herinneringen aan hun heftige
maar vastgelopen liefdesrelatie uitwissen door een daarin
gespecialiseerd bedrijf. Maar ze ontmoeten elkaar opnieuw en
voelen zich opnieuw tot elkaar aangetrokken. Uiteindelijk
komen ze tot het inzicht dat de ware liefde niet de perfecte
liefde is, maar de liefde die ruimte laat voor imperfectie, en dat
we zonder onze herinneringen niets zijn. Het grootste deel van
de film bestaat uit de fraai verbeelde herinneringen van Joel aan
cruciale scènes uit hun relatie en de rest van zijn leven, dierbare
zowel als pijnlijke. Geslaagde mix van sf- en liefdesfilm, met
formidabele hoofdrol van Winslet als de impulsieve, kwetsbare,
energieke Clem.
Titel: Être et avoir
Regie: Nicolas Philibert
Met: Georges Lopez, Alizé, Axel, Guillaume, Jessie, Johann,
JoJo, Julien, Laura, Létitia, Nathalie, Olivier
Frankrijk 2002
kleur 105 minuten
Documentaire over de schoolmeester van het
plattelandsschooltje van Saint-Etienne-sur-Usson in de
Auvergne. Hij heeft een klein klasje, waarin alle
basisschoolgroepen vertegenwoordigd zijn en geeft alle
leerlingen veel persoonlijke aandacht. Hij is intelligent en
begaan met zijn kinderen, die hem op handen dragen. Je ziet
hoe hij met de kleine en grote gebeurtenissen in de klas omgaat:
een jongetje dat zijn tekening maar niet afmaakt, een meisje dat
weigert het getal zeven te herhalen, twee verlegen
vechtersbazen die hij tot de orde roept, een bezoek aan een
school voor voortgezet onderwijs, enzovoort. Deze man is, zou
je kunnen zeggen, volledig één met het leven op het platteland,
dat rust en continuïteit uitstraalt; het lijkt alsof je naar een ander
tijdperk zit te kijken. Fascinerend en ontroerend, een prachtige
tranche de vie.

Titel: Etz limon (Lemon tree)
Regie: Eran Riklis
Met: Hiam Abbass, Rona Lipaz-Michael, Ali Suliman,
Doron Tavory, Tarik Kopty
Israël 2008
kleur 106 minuten
De Palestijnse weduwe Salma Zidane leeft op de bezette
Westoever van haar citroenboomgaard, die al sinds vele jaren
eigendom van haar familie is. Als de Israëlische minister van
Defensie naast haar komt wonen, dreigen de bomen uit
veiligheidsoverwegingen te worden omgehakt. De vastberaden
Salma besluit de jonge advocaat Ziad Daud in de arm te nemen
om het besluit tot aan het Hooggerechtshof aan te vechten. Ze
lijkt geen enkele kans te maken, maar de vrouw van de minister
en een Israëlische journaliste vatten sympathie voor haar strijd
op. Zal ze erin slagen haar bomen te behouden? Het verhaal laat
– ondanks een vrij sterke nadruk op persoonlijke aspecten –
zien hoe in het Midden-Oosten álles, zelfs een boomgaard, kan
uitgroeien tot een netelige politieke kwestie. De regisseur
haalde zich met deze film in Israël heel wat woede op de hals,
hoewel (of misschien juist omdat?) hij keurig alle kanten van de
zaak belicht. Intrigerend.
Titel: Europa
Regie: Lars von Trier
Met: Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa, Eddie Constantine,
Udo Kier, Max von Sydow, Lars von Trier
Denemarken/Frankrijk/Duitsland/Zweden 1991
zwart-wit en kleur 114 minuten
Leo Kessler, een al wat oudere Amerikaan, komt in de herfst
van 1945 naar Duitsland en gaat als slaapwagenbegeleider
werken bij de spoorwegmaatschappij Zentropa. Hij raakt zijns
ondanks betrokken bij de Weerwolven, een fascistische
organisatie, en komt in aanraking met de Amerikaanse
inlichtingendienst. Alle verhaallijnen komen samen als hij door
een examencommissie wordt beoordeeld om een vaste
aanstelling te krijgen terwijl hij tegelijkertijd een bom onder de
trein moet plaatsen. Pas dan beseft hij dat zijn afzijdige
houding, zijn weigering om partij te kiezen terwijl iedereen om
hem heen dat wel deed, misschien verkeerd was. Als het
examen volkomen misloopt en de bom ten slotte toch nog (per
ongeluk?) afgaat, stort hij met trein en al in een rivier en
verdrinkt, wat de kijker tot en met de laatste seconde meemaakt.
Film is ouderwets en nogal bombastisch, met
achtergrondprojecties, pathetische muziek en afwisselend in
kleur en zwart-wit. Het geheel is opgezet als een soort droom of
trance; voortdurend zegt een stem ‘als ik tot drie tel, ben je
daar-en-daar’. Aan het eind blijkt echter dat er geen sprake kan
zijn van wakker worden, waardoor de film een beklemmende
indruk achterlaat.

Titel: Eve’s bayou
Regie: Kasi Lemmons
Met: Samuel L. Jackson, Lynn Whitfield, Jurnee Smollett,
Meagan Good, Debbi Morgan, Diahann Carroll
USA 1997
kleur 109 minuten
In flashback vertelde herinneringen van Eve Batiste aan het jaar
waarin haar vader Louis overleed. Hij was een
plattelandsdokter, een liefhebbende vader, maar ook een ladies
man die zich koesterde in vrouwelijke belangstelling. Op haar
tiende krijgt Eve langzamerhand vermoedens van zijn
avontuurtjes. Als haar oudere zus Cisely beweert dat hij heeft
geprobeerd haar aan te randen, ontsteekt ze in woede en
veroorzaakt een catastrofe. Fraaie, met veel zorg voor details
geschetste impressie van een zwarte gemeenschap in het
Louisiana van de vroege jaren zestig, een wereld waarin
geesten, helderziendheid en voodoo-praktijken een
vanzelfsprekende rol vervullen. Mooie rollen van Smollett als
de kleine Eve, Good als haar getourmenteerde oudere zus en
Morgan als haar fijngevoelige tante Mozelle, waarzegster en
ongelukkig in de liefde.
Titel: Evening
Regie: Lajos Koltai
Met: Vanessa Redgrave, Toni Collette, Claire Danes, Patrick
Wilson, Hugh Dancy, Mamie Gummer, Meryl Streep
USA 2007
kleur 117 minuten
Vrouw denkt op haar sterfbed, in gezelschap van haar twee
volwassen dochters, terug aan Harris, de man op wie ze een
halve eeuw geleden verliefd werd en die ze nooit heeft kunnen
vergeten. Haar dochters, de een getrouwd en moeder, de andere
alleenstaand en eeuwig twijfelend, hebben de naam Harris nooit
eerder gehoord en vragen haar wat er dan precies gebeurd is. In
lange flashbacks zien we een bruiloft van lang geleden waar
dingen zijn gebeurd die tot in het heden sporen hebben
nagelaten. Het nogal clichématige verhaal, gebaseerd op een
roman van Susan Minot, weet dankzij goed spel bij vlagen toch
wel te boeien, al had het tempo wel wat pittiger gemogen.

Titel: Every thing will be fine
Regie: Wim Wenders
Met: James Franco, Rachel McAdams, Charlotte
Gainsbourg, Peter Stormare, Marie-Josée Croze,
Robert Naylor
Duitsland/Canada/Frankrijk 2015
kleur 118 minuten
Schrijver Tomas stapt na een telefonische ruzie met zijn
vriendin geagiteerd in de auto en rijdt in de sneeuw een kind
dood. Het ongeluk bezorgt hem een diep trauma en in de twaalf
jaar erna worstelen hij en Kate, de moeder van het jongetje, om
eroverheen te komen en door te gaan met hun leven. Schuld en
rouw zijn zulke sterke gevoelens dat ze een leven jarenlang uit
balans kunnen slaan, wat Wenders met telkens wisselende
camerastandpunten en een springend tijdsverloop toont. Niet
zijn beste film, wel een intrigerend kijkspel met goede acteurs.
Titel: Everyone says I love you
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Alan Alda, Drew Barrymore, Lukas
Haas, Goldie Hawn, Natalie Portman, Gaby
Hoffmann, Natasha Lyonne, Edward Norton, Julia
Roberts, Tim Roth
USA 1996
kleur 101 minuten
Vederlichte Woody Allen-komedie in de stijl van de grote
musicals uit de jaren veertig en vijftig over het wel en wee van
een rijke (en hartverwarmend eigenaardige) familie uit de
Upper East Side van Manhattan. Vele hilarische momenten,
maar af en toe ook melancholiekere tonen; de dialogen zijn als
altijd uitstekend van kwaliteit. Anders dan in sommige andere
Allen-films gaat het allemaal niet erg diep, maar je moet wel
een hart van steen hebben om niet ontroerd te raken door deze
film. En het is iedere keer weer verrassend om te zien hoe Allen
een hopeloos ingewikkeld verhaal zo begrijpelijk weet te
verfilmen.
Titel: Everyone wants to help Ernst
Regie: Alejandro Agresti
Met: Arjan Ederveen, Elio Marchi, Adrian Brine, Truus te
Selle
Nederland 1991
zwart-wit 76 minuten
De dertigjarige Ernst (gespeeld door Ederveen, bekend van
Theo & Thea) springt uit een raam en verliest zijn geheugen.
Hij moet geheel worden heropgevoed en verzeilt daarbij in de
meest bizarre situaties. Agresti zoekt het – anders dan
bijvoorbeeld in Secret wedding – vooral in het absurde en
komische. De film heeft daardoor soms iets weg van Abel van
Van Warmerdam, maar kan niet tippen aan dit grote voorbeeld.
Het geheel laat heel weinig indruk na.

Titel: Everything is illuminated
Regie: Liev Schreiber
Met: Eugene Hutz, Elijah Wood, Boris Leskin, Laryssa
Lauret
USA 2005
kleur 105 minuten
Verfilming van de ontroerende en humoristische debuutroman
van Jonathan Safran Foer over de jonge Amerikaan Jonathan,
die naar Oekraïne reist om de vrouw op te sporen die zijn
grootvader tijdens een razzia in het dorpje Trachimbrod van de
nazi’s zou hebben gered. Jonathan wordt bij zijn naspeuringen
bijgestaan door de jonge Oekraïense reisgids annex tolk Alex,
die gebroken Engels spreekt (hij noemt Jonathan consequent
‘Jonfen’), diens grootvader en zijn blindengeleidehond Sammy
Davis Jr.Jr. Wood is fenomenaal in de rol van de gereserveerde,
ietwat wereldvreemde verzamelaar-met-Buddy Holly-bril
Jonathan, en krijgt prachtig tegenspel van Hutz als Alex, die
verslingerd is aan alles wat Amerikaans is, en van Leskin als
Alex’ grootvader, die ook een rol in de gebeurtenissen in
Trachimbrod blijkt te hebben gespeeld. Auteur Safran Foer zelf
heeft aan het begin een rolletje als bladerenblower op de
begraafplaats.
Titel: Ex machina
Regie: Alex Garland
Met: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac,
Corey Johnson, Sonoya Mizuno
UK 2015
kleur 108 minuten
Caleb, een jonge programmeur bij ’s werelds grootste
internetbedrijf, wint een interne wedstrijd en mag een week
doorbrengen in het afgelegen huis in de bergen van Nathan, de
teruggetrokken levende directeur. Maar daar aangekomen blijkt
hij uitverkoren om de meest geavanceerde AI-robot ter wereld,
die de gedaante heeft van Ava, een mooie jonge vrouw, aan de
Turing-test te onderwerpen. Er begint een dagenlange
spannende interactie waarin hij erachter probeert te komen of
Ava werkelijk een zelfstandig denkende en handelende
intelligente entiteit is of een sluw ontworpen verlengstuk van
haar maker. Dit fascinerende gegeven, dat intrigerende vragen
over de menselijke aard opwerpt en prikkelt tot meedenkend
kijken, wordt uiteindelijk helaas toch nog op een vrij
conventionele en voorspelbare wijze afgewikkeld, maar de film
is in zijn genre beslist niet slecht.

Titel: Exit through the gift shop
Regie: Banksy
Met: Banksy, Thierry Guetta, Debora Guetta, Space Invader,
Monsieur André, Zeus, Shepard Fairey, Swoon, Borf,
Rhys Ifans
USA/UK 2010
kleur 87 minuten
De Brit Banksy maakte naam met gewaagde
maatschappijkritische stunts: hij hing onder andere een pastiche
van de Mona Lisa in het Louvre, beschilderde de beruchte
Israëlische muur en plaatste een pop die een Guantanamogevangene voorstelde in Disneyland – en dat alles vermomd,
zonder te worden gepakt of herkend. Deze fake-documentaire is
ook weer zo’n stunt. Hij gaat over een van zijn grootste fans, de
in LA wonende Thierry, een gedreven Fransman die
voortdurend alles filmt wat hij meemaakt maar die van ieder
artistiek talent gespeend is. Door een toeval raakt Thierry
geïnteresseerd in street-artprojecten. Hij filmt straatkunstenaars
en komt zo ook in contact met Banksy zelf. Die doet hem een
suggestie die zijn leven een verrassende wending zal geven.
Deze bonte mengeling van feit en fictie (wat wat is, is niet zo
interessant) is vooral een statement en een discussiestuk over de
wereld van de moderne kunst in het internettijdperk, waarin
hypes elkaar razendsnel opvolgen en de zogenaamde kenners
elkaar allemaal nawauwelen. Intrigerend.

Titel: Extension du domaine de la lutte
Regie: Philippe Harel
Met: Philippe Harel, José Garcia, Catherine Mouchet, Cécile
Reigher, Philippe Agael
Frankrijk 1999
kleur 120 minuten
Verfilming van de gelijknamige debuutroman van Michel
Houellebecq over een kettingrokende, misantropische IT’er,
consequent aangeduid als ‘onze held’, die een moeilijke periode
in zijn leven doormaakt. Na te zijn verlaten door zijn vriendin
raakt hij, ten prooi aan zwartgallige gedachten, de draad van
zijn leven kwijt, overdenkend dat hij behoort tot de seksuele
have-nots, het aangespoelde wrakhout van de seksuele
revolutie, en neigend tot depressiviteit. Samen met zijn collega
Tisserand, een zo mogelijk nóg eenzamere vrijgezel die tegen
beter weten in blijft hopen op liefde, trekt hij in een
decembermaand door de Franse provincie om
computercursussen te geven. In een dronken bui zet ‘onze held’
Tisserand na een treurig bezoek aan een dancing aan tot
bloedige wraak op het andere geslacht, waarna een drama volgt.
Zelf krabbelt de hoofdpersoon na psychotherapie uiteindelijk
weer op en gaat op stijldansen. Zijn crisis lijkt bezworen. Een
prachtige zwarte komedie, waaruit de twee hoofdpersonen naar
voren komen als ontroerende eenzame zielen die hunkeren naar
echt contact, waarbij de nuchtere voiceover (die in de film een
cruciale rol speelt) bij alle treurigheid sterk op de lachspieren
werkt. Veel elementen die in de latere romans van Houellebecq
(Les particules élémentaires, Plateforme) in extremere vorm
gestalte zouden krijgen, zijn hier al in aanleg aanwezig: de
afstandelijke observatie van moderne absurditeiten, de
opvatting van seks (liefde, geborgenheid) als vermarktbaar
artikel, de zwartgallige maatschappijvisie.

Titel: Extremely loud & incredibly close
Regie: Stephen Daldry
Met: Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Zoe
Caldwell, Max von Sydow, John Goodman, Viola
Davis, Jeffrey Wright
USA 2011
kleur 129 minuten
Verfilming van de succesvolle roman van Jonathan Safran Foer
over de 11-jarige Oskar, die het verlies van zijn vader probeert
te verwerken die is omgekomen bij de aanslagen op de Twin
Towers. Oskar heeft de laatste voicemailberichten van zijn
vader gehoord (en voor zijn moeder verstopt) en probeert het
contact met hem in stand te houden door te gaan zoeken naar de
eigenaar van een sleutel die hij in zijn vaders kast heeft
gevonden in een envelop met de naam Black erop. Hij ontmoet
een hele rits mensen die Black heten en houdt zijn vorderingen
nauwgezet bij. Later krijgt hij hulp van de mysterieuze huurder
van een kamer in het appartement van zijn grootmoeder, een
oude man die niet praat maar alles opschrijft wat hij wil zeggen.
De film weet de bezwerende kracht van het boek niet te
evenaren, vooral omdat er te veel op het sentiment wordt
gespeeld en parallelle verhaallijnen onvoldoende zijn
uitgewerkt, waardoor slechts een soort veredelde therapiefilm
rest. Maar misschien ís iets als de impact van 9/11 ook domweg
niet in een film te verbeelden. De jonge Thomas Horn doet
overigens erg zijn best en heeft heel wat goede scènes.
Titel: Eyes wide shut
Regie: Stanley Kubrick
Met: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie
Richardson, Rade Sherbedgia, Todd Field, Ian
Cumming
USA 1999
kleur 159 minuten
De laatste film van Kubrick, verfilming van Arthur Schnitzlers
Traumnovelle uit 1925. Een jonge arts (Cruise) raakt van slag
nadat zijn echtgenote (Kidman, ook in werkelijkheid Cruise’
vrouw) hem een seksuele fantasie heeft opgebiecht. Hij maakt
een rondgang langs zijn eigen seksuele wensen, angsten en
obsessies, maar zonder ze in daden om te zetten. Hij lijkt in een
beangstigende droomwereld verstrikt te raken en steeds meer
van zijn vrouw vervreemd te raken, maar aan het eind
verzoenen ze zich met elkaar, dankbaar dat ze het allemaal
hebben doorstaan. Kubrick is er weliswaar in geslaagd een
droomwereld in fascinerende en beangstigende beelden te
vangen, maar ik vond het toch een van zijn mindere films. Het
verhaal heeft uiteindelijk te weinig om het lijf om meer dan
tweeënhalf uur te blijven boeien, en filmtaal en effecten zijn te
plat, te gewoontjes. En dat er een wijde kloof gaapt tussen
droom en daad, och, dat wist Elsschot een eeuw geleden ook al.

Titel: Fa yeung nin wa (In the mood for love)
Regie: Wong Kar-Wai
Met: Tony Leung, Maggie Cheung, Ping Lam Siu, Rebecca
Pan, Lai Chin Ah
Hong Kong/Frankrijk 2000
kleur 98 minuten
Een man en een vrouw komen in 1962 in Hong Kong toevallig
naast elkaar te wonen en worden verliefd op elkaar, maar hun
liefde blijft door hun timiditeit en allerlei praktische
belemmeringen onvervuld, terwijl hun beide wederhelften en
anderen in hun omgeving zorgeloze affaires beleven. Regisseur
Wong Kar-Wai toont in sfeervolle, sensuele beelden begeleid
door passende muziek een pure en intrigerende band tussen
twee verlegen mensen die zeggen dat ze ‘niet zo zijn als de
anderen’, maar ondertussen bijna kapotgaan aan hun
onvervulde passie voor elkaar.
Titel: Fabuleux destin d’Amélie Poulain, le
Regie: Jean-Pierre Jeunet
Met: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Yolande Moreau,
Rufus, Isabelle Nanty, Artus de Penguern, Urbain
Cancelier, Serge Merlin
Frankrijk 2001
kleur 122 minuten
Sprookjesachtige en zeer humoristische film over een meisje
met een Juliette Binoche-achtige uitstraling (Tautou) dat als een
soort engel ingrijpt in de levens van andere mensen en hen wat
gelukkiger probeert te maken, en uiteindelijk ook zelf het geluk
vindt. Meesterlijke absurditeiten rond pasfoto-automaten, een
knorrige groenteman die zijn trekken thuis krijgt en een
tuinkabouter die verre reizen maakt. De sfeer is veel minder
dreigend dan in de eerdere films van Jeunet, Delicatessen en La
cité des enfants perdus. De film doet door de blikken die de
kijker krijgt in elkaar toevallig rakende levens denken aan
sommige films van Altman, Jarmusch en Tykwer. Door de
NRC terecht omschreven als een ‘beeldenstorm’. Prachtig.

Titel: Fabulous Baker Boys
Regie: Steve Kloves
Met: Michelle Pfeiffer, Jeff Bridges, Beau Bridges
USA 1990
kleur circa 110 minuten
Frank en Jack Baker spelen al vele jaren samen op twee piano’s
en brengen succesliedjes in hotels en bars. Elke avond dezelfde
praatjes, liedjes, grapjes. Het gaat niet goed, er moet iets
gebeuren. Ze trekken een zangeres aan: Susie Diamond. Ze
scheldt, komt te laat en heeft noten op haar zang, maar ze is
mooi en zingt formidabel. Ze brengt de Baker Boys geluk en
verdriet; als ze weer vertrekt is het onmogelijk op de oude voet
door te gaan en moet de waarheid onder ogen worden gezien.
De waarheid dat het niets is geworden met de muzikale
ambities, maar ook de waarheid dat het misschien iets wordt
tussen Jack en Susie. Je weet maar nooit. De film moet het
vooral hebben van de sfeertekening, waardoor de leegte en de
vernedering van het bestaan van een tweederangs muzikant
duidelijk voelbaar worden, en natuurlijk van de prachtige
Michelle Pfeiffer.
Titel: Factotum
Regie: Bent Hamer
Met: Matt Dillon, Lili Taylor, Fisher Stevens, Marisa Tomei
USA/Noorwegen 2005
kleur 94 minuten
Verfilming van het gelijknamige autobiografische boek van
Charles Bukowski uit 1975, waarin deze een beeld geeft van
zijn leven van twaalf ambachten en dertien ongelukken in Los
Angeles en zijn voortdurende strijd om de bezigheid die hij als
zijn roeping ziet, schrijven, te blijven beoefenen en niet ten
onder te gaan aan gokken, drank en vrouwen. Uiteindelijk
wordt er een kort verhaal van hem in een tijdschrift
gepubliceerd. De film is zeer onderhoudend en het leven nét
boven de zelfkant is uitstekend getroffen. Doet beslist niet
onder voor andere verfilmingen zoals Barfly.

Titel: Fahrenheit 11/9
Regie: Michael Moore
Met: Michael Moore, Jim Acosta, Roger Ailes, Steve
Bannon, Roseanne Barr, Donald Trump, Alexandra
Ocasio-Cortez
USA 2018
kleur 111 minuten
Documentaire waarin Michael Moore de staat van de
Amerikaanse politiek anno 2018 in kaart brengt, met de nadruk
op het presidentschap van Trump, wapenbezit en daaraan
gerelateerde schietpartijen en de linkse tegenbeweging die
vanuit burgergroepen op gang is gekomen. Schokkende beelden
afgewisseld met interview- en nieuwsfragmenten in de bekende
snelle, manipulatieve Moore-montage schetsen een voormalige
supermacht in een diepe crisis, die zijn burgers minacht en de
armen aan hun lot overlaat. Als oproep aan iedere Amerikaan
om eindelijk in actie te komen is deze documentaire oprecht en
onthutsend, maar door de immer selectieve blik van Moore
blijft hij minder overtuigend dan hij had kunnen zijn.
Titel: Fahrenheit 9/11
Regie: Michael Moore
Met: Michael Moore, Lila Lipscomb
USA 2004
kleur 122 minuten
Politieke documentaire waarin Moore met een eclectische en af
en toe ronduit manipulatieve montage van beelden en
interviewfragmenten tracht te tonen dat George W. Bush niet
deugt omdat hij aan de macht is gekomen door de
verkiezingsuitslag in Florida te vervalsen, incompetent en dom
is, ontoelaatbare zakelijke belangen heeft in twijfelachtige
ondernemingen en families, niet goed heeft gereageerd op de
aanslagen op 11 september 2001 en onder valse voorwendselen
Irak is binnengevallen. Dit bevlogen J’accuse heeft tot
onmiskenbaar doel Bush van een tweede termijn af te houden.
Hoewel zijn afkeer van ‘Dubya’ herkenbaar (en aanstekelijk) is,
zou de film erbij gewonnen hebben als hij hem iets rustiger en
minder demagogisch had gemonteerd. De aangrijpendste en
ontroerendste gedeelten zijn die over Lila Lipscomb, een
overtuigd Bush-aanhangster die haar geloof in diens beleid
verliest wanneer haar zoon in Irak omkomt.

Titel: Fallen
Regie: Barbara Albert
Met: Nina Proll, Birgit Minichmayr, Ursula Strauss, Kathrin
Resetarits, Gabriela Hegedüs, Ina Strnad
Oostenrijk/Duitsland 2006
kleur 90 minuten
Vijf vrouwen ontmoeten elkaar op de begrafenis van een docent
van hun middelbare school, draaien moeizaam om elkaar heen,
halen herinneringen op aan hun dromen en ambities van weleer
en gaan dansen en drinken. Albert schetst een gevarieerd beeld
van een groep met het leven, hun zelfbeeld en het ouder worden
worstelende dertigers in onze complexe, geanonimiseerde
wereld, met een paar onthutsende wendingen maar zonder valse
dramatiek. De meanderende verhaallijnen worden fraai
ondersteund met flashbacks, foto’s, muziek en dans.
Titel: Fallen angels
Zie:
Duoluo tianshi
Titel: Falling down
Regie: Joel Schumacher
Met: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey,
Frederic Forrest, Tuesday Weld
USA 1993
kleur 105 minuten
Een man staat ’s morgens vroeg al in de file. De agressie om
hem heen wordt hem te veel en hij stapt uit en gaat te voet
verder. Tegen alles wat hem onderweg niet zint, gaat hij tekeer.
En er is veel herkenbare irritatie: een onvriendelijke winkelier,
agressieve jongens op straat, stompzinnig lachend personeel bij
McDonald’s, een golfbaan waar je niet over mag... Wie zou op
den duur niet z’n geduld verliezen en iedereen eens zeggen
waar het op staat? Maar de irritatie van ‘D-Fens’, zoals de
hoofdpersoon naar zijn nummerbord wordt genoemd, is niet die
van de gemiddelde grotestadsmens, maar heeft persoonlijke
oorzaken: ontslag, scheiding. Dit is tegelijk de kracht en de
zwakte van de film. Door zijn persoonlijk leed wordt het leed
dat D-Fens anderen aandoet begrijpelijker, maar het verhindert
ook dat we ons met hem identificeren. Bovendien wordt hij,
naarmate hij zich zwaarder bewapent en zijn irritatie in geen
verhouding meer staat tot wat hij aanricht, steeds meer een bad
guy. Het einde dat je verwacht en waarvoor je tegelijk je hart
vasthoudt, komt dan ook inderdaad.

Titel: Famiglia, la
Regie: Ettore Scola
Met: Vittorio Gassmann, Stefania Sandrelli, Fanny Ardent
Italië 1987
kleur circa 120 minuten
Episodische film over de geboorte van Carlo, van vlak na zijn
geboorte tot aan zijn tachtigste verjaardag. Alles speelt zich af
rond de omvangrijke familie en het grote huis waar Carlo zijn
hele leven woont. Spil van het verhaal is zijn liefde voor
Adriana (Ardent), de zus van zijn latere vrouw Beatrice
(Sandrelli). Rond zo’n gegeven zou zich een melodrama kunnen
ontspinnen, maar bij Scola blijven de heftige emoties een beetje
onder de oppervlakte. Uiteindelijk lijkt hij te willen zeggen: het
is goed dat Carlo bij zijn vrouw en in de schoot van zijn familie
is gebleven. De familie is het samenbindende element, de
constante. Een enigszins verrassende strekking na een aantal
politiek getinte films (Una giornata particolare, La nuit de
Varennes), maar dat doet niets af aan de film: een
onderhoudend, veelkleurig mozaïek.
Titel: Familie
Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen
Met: Petra Laseur, Bram van der Vlugt, Anneke Blok, Mark
Rietman, Marisa van Eyle, Bart Klever
Nederland 2001
kleur 91 minuten
Een man heeft voor zichzelf, zijn vrouw, zijn twee volwassen
kinderen en hun partners voor een week een chalet in
Oostenrijk afgehuurd om nog één keer allemaal bij elkaar te
zijn voordat de moeder, die is ‘uitbehandeld’, aan kanker zal
overlijden. In die ongezellige, besloten ruimte te midden van de
grimmige, winterse natuur komen opgekropte emoties naar
buiten en barsten oude geheimen als bommen. Maar aan het
eind komt de moeder met een onthulling die de verhoudingen
pas echt op scherp zet. De film, gebaseerd op het gelijknamige
toneelstuk van Maria Goos (scenarioschrijfster van de eveneens
door Bakhuyzen geregisseerde bekroonde tv-series Pleidooi en
Oud geld) geeft een goed beeld van de vastgeroeste ideeën die
familieleden over elkaar hebben en de ondoorgrondelijkheid
van dergelijke familieverhoudingen voor buitenstaanders.
Fantastisch, ‘beklemmend’ maar tegelijkertijd hilarisch spel van
zes topacteurs, waarbij Mark Rietman als de gemangelde zoon
des huizes speciale vermelding verdient.

Titel: Familie, en (A family)
Regie: Pernille Fischer Christensen
Met: Jesper Christensen, Lene Maria Christensen, Pilou
Asbæk, Anne Louise Hassing, Line Kruse
Denemarken 2010
kleur 102 minuten
Ditte heeft een galerie in Kopenhagen en een leuke vriend en
krijgt een droombaan in New York aangeboden. Maar dan
ontaardt haar leven in een chaos als haar vader, die de oude
gerenommeerde familiebakkerij runt, een terminale ziekte krijgt
en eist dat Ditte het bedrijf overneemt. De altijd al wat bonkige,
maar wel liefhebbende pater familias verandert voor de ogen
van zijn tweede vrouw en de vier kinderen uit zijn twee
huwelijken in een woedende tiran die de hele familie
terroriseert. Vooral Ditte heeft daar erg onder te lijden en haar
hele leven, inclusief haar relatie, komt op losse schroeven te
staan. Rauw en geloofwaardig beeld van een onttakelende
familie rond het sterfbed van de patriarch, het teloorgaan van
dromen en lang opgehouden decorum en de impact van het
sterven van ouders op volwassen kinderen. Een aanrader.
Titel: Familjehemligheter
Regie: Kjell-Åke Andersson
Met: Rolf Lassgård, Maria Lundqvist, Erik Johansson,
Emma Engström, Linus Nord, Mats Blomgren
Zweden 2001
kleur 101 minuten
Donkere wolken pakken zich samen boven het ogenschijnlijk
gelukkige gezin van Bosse en Mona in een Zweedse buitenwijk
eind jaren zeventig. De ouders kampen met een huwelijkscrisis
nadat plotseling een jeugdliefde van Mona is opgedoken die
haar niet onverschillig laat, de kinderen strijden hun eigen
bittere strijd, het huis vertoont bouwgebreken en aan de horizon
doemt de punkbeweging op. De eenzaamheid van de
personages is schrijnend. In de meest memorabele scène leidt
Bosse op zijn werk een groepje bezoekers rond, maar moet hij
midden in een toespraak in de fabriekshal in tranen afhaken.
Titel: Family, a
Zie:
Familie, en
Titel: Far from Berlin
Regie: Keith McNally
Met: Werner Stocker, Armin Müller-Stahl, Tatjana Blacher,
Fritz Schaap
Frankrijk/Duitsland 1992
kleur 95 minuten
Oost-Berlijner die in geldproblemen zit wegens werkeloosheid
en de ziekte van zijn zoontje raakt in de ban van een sinistere
West-Berlijnse bouwondernemer, die hem steeds dubieuzer
klussen laat opknappen. De film biedt weinig inzicht in het
leven in Berlijn van na de Muur maar is vooral een (knap
gemaakte) psychologische thriller waarin de
karakterontwikkeling centraal staat. De hier 72-jarige MüllerStahl bewijst opnieuw zijn vakmanschap.

Titel: Farewell paradise
Regie: Sonja Wyss
Met: Uli Wyss, Sonja Wyss, Dorine Abegg, Katharina
Tulinski, Christine Wyss, Bettina Schiltknecht, Bruno
Spoerri, Marianne Wyss, Nina Wyss
Nederland/Zwitserland 2020
kleur 96 minuten
Bahama’s, circa 1970. Als Dorine genoeg heeft van de ontrouw
van haar man, verlaat ze hem en verhuist met haar vier dochters
naar haar moederland Zwitserland. De overgang van het
paradijselijke, vrije leven op de Bahama’s naar het burgerlijke,
bekrompen Zwitserland, van warmte naar kou en van rijkdom
naar armoe is een traumatische ervaring die de vier meisjes
voor de rest van hun leven zal tekenen. Sonja, de jongste van de
vier, interviewt in deze documentaire haar ouders en haar
zussen. Gaandeweg ontstaat uit al die verschillende verhalen het
beeld van een gezin in een permanente stresssituatie waarmee
iedereen op zijn eigen manier probeert om te gaan. Interessante
en bij vlagen diep ontroerende studie van een mislukt huwelijk
en de gevolgen daarvan voor vooral moeder en kinderen (vader
hertrouwt en laat zich verder weinig gelegen liggen aan het
vijftal). Stemt tot nadenken en -praten: leren we van onze fouten
uit het verleden of worden die telkens opnieuw overgeërfd? En
waarom is het zo moeilijk om over dit soort dingen te praten?
Titel: Farewell party, the
Zie:
Mita tova
Titel: Fargo
Regie: Joel Coen, Ethan Coen
Met: Frances McDormand, Steve Buscemi, William H.
Macy, Peter Stormare
USA 1996
kleur 98 minuten
Heerlijk tragikomisch meesterwerk van de gebroeders Coen,
spelend op het platteland van North Dakota en Minnesota. Jerry
wil zijn eigen vrouw laten ontvoeren door schurken om via zijn
strenge schoonvader aan een smak geld te komen en zo zijn
eigen financiële nood te lenigen. De twee criminelen die hij
heeft uitgekozen, een babbelzieke en een zwijgzame, blunderen
er echter lustig op los. Er vallen doden aan de lopende band en
met de aflevering van het losgeld loopt ook alles anders dan de
bedoeling was. Schitterende rol van McDormand als nuchtere,
zwangere plattelandspolitievrouw die het misdrijf doodkalm tot
een oplossing brengt en en passant op haar eigen onnavolgbare
wijze de moraal van de film verwoordt.

Titel: Farväl Falkenberg
Regie: Jesper Ganslandt
Met: John Axel Eriksson, Holger Eriksson, David Johnson,
Jesper Ganslandt, Jörgen Svensson, Rolf Sundberg,
Ulla Jerndin, Per-Ola Eriksson, Helena Svensson
Zweden 2006
kleur 91 minuten
Vijf jongens in een stadje aan de Zweedse westkust staan op de
grens van jeugd en volwassenheid. Deze autobiografische film
vertelt het verhaal van hun laatste gezamenlijke zomer. Ze
hebben allemaal verschillende verwachtingen van hun
toekomstige leven; sommigen kijken daar vol verlangen naar
uit, anderen zouden liever eeuwig in hun zorgeloze jonge jaren
blijven. In beurtelings dromerige en rauwe scènes wordt een
beeld van vijf levens geschetst dat de kijker tot mijmeringen
over diens eigen jeugd en het onvermijdelijke voortschrijden
van de tijd inspireert. Plot en karakters blijven – op één
schokkende gebeurtenis na die de spil van de film vormt –
enigszins in het vage waardoor het vooral de fraaie poëtische
beelden zijn die blijven hangen.
Titel: Fateless
Zie:
Sorstalanság
Titel: Father, the
Regie: Florian Zeller
Met: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss,
Imogen Poots, Olivia Williams, Rufus Sewell, Ayesha
Dharker
UK/Frankrijk 2020
kleur 97 minuten
Tachtiger Anthony vindt dat hij nog prima voor zichzelf kan
zorgen en moet daarom niets hebben van de verzorgsters die
zijn oudste dochter Anne voor hem inhuurt. Maar zijn
omgeving lijkt voortdurend te veranderen en de mensen die hij
spreekt zeggen elke keer wat anders en worden boos of
verdrietig als hij hen daarop wijst. Soms zitten er opeens
wildvreemden in zijn kamer en zijn andere dochter Lucy komt
nooit meer langs. Heden en verleden lopen steeds meer door
elkaar en langzaam verliest hij zijn grip op de realiteit.
Hartverscheurende inkijk in de snel afbrokkelende wereld van
een dementerende, consequent gezien vanuit hemzelf zodat ook
de kijker voortdurend op het verkeerde been wordt gezet en de
wanhoop van Anthony en zijn dierbaren aan den lijve ervaart.
Prachtig en gruwelijk! Regisseur Zeller bewerkte samen met
Christopher Hampton zijn eigen toneelstuk Le père uit 2012 tot
filmscenario. De film kreeg in 2021 terecht Oscars voor beste
mannelijke hoofdrol en beste bewerkte scenario.

Titel: Favour, the watch, and the very big fish, the
Regie: Ben Lewin
Met: Bob Hoskins, Jeff Goldblum, Natasha Richardson,
Michel Blanc, Jean-Pierre Cassel, Angela Pleasence
UK/Frankrijk 1991
kleur 89 minuten
Fotograaf van religieuze prenten vervangt een zieke vriend bij
het nasynchroniseren van een film. Daarbij ontmoet hij de
knappe Sybil, op wie hij verliefd wordt. Ze vertelt hem het
verhaal van een behoorlijk geschifte barpianist die een crime
passionnel voor haar pleegde. Als de fotograaf deze man, net
weer uit de gevangenis, toevallig tegen het lijf loopt, ziet hij in
hem de ideale Jezus-figuur voor zijn foto’s. De zaak dreigt uit
de hand te lopen als de man zich steeds meer met zijn rol
vereenzelvigt (hij verricht zelfs wonderbaarlijke genezingen)
maar tegelijk met moordplannen rondloopt. Dit prachtige
kralensnoer van humoristische scènes, boordevol absurde
situaties en surrealistische dialogen, doet veel meer denken aan
Tati dan aan Greenaway, naar wiens The cook, the thief, his
wife and her lover de titel nogal opzichtig verwijst. De twee
beste scènes zitten vlak na het begin van de film: in de eerste
wordt de grote vis uit de titel in een handomdraai tot een
onappetijtelijke smurrie verwerkt, in de tweede merkt de
fotograaf pas in de geluidsstudio dat de na te synchroniseren
film een pornofilm is.
Titel: Fearless
Regie: Peter Weir
Met: Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez, Tom
Hulce, John Turturro
USA 1993
kleur 122 minuten
Nadat architect Max Klein een vliegtuigcrash heeft overleefd,
lijkt hij een ander mens. Hij is niet meer in staat zijn oude leven
op te pakken en zijn vrouw herkent hem nauwelijks terug. Hij
voelt zich onoverwinnelijk, onsterfelijk. Psycholoog Bill
Perlman dringt niet tot hem door en besluit hem in contact te
brengen met een andere overlevende, Carla Rodrigo, die haar
zoontje bij de crash verloor en sindsdien in een depressie zit.
Tussen de twee ontwikkelt zich een curieuze vriendschap, die
hen uiteindelijk allebei helpt. Een ‘heftige’ film, niet altijd even
makkelijk om naar te kijken, enerzijds door realistische scènes
uit het neerstortende vliegtuig, anderzijds door de zeer
aangrijpende beelden van het rauwe, onaangepaste en vaak
levensgevaarlijke gedrag van Max, maar beslist geslaagd als
studie van de kwetsbaarheid en kostbaarheid van het leven.

Titel: Fehér isten (White god)
Regie: Kornél Mondruczó
Met: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth, Szabolcs
Thuróczy, Lili Monori, Gergely Bánki, Tamás Polgár
Hongarije 2014
kleur 121 minuten
In Hongarije wordt een nieuwe regeling van kracht waardoor
hondeneigenaars meer belasting moeten betalen; alleen
eigenaars van rashonden zijn daarvan vrijgesteld. Mensen
brengen hun bastaards en masse naar het asiel, waar de meeste
worden afgemaakt. Ook Hagen, het vuilnisbakhondje van Lili,
moet eraan geloven, want haar vader heeft geen zin in betalen
en zet het beest uit de auto. Lili begint aan een zoektocht om
Hagen terug te vinden en zijn leven te redden. Hagen is door
een zwerver gevangen en verkocht aan een man die honden
traint voor gevechten. Het dier weet te ontsnappen, maar
belandt vervolgens in het asiel na in een val van gemeentelijke
hondenvangers te zijn gelopen. Het ziet er somber voor hem uit,
maar dan doet zich een kans voor om los te breken. Hagen en
een groot aantal lotgenoten stormen blaffend de stad in, belust
op wraak. Curieuze mengeling van dierenepos en onvervalste
horror, en tegelijk een coming-of-agefilm over de harde
levenslessen die Lili te verwerken krijgt. Je zou het verhaal
kunnen duiden als allegorie over onderdrukking en opstand,
geweld en medemenselijkheid. Het is allemaal wat veel van het
goede, maar bij vlagen wel loeispannend; de ‘hondenballetten’
in de uitgestorven straten van de stad zijn adembenemend.
Hagen (afwisselend gespeeld door twee dieren) is feitelijk de
hoofdpersoon; Psotta heeft een sterke rol als Lili. De film is
(ondanks het sprookjesachtige slot) beslist ongeschikt voor
kijkers die niet tegen dierenleed kunnen.
Titel: Felicia’s journey
Regie: Atom Egoyan
Met: Bob Hoskins, Arsinée Khanjian, Elaine Cassidy, Peter
McDonald, Gerard McSorley, Claire Benedict
UK 1999
kleur 116 minuten
Katholiek Iers meisje, zwanger van haar protestantse vriendje,
reist in haar wanhoop naar Engeland om hem te zoeken en komt
daar in contact met de excentrieke, eenzame directeur van een
cateringbedrijf, die zich aanvankelijk vaderlijk en behulpzaam
opstelt, maar een morbide verborgen agenda blijkt te hebben.
Ondanks enkele fraaie plotvondsten – de scènes met de
Jehova’s getuige, de misvormende ouderliefde waaronder zowel
oudere man als jong meisje hebben geleden – en niet te
vergeten de indrukwekkende rol van Hoskins als eenzame ziel
is dit al met al toch een vrij conventionele psychologische
thriller, die het wat mij betreft niet haalt bij andere films van
Egoyan zoals The sweet hereafter.

Titel: Félix et Meira
Regie: Maxime Giroux
Met: Martin Dubreuil, Hadas Yaron, Luzer Twersky, AnneÉlisabeth Bossé, Benoît Girard, Melissa Weisz
Canada 2014
kleur 105 minuten
Onwaarschijnlijke romance tussen Meira, een jonge getrouwde
vrouw met een dochtertje van drie uit een streng orthodox-joods
milieu, en Félix, een ongelovige alleenstaande man die rouwt
om zijn pas overleden vader met wie hij een moeizame band
had. Ze wonen vlak bij elkaar in Montreal en ontmoeten elkaar
toevallig; hun levens hebben nauwelijks raakvlakken, maar hun
liefde laat zich niet negeren. Uiteindelijk moet Meira kiezen
tussen de strakke regels van het veilige leven dat ze uitentreuren
kent en een ongewisse toekomst met Félix in het besef dat ze
nooit meer terug kan. Traag, onder de huid kruipend drama van
Giroux, met dezelfde hoofdrolspeelster in eenzelfde soort
conflict als in Fill the void. De filmmuziek zwerft telkens terug
naar een passend stemmige klarinetadaptatie van ‘Der
Leiermann’ uit Schuberts Winterreise.
Titel: Femme de chambre du Titanic, la
Regie: Bigas Luna
Met: Olivier Martinez, Romane Bohringer, Aitana SanchezGijón, Didier Bezace, Aldo Maccione
Frankrijk/Italië/Duitsland 1997
kleur 100 minuten
Ontroerende film over Horty, een arbeider uit een Frans
kustplaatsje die in 1912 bij een wedstrijd een reis naar Engeland
wint, waar hij het vertrek van het imposante passagiersschip
Titanic zal bijwonen. In een hotel in Southampton brengt hij,
zonder dat er verder iets gebeurt, de nacht door in gezelschap
van een jonge vrouw, Marie, die beweert kamermeisje op de
Titanic te zijn. Na thuiskomst ontpopt deze belevenis-zonderpointe zich tot een steeds sterker verhaal, totdat Horty zich ten
slotte zelfs bij een rondtrekkend theatergezelschap aansluit om
zijn ‘belevenissen’ uit te dragen. Over de eeuwige menselijke
behoefte om verhalen te vertellen en er steeds meer dingen bij
te verzinnen.

Titel: Femme de la rue
Regie: Sophie Peeters
Met: Sophie Peeters
België 2012
kleur 24 minuten
Geruchtmakende eindexamendocumentaire van Sophie Peeters
uit 2012, waarin ze (deels via opnamen met verborgen
camera’s) toont hoe ze in de Brusselse Anneessenwijk niet over
straat kan zonder lastiggevallen, nagefloten en uitgescholden te
worden door allochtone mannen. Ze interviewt ook andere
vrouwen (en een paar goedwillende mannen) over dit probleem,
dat door de meeste mensen wordt weggemoffeld: ze signaleren
het wel, maar uit angst voor racistisch te worden aangezien
zwijgen ze erover en/of vertonen ze ontwijkgedrag: bepaalde
straten mijden, hun kleding/gedrag aanpassen of zelfs
verhuizen. Peeters deed met haar minidocumentaire veel stof
opwaaien en heeft daarmee een groot, voorheen nauwelijks
bespreekbaar maatschappelijk probleem goed op de kaart gezet.
Aanrader.
Titel: Femmes de personne
Regie: Christopher Frank
Met: Jean-Louis Trintignant, Marthe Keller, Caroline Cellier,
Fanny Cottencon
Frankrijk 1984
kleur 105 minuten
Een paar vrouwen, collega’s in een kliniek, gaan ieder op hun
eigen wijze met relaties om. De een maakt zich zorgen over de
sleur van haar huwelijk. Een tweede is gescheiden en pikt af en
toe mannen op in een bar, wanhopig op zoek naar iets blijvends;
zij beleeft een ongelukkige liefde met de rijke vader van een
schoolvriendinnetje van haar zoontje. Een derde leidt een wild
en ongebonden leven, maar kan dit op den duur niet aan en doet
een zelfmoordpoging. Ze zijn geen van allen gelukkig, maar
uiteindelijk lijkt accepteren van de tekortkomingen van het
huwelijk nog de meeste kans op overleven te bieden. Mooie
observaties van vrouwenlevens, met kinderen in betekenisvolle
bijrollen.

Titel: Fences
Regie: Denzel Washington
Met: Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson,
Jovan Adepo, Russell Hornsby, Mykelti Williamson,
Saniyya Sidney, Christopher Mele, Lesley Boone
USA 2016
kleur 139 minuten
Verfilming van het gelijknamige toneelstuk van August Wilson
over het leven van de zwarte vuilnisman Troy Maxson en zijn
entourage in het Pittsburgh van de jaren vijftig. Zwarten hebben
al heel wat rechten verworven, maar er valt nog veel te
verbeteren aan hun positie. Troy kan maar moeilijk verkroppen
dat zijn zoons gebruikmaken van de kansen die hij twintig jaar
eerder nog niet had en uit zijn frustratie afwisselend met streng
optreden, sterke verhalen, een fatalistische instelling en
uitdagend machogedrag. De film speelt zich vrijwel geheel af in
en rond het huis van Troys gezin en Wilsons trefzekere
dialogen krijgen alle ruimte. Uitstekend spel van alle
hoofdrolspelers, met name regisseur Washington als Troy en
Davis als zijn echtgenote Rose die met haar eigen frustraties
worstelt. Goed.
Titel: Fenster zum Sommer
Regie: Hendrik Handloegten
Met: Nina Hoss, Mark Waschke, Fritzi Haberlandt, Lars
Eidinger, Lasse Stadelmann
Duitsland/Finland 2011
kleur 96 minuten
De Berlijnse Juliane is net, dolgelukkig met haar nieuwe liefde
August, op reis gegaan voor haar jaarlijkse zomerse bezoek aan
haar vader in Finland. Op een ochtend ontdekt ze dat ze op
onverklaarbare wijze is teruggeplaatst in de tijd: ze is weer in
Berlijn in de periode voordat ze August leerde kennen, wat op
dezelfde dag gebeurde dat haar best vriendin Emily voor haar
ogen om het leven kwam. Moet ze alles weer net zo laten
verlopen zonder in te grijpen of proberen Emily’s dodelijke
ongeluk te verhinderen? Het thema van de plotselinge tijdreis
die door de ongewenste kennis van de toekomst alleen maar
meer ellende lijkt op te leveren en de vraag of bepaalde dingen
‘nu eenmaal zo moeten gaan’, doen denken aan The time
traveller’s wife. In deze film (eveneens een boekverfilming) is
het motief soms wat te cerebraal uitgewerkt, maar er zijn een
aantal mooie, aangrijpende scènes, vooral dankzij Hoss, die
zich dapper weert als de veelgeplaagde maar niettemin
vastberaden Juliane. Fraai is het contrast tussen de zomerse
Finse natuur en het winterse Berlijn, dat hier op z’n kilst en
grauwst in beeld is gebracht.
Titel: Fermat’s room
Zie:
Habitación de Fermat, la

Titel: Festen
Regie: Thomas Vinterberg
Met: Henning Moritzen, Thomas Bo Larsen, Ulrich
Thomsen, Birthe Neuman, Paprika Steen, Helle
Dolleris, Bjarne Hendriksen, Thomas Vinterberg,
Trine Dyrholm, Gbatokai Dakinah, Therese Glahn
Denemarken 1998
kleur 106 minuten
Familie komt bijeen ter gelegenheid van de zestigste verjaardag
van de vader (Moritzen), enkele maanden na de zelfmoord van
een van de vier kinderen. Door deze recente traumatische
gebeurtenis komt allerlei oud zeer weer boven; zoon Christian
(Thomsen) spreekt deze familiegeheimen ook enkele malen
hardop uit in tafelredes. Hoewel er aanvankelijk nog pogingen
worden gedaan het feest ‘normaal’ doorgang te laten vinden, is
uiteindelijk een totale chaos het gevolg, waarin de ontreddering
van de vrouw en de drie overgebleven kinderen van de jarige
schrijnend duidelijk wordt. Met name Michael (Larsen) lijkt
zwaar beschadigd. Er wordt geweldig geacteerd, je verveelt je
geen moment, maar er zit zo’n enorme dosis ellende in de film
dat je die soms haast niet meer serieus kunt nemen; het geheel
verwordt dan tot een soort cynisch vermaak.
Titel: Feuchtgebiete
Regie: David Wnendt
Met: Carla Juri, Christoph Letkowski, Marlen Kruse, Meret
Becker, Axel Milberg, Clara Wunsch, Ludger
Bökelmann
Duitsland 2013
kleur 109 minuten
Verfilming van het geruchtmakende boek van Charlotte Roche
over de 18-jarige Helen die haar jeugdtrauma’s probeert te
verwerken door te provoceren en te choqueren met
onaangepast, seksueel uitdagend en nadrukkelijk onhygiënisch
gedrag, maar die in werkelijkheid op zoek is naar de veiligheid
en geborgenheid die ze bij haar ouders vergeefs zocht. Tijdens
een ziekenhuisverblijf in verband met een anale fissuur (door
een ongelukje bij het scheren) probeert ze koppig haar reeds
lang gescheiden ouders weer bij elkaar te brengen. En passant
wordt ze verliefd op een verpleger. De enigszins warrige film
bevat een aantal uitermate onsmakelijke en/of schokkende
beelden (er komen onder meer poep, aambeien en met
lichaamssappen besproeide pizza’s voorbij) maar weet
desondanks wel enige sympathie en mededogen te wekken met
de als een ongericht projectiel rondstuiterende hoofdpersoon.
De film is beter te verdragen dan het boek, omdat de
afstotelijkheid hier met komedie wordt verzacht. Afgezien van
het schandaalsucces heeft het verhaal echter als puntje bij
paaltje komt te weinig te bieden om je echt te raken. Niet
geschikt voor fijngevoelige kijkers en mensen met smetvrees.

Titel: Fever pitch
Regie: David Evans
Met: Colin Firth, Ruth Gemmell, Luke Aikman, Richard
Claxton, Holly Aird, Mark Strong
UK 1997
kleur 102 minuten
Paul Ashworth is leraar Engels en fan van Arsenal. Als hij een
relatie krijgt met zijn collega Sarah, die weinig van zijn passie
voor voetbal snapt, belandt hij in stormachtige tijden, terwijl de
kansen van zijn favoriete club op het landskampioenschap in
1989 voortdurend keren. Zowel in de liefde als bij Arsenal blijft
het er tot de laatste seconde om spannen. Deze
hartverwarmende, door en door Britse romantische komedie
geeft een aardig inzicht in ware hartstocht (waarvoor dan ook)
en de diepe dalen en hoge pieken die daarmee gepaard gaan.
Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Nick Hornby.
Titel: Feynman and the Challenger
Regie: James Hawes
Met: William Hurt, Bruce Greenwood, Brian Dennehy,
Joanne Whalley, Kevin McNally, Eve Best, Henry
Goodman, Stephen Jennings
UK 2013
kleur 90 minuten
Na de ramp met de spaceshuttle Challenger op 28 januari 1986
wordt er een onderzoekscommissie ingesteld. Ook de
gerenommeerde natuurkundige Richard Feynman wordt
gevraagd hierin zitting te nemen. Feynman heeft dan al een
terminale kanker onder de leden (hij zou in 1988 overlijden) en
ziet het eigenlijk niet zitten, maar besluit ‘uit naam van de
waarheid en de wetenschap’ toch op het verzoek in te gaan. Hij
ontdekt al spoedig dat er sprake is van politiek gekonkel en
gesjoemel met belangrijke gegevens, maar omdat hij het enige
werkelijk onafhankelijke lid van de commissie is, besluit hij
door te zetten. Hoogtepunt van zijn bemoeienis met het
onderzoek is de demonstratie met het stuk rubber en de bak
ijswater gedurende de hoorzitting, die overtuigend aantoont dat
er iets mis was met de O-ringen van de shuttle. Nauwkeurige en
historisch accurate reconstructie van deze dramatische episode
in de Amerikaanse ruimtevaart, met Hurt als de onvermoeibare
(en af en toe verfrissend ondiplomatieke) waarheidszoeker
Feynman. Een passend eerbetoon.

Titel: Fickende Fische
Regie: Almut Getto
Met: Sophie Rogall, Tino Mewes, Annette Uhlen, Ferdinand
Dux, Ellen ten Damme, Jürgen Tonkel, Angelika
Milster
Duitsland 2002
kleur 104 minuten
De 16-jarige Jan en Nina komen onzacht met elkaar in
aanraking doordat zij hem op haar skates van de sokken rijdt.
Na de eerste kennismaking blijken ze het goed met elkaar te
kunnen vinden. Nina komt uit een gebroken gezin, de
beschermd opgevoede Jan worstelt met een ziekte. Onder dat
gesternte beleven ze allebei hun eerste liefde, met alle
romantische en onhandige kanten van dien. Deze scherp
geobserveerde film boeit van begin tot eind door een
overbekend thema – de diepe afgronden van de puberteit en de
woeste hoogten van de eerste liefde – zonder enige valse
pathetiek vanuit een totaal onverwachte invalshoek te
presenteren. De running gag, waarvan ook de titel is afgeleid, is
de vraag of levendbarende vissen neuken en zo ja hoe.
Titel: Fight club
Regie: David Fincher
Met: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter,
Meat Loaf
USA 1999
kleur 139 minuten
Jack, een werknemer van een autofabrikant, en Tyler, een
zeepverkoper, besluiten een geheime club op te richten om
jongemannen in staat te stellen met elkaar te vechten om hun
frustraties kwijt te raken. Als het project bovengronds gaat en
zich expliciet gaat richten tegen de uitwassen van de
consumptiemaatschappij, krijgt Jack het gevoel dat de zaak uit
de hand loopt en er dingen buiten hem om worden bedisseld.
Hij besluit op onderzoek uit te gaan om een einde aan het
geweld te maken en doet daarbij een onthutsende ontdekking.
Deze verfilming van de gelijknamige roman van Chuck
Palahniuk doet door de nauwkeurige registratie van
gewelddadigheid denken aan A Clockwork Orange en door de
verhaalconstructie ook enigszins aan Memento, maar bevat
zoveel briljante cabaretteske humor dat hij toch vooral zeer
onderhoudend is. Een aanrader; een film om minstens tweemaal
te zien.

Titel: Figlia mia
Regie: Laura Bispuri
Met: Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Udo
Kier, Michele Carboni
Italië 2018
kleur 97 minuten
In een Sardijns vissersdorpje wordt de tienjarige Vittoria heen
en weer geslingerd tussen haar gehechtheid aan haar
liefhebbende en stabiele pleegmoeder Tina en de fascinatie voor
haar biologische moeder Angelica, een onverantwoordelijke
losbol die door schulden uit haar boerderij dreigt te worden
gezet. Er wordt goed geacteerd, vooral door Casu, die de
onzekere en aandoenlijk eenzame Vittoria gestalte geeft, maar
de hoofdlijn is te simplistisch en voorspelbaar en de uitwerking
te slordig en schetsmatig om werkelijk betrokken te raken bij de
personages, waardoor de film helaas weinig indruk nalaat.
Titel: Fill the void
Zie:
Lemale et ha’halal
Titel: Fille du RER, la
Regie: André Téchiné
Met: Émilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc,
Mathieu Demy, Ronit Elkabetz, Nicolas Duvauchelle,
Jérémie Quaegebeur
Frankrijk 2009
kleur 105 minuten
Jeanne is een mooie, maar leeghoofdige jonge vrouw. Haar
moeder probeert een baantje voor haar te regelen op het kantoor
van de advocaat Bleistein (een ex-minnaar van haar), maar
zonder succes. Jeanne begint een relatie met de worstelaar
Franck, die haar op een nogal agressieve wijze versiert. Als hij
een crimineel blijkt te zijn en wordt gearresteerd, beschimpt hij
haar vanwege haar naïviteit. Uit verdriet en frustratie verzint
Jeanne een antisemitische aanslag in de RER waarbij ze
mishandeld en met hakenkruisen bekrast zou zijn, waarna een
ware mediahype losbarst (zelfs de Franse president betuigt zijn
medeleven). De op een ware gebeurtenis gebaseerde, maar
verder fictieve plot laat de diepere motieven van Jeanne duister
en schildert een schetsmatig beeld van een jonge vrouw die op
zoek naar aandacht en een doel in haar leven over de schreef
gaat, maar nauwelijks lijkt te begrijpen wat ze doet.

Titel: Fille inconnue, la
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier, Louka
Minnella, Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo, Yves
Larec
Beligië/Frankrijk 2016
kleur 113 minuten
Huisarts Jenny Davin werkt hard en is verkozen tot opvolgster
van de oude dokter Habran. Op een avond wordt er buiten
werktijd aangebeld bij haar praktijk, maar ze besluit niet open te
doen. De volgende dag komt de politie aan de deur: aan de
overkant van de straat is een dood meisje gevonden. Jenny voelt
zich schuldig dat ze niet heeft opengedaan en raakt geobsedeerd
door het dode meisje en haar laatste uren. Wederom vakwerk
van de als altijd zeer maatschappelijk betrokken gebroeders
Dardenne en van hoofdrolspeelster Haenel, die de obsessie van
de drukbezette huisarts – die haar privéleven volledig
ondergeschikt heeft gemaakt aan haar patiënten – haast
onderhuids voelbaar maakt.
Titel: Fille seule, la
Regie: Benoît Jacquot
Met: Virginie Ledoyen, Benoît Magimel, Dominique Valadié
Frankrijk 1995
kleur 89 minuten
Jonge vrouw die net weet dat ze zwanger is heen en weer
geslingerd tussen tegenstrijdige gevoelens. We zien haar ’s
ochtends vroeg in een café, gewikkeld in een alle kanten op
carambolerend gesprek met haar vriend, vervolgens op haar
werk als kamermeisje in een chic hotel, de gasten op hun kamer
ontbijt serverend, en ten slotte in de epiloog, die veel later, na
de geboorte van het kind speelt, in het park met haar moeder.
Alle scènes roepen een beeld op van losgeslagenheid en
eenzaamheid, van levens die elkaar kruisen zonder elkaar
wezenlijk te beïnvloeden. Het gedeelte in het hotel is ‘realtime’: we maken een uur lang samen met de vrouw alles mee
wat er gebeurt, ook als er even niets gebeurt.
Titel: Fille sur le pont, la
Regie: Patrice Leconte
Met: Vanessa Paradis, Daniel Auteuil, Claude Aufaure,
Demetre Georgalas, Catherine Lascault, Bertie
Cortez, Frédéric Pfluger
Frankrijk 1999
zwart-wit 90 minuten
Adèle is blut en wanhopig en wil van een brug springen, maar
wordt gered door Gabor, een stoïcijnse messenwerper die op
zoek is naar een nieuwe assistente. Samen trekken ze met hun
act langs theaters en casino’s in diverse landen. Ze ontwikkelen
een bijzondere en uiteindelijk welhaast bovennatuurlijke band.
Het messengooien (en het nemen van risico’s in het algemeen)
krijgt een erotische lading waar ze beiden aan verslaafd raken.
Lecontes film in stemmig zwart-wit wordt bevolkt door
excentrieke types en sprookjesachtige gebeurtenissen en is
duidelijk beïnvloed door Fellini. Onderhoudend.

Titel: Fils, le
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Olivier Gourmet, Morgan Marinne, Isabella Soupart,
Nassim Hassaïni, Kevin Leroy, Félicien Pitsaer,
Rémy Renaud, Fabian Marnette
België 2002
kleur 100 minuten
Olivier is een timmerman die jeugdige ex-criminelen het vak
leert. De nieuweling Francis wekt zijn bijzondere
belangstelling: Olivier observeert hem met een verbeten
uitdrukking op zijn gezicht en onderwerpt hem aan tal van
vragen. De camera zit Olivier voortdurend letterlijk op de
hielen, en de harde geluiden, het ontbreken van muziek en de
ondoorgrondelijke vasthoudendheid van Olivier roepen een
beklemmende sfeer op. Gaandeweg wordt duidelijk wat Olivier
beweegt, en dan komt het tot een bloedstollende finale in een
houtzagerij. Deze schitterende ‘Belgische Dogme-film’ meet de
details van de alledaagsheid breed uit en toont ons de poëzie en
de louterende werking ervan. Over zonen die er niet meer zijn,
zonen die er zullen zijn en de wil om vader te zijn. Van de
eerste tot de laatste seconde adembenemend!
Titel: Fils de Jean, le
Regie: Philippe Lioret
Met: Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de
Léan, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal
Frankrijk/Canada 2016
kleur 98 minuten
Gescheiden vader Mathieu woont in Parijs en heeft zijn vader
nooit gekend; zijn moeder heeft altijd gezegd dat hij het
resultaat is van een onenightstand. Op een dag krijgt hij een
telefoontje uit Quebec dat zijn vader zojuist is overleden. Hij
besluit naar de uitvaart te gaan en zijn twee hem tot voor kort
onbekende broers in Montreal, die ook niets van zíjn bestaan
afweten, te ontmoeten. In Canada wordt hij van het vliegveld
afgehaald door een vriend van zijn vader die niet erg blij lijkt te
zijn met zijn overkomst. Een ontmoeting met zijn halfbroers
verloopt stroef; het blijken nogal onbehouwen figuren te zijn
die bovendien voortdurend ruzie met elkaar maken. Gaandeweg
begint het Matthieu te dagen dat alles anders ligt dan het
aanvankelijk leek. Mooie, ingehouden, onsentimentele film met
goed spel die de kijker tijd en ruimte geeft om zijn eigen
conclusies te trekken. Aanrader.

Titel: Fils de l’épicier, le
Regie: Eric Guirado
Met: Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Jeanne Goupil, Daniel
Duval, Stéphan Guérin-Tillié
Frankrijk 2007
kleur 95 minuten
Na een afwezigheid van tien jaar keert de 30-jarige Antoine, die
in Parijs het hoofd boven water houdt met saaie baantjes, terug
naar zijn geboorteplaats. Zijn vader heeft een hartinfarct gehad
en Antoine gaat hem tijdelijk vervangen op de rijdende winkel,
die in het dunbevolkte gebied de boodschappen rondbrengt.
Zijn Parijse buurvrouw gaat mee om in alle rust te kunnen
studeren voor haar examen. Langzamerhand went Antoine, die
nors is geworden in zijn Parijse arbeidsverleden, aan het trage
levenstempo en de eigenaardigheden van de grotendeels
bejaarde bewoners. En passant komt hij na de nodige
aanvaringen en ergernissen in het reine met zijn vader en zijn
gefrustreerde, depressieve broer, die het stranden van zijn
huwelijk geheim had gehouden voor zijn ouders. Qua plot
weinig verrassend, maar mooi als studie van een eenzame,
geleidelijk ontdooiende ziel en ode aan het verdwijnende
platteland in de Provence.
Titel: Final cut, the
Regie: Omar Naim
Met: Robin Williams, Mira Sorvino, James Caviezel, Mimi
Kuzyk, Michael St. John Smith, Stephanie Romanov,
Genevieve Buechner
Canada/Duitsland 2004
kleur 95 minuten
Intrigerende rol van Robin Williams als Alan Hakman, van
beroep ‘cutter’, dat wil zeggen iemand die na iemands
overlijden een montage maakt van beelden uit diens leven met
behulp van de beelden uit de ‘Zoe-chip’, een in de hersenen
geïmplanteerde audio/video-chip die alles opneemt. Uiteraard
moet in samenspraak met de nabestaanden worden bepaald wat
er wordt opgenomen en weggelaten. De cutter ziet in zijn studio
ook alle scènes die worden weggeknipt en die kunnen soms
pijnlijk of zelfs levensgevaarlijk zijn. Dat laatste ervaart
Hakman aan den lijve als hij na het overlijden van de uitvinder
van de Zoe-chip en het bekijken van diens levensbeelden
doelwit wordt van gewelddadige antichipactivisten. Maar hij
komt ook met zichzelf in het reine door het bekijken van een
cruciale scène uit zijn jeugd die zijn hele leven heeft bepaald.
Een fascinerende, helaas nogal zwak uitgewerkte
toekomstfantasie, waarin het begrip camera-consciousness een
bijzonder grimmige en wrede betekenis krijgt. Ik vond
Wandafuru raifu, met een enigszins vergelijkbare thematiek,
maar low-tech en menselijker uitgewerkt, overtuigender. Robin
Williams acteert als altijd griezelig goed, maar hij is hier de
enige.
Titel: Final girl, the
Zie:
Toute dernière, la

Titel: Final portrait
Regie: Stanley Tucci
Met: Armie Hammer, Clémence Poésy, Geoffrey Rush, Tony
Shalhoub, James Faulkner, Sylvie Testud, Kerry
Shale, Philippe Spall
UK 2017
kleur 90 minuten
De Amerikaanse schrijver en kunstliefhebber James Lord wordt
in 1964 tijdens een kort bezoek aan Parijs door de met hem
bevriende beroemde kunstenaar Alberto Giacometti gevraagd
om te poseren voor een portret; het zal ‘maar een paar dagen’
duren. Het werk aan het portret sleept zich echter dagen- en
wekenlang voort, omdat Giacometti telkens weer ontevreden
blijkt met het resultaat. Ondertussen krijgen we een inkijkje in
de vriendschap tussen deze twee zeer verschillende mannen en
het chaotische leven van Giacometti, die met zijn vrouw in een
aftands huis woont waar hij ook openlijk zijn minnares
ontvangt. Overtuigt vooral als kleurrijk tijdsbeeld, maar blijft
wat betreft de kunstenaar en het scheppingsproces te veel steken
in clichés, anders dan bijvoorbeeld La belle noiseuse.
Titel: Finding Forrester
Regie: Gus Van Sant
Met: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna
Paquin, Busta Rhymes
USA 2000
kleur 136 minuten
Door een merkwaardig toeval komen Jamal, een jonge zwarte
basketballer uit de Bronx, en William Forrester, een
getroebleerde, vereenzelvigde bejaarde schrijver die ooit één
succesroman publiceerde maar daarna nooit meer iets, met
elkaar in contact. Forrester ziet dat Jamal een bijzonder talent
heeft voor schrijven en besluit hem te helpen en te coachen. Als
Jamal met een basketbalbeurs naar een chique school kan en
daar in conflict komt met een gefrustreerde docent die niet in
zijn talent gelooft (toevallig ook een oude vijand van William),
voelt Forrester zich geroepen uit de cocon te komen waarin hij
al decennia lang schuilt en voor zijn vriend op te komen. De
film doet enigszins denken aan Van Sants eigen Good Will
Hunting, maar is breder van opzet: het gaat hier ook over het
overwinnen van raciale vooroordelen, en de jonge leerling en de
oudere man zijn allebei hoofdpersoon en profiteren beiden
evenzeer van hun vriendschap.

Titel: Finding your feet
Regie: Richard Loncraine
Met: Timothy Spall, Imelda Staunton, Joanna Lumley, Celia
Imrie, Phoebe Nicholls, David Hayman, John
Sessions
UK 2017
kleur 111 minuten
Sandra ontdekt tijdens het feest ter huldiging van haar net
gepensioneerde stijve hark van een man dat deze al jaren een
verhouding heeft met haar beste vriendin. Ze besluit ter plekke
op te stappen en tijdelijk in te trekken bij haar oudere zus Bif,
met wie ze al jaren geen echt contact meer heeft gehad. De
vrijgevochten Bif neemt af en toe mannen mee naar huis en
doet ook verder precies waar ze zin in heeft. In dat huishouden
voelt Sandra zich niet meteen op haar gemak, maar mettertijd
gaan de zussen elkaar toch waarderen. Via Bif leert Sandra ook
Charlie kennen, die rouwt om zijn dementerende vrouw die in
een verpleegtehuis zit. Vakkundig gemaakte feelgoodfilm, die
het niet moet hebben van het voorspelbare verhaal, maar wordt
gedragen door de puike acteurs en de heerlijke Britse humor.
Titel: Finstere Tal, das
Regie: Andreas Prochaska
Met: Sam Riley, Paul a Beer, Tobias Moretti, Thomas
Schubert, Carmen Gratl
Oostenrijk 2014
kleur 115 minuten
Eind negentiende eeuw duikt in een afgelegen Alpendal, waar
een geïsoleerde dorpsgemeenschap al sinds generaties onder de
wrede tirannie van de familie Brenner leeft, plotseling een
vreemdeling op. Hij heeft een gloednieuwe vinding bij zich: een
camera (‘een spiegel met geheugen’). Wil hij alleen maar mooie
plaatjes maken van het schilderachtige landschap of heeft hij
een verborgen agenda? Curieuze mengeling van bergidylle,
noodlotsdrama en western (compleet met showdown) overtuigt
niet erg wegens het zware, melodramatische verhaal en de
nogal schetsmatige karakters. Matig.

Titel: Fiorile
Regie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Met: Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Michael Vartan, Carlo
Luca de Ruggieri
Italië/Frankrijk/Duitsland 1993
kleur 118 minuten
Op weg naar zijn oude vader in Toscane vertelt Luigi Benedetti,
die in Frankrijk woont, zijn vrouw en kinderen verhalen uit de
familiegeschiedenis. Op de familie Benedetti zou een vloek
rusten, reden waarom ze ook wel de Maledetti worden
genoemd. Dat gaat terug tot de tijd van Napoleon, toen een
officier uit het Franse leger verliefd werd op de dochter van de
arme Toscaanse boer Benedetti. De broer van het meisje stal
toen een kist met goudstukken die de officier moest bewaken.
De officier wordt ter dood gebracht, het goud brengt de familie
Benedetti grote rijkdom, maar ook schande en gekte. Daarvan
zien we voorbeelden uit latere generaties. Rond de
eeuwwisseling neemt Elisa Benedetti op vreselijke wijze wraak
als ze erachter komt dat de bediende met wie ze een geheime
verhouding heeft door haar machtswellustige broer naar ZuidAmerika is gestuurd. Elisa’s kleinzoon is ook geen vrolijk lot
beschoren. Op jonge leeftijd wordt hij geplaagd met zijn
familienaam, die hem later tijdens de oorlog het leven redt,
terwijl al zijn kameraden uit het verzet en zijn geliefde wel ter
dood zijn gebracht. Na de oorlog trekt hij zich terug op het oude
landhuis van de familie en zorgt ervoor dat zijn zoon ver weg
van hem in Frankrijk wordt opgevoed. Het is deze zoon die nu
met zijn gezin op bezoek komt. Bij aankomst blijkt echter dat
de vloek van het goud nog niet is uitgewerkt. Een eersteklas
prestatie van de Taviani: ze hebben een ingewikkeld verhaal,
rijk aan personages en intriges, dat bovendien een
sprookjesachtige sfeer uit het verleden in het heden moet
oproepen, volkomen geloofwaardig en met veel humor verteld.
Titel: Fireworks Wednesday
Zie:
Chaharshanbe-soori

Titel: First man
Regie: Damien Chazelle
Met: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle
Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit, Olivia Hamilton
USA 2018
kleur 141 minuten
Biopic over Neil Armstrong, de astronaut die de eerste mens
was die voet op de maan zette. We zien zijn carrière als
testpiloot en tijdens de voorbereidende projecten van de Apollolandingen, maar ook zijn privéleven met vrouw en kinderen.
Armstrong en zijn vrouw verloren op jonge leeftijd hun
dochtertje aan een slopende ziekte; Armstrong lijkt zich daarna
steeds meer in zichzelf op te sluiten en zich van zijn gezin af te
wenden. De film toont hem als een stoïcijnse, koelbloedige man
die voor zijn omgeving deels ongrijpbaar blijft, maar maakt ook
voelbaar hoe levensgevaarlijk de ruimtemissies waren en hoe
groot de spanningen waaronder de astronauten en hun gezinnen
stonden. Fraai zijn de scènes tijdens lanceringen, wanneer het
lawaai in de cabine oorverdovend is en alles schudt en kraakt,
en in de ruimte, waar juist een serene stilte heerst.
Onderhoudend en bij vlagen enorm spannend.
Titel: Fish called Wanda, a
Regie: Charles Chrichton
Met: John Cleese, Tom Georgeson, Jamie Lee Curtis, Kevin
Kline, Michael Palin
USA 1988
kleur 108 minuten
Uiterst onderhoudende komedie waarvan het scenario werd
geschreven door John Cleese. Aan de hand van een reeks
verwikkelingen rond een juwelenroof worden de Britse en
Amerikaanse eigenaardigheden tegen elkaar afgezet en op de
hak genomen. De antagonisten zijn enerzijds Otto (Kline) en
Wanda (Curtis) en anderzijds Archie Leach (Cleese) en Ken
(Palin), waarbij niet valt te ontkennen dat de knotsgekke Otto
en de keiharde, niets ontziende Wanda grotere karikaturen zijn
dan de zachtmoedige dierenvriend Ken en de advocaat Archie.
Het meest opvallende aan de film is dat het een in alle
opzichten klassieke komedie is, waarin weinig tot niets van de
absurde Monty Python-humor doorschemert. Wat niet
wegneemt dat het een schitterende, hecht doortimmerde film is.

Titel: Fish in the bathtub, a
Regie: Joan Micklin Silver
Met: Jerry Stiller, Anne Meara, Lauren Pratt, Mark Ruffalo,
Jane Adams, Pamela Gray, Missy Yager
USA 1999
kleur 96 minuten
Milde komedie over een crisis in het al veertig jaar oude
huwelijk van de brommerige Sam en de in-goede Molly (Stiller
en Meara, in werkelijkheid ook echtelieden). Molly heeft er
genoeg van om door Sam aan haar hoofd gezeurd en afgebekt te
worden, pakt haar biezen en trekt in bij zoon en schoondochter,
die toevallig óók net een klein huwelijkscrisisje doormaken.
Ondanks de voorspelbaarheid van de goede afloop een mooie,
warme film-met-een-glimlach van de in het New-Yorkse joodse
milieu gespecialiseerde Micklin Silver.
Titel: Fish tank
Regie: Andrea Arnold
Met: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Kierston Wareing,
Rebecca Griffiths
UK 2009
kleur 123 minuten
De 15-jarige Mia woont met haar moeder en haar kleine zusje
Kylie in een goedkope huurflat. De omgangsvormen in de wijk
staan in het teken van lik-op-stuk en grove scheldpartijen. Mia
lijkt zich goed te redden zonder vriendinnen en met alleen haar
puberwoede en -agressie, maar haar leven kantelt als haar
egocentrische moeder een nieuwe vriend krijgt, Connor, die bij
het gezin in komt wonen. Het dreigt zowaar gezellig te worden,
maar tussen Connor en Mia ontstaat een broeierige spanning die
een uitlaatklep zoekt. Mia ontdekt ook dat Connors leven
anders is dan hij het doet voorkomen. Net als in Arnolds debuut
Red Road ook hier weer neutrale observaties van extreme
omstandigheden waarin de personages zich zo goed en zo
kwaad als het gaat proberen te redden, niet klagen en geen
middel schuwen om hun doel te bereiken. Indrukwekkend.

Titel: Fisher king, the
Regie: Terry Gilliam
Met: Jeff Bridges, Mercedes Ruehl, Robin Williams,
Amanda Plummer
USA 1991
kleur circa 120 minuten
Shock DJ Jack Lucas (Bridges) geeft luisteraar in
telefoongesprek zonder het te weten aanzet tot moordpartij in
café. Hij raakt hierdoor zodanig in de war dat hij een paar jaar
later op het punt staat van een brug te springen. Voor het zover
is wordt hij echter afgetuigd door twee jongens die hem
vervolgens in brand willen steken. Hij wordt echter op het
nippertje gered door een groep zwervers onder leiding van
Parry (Williams), die zich gedraagt als een middeleeuwse
ridder. Parry meent dat Jack de uitverkorene is om de Heilige
Graal te stelen, die zich in de bibliotheek van een miljardair
bevindt. Later hoort Jack dat Parry vroeger hoogleraar was
maar is doorgedraaid nadat zijn vrouw voor zijn ogen in een
café is doodgeschoten. Als hij dan ook nog hoort dat Parry
verliefd is op het grijze muisje Lydia (Plummer), besluit Jack
samen met zijn vriendin Anne (Ruehl) te proberen de twee aan
elkaar te koppelen. Tijdens een dolkomisch Chinees etentje lukt
dat ook. Ook de Heilige Graal wordt bemachtigd, én Jack ziet
nog net op tijd in dat Anne echt de ware voor hem is. Eind
goed, al goed dus in deze doldwaze mengeling van filmgenres
die ondanks de lengte geen moment verveelt. Een prachtige
scène is die waarin alle mensen in de enorme hall van het Grand
Central Station in New York met elkaar beginnen te walsen op
het moment dat Parry zijn Lydia in het oog krijgt. Ook grappig
is dat te pas en te onpas het lied How ’bout you wordt
aangeheven.
Titel: Five girls and a rope
Zie:
Wuge nuzi he yigen shengzi
Titel: Five senses, the
Regie: Jeremy Podeswa
Met: Molly Parker, Brendan Fletcher, Philippe Volter,
Gabrielle Rose, Elize Frances Stolk, Nadia Litz,
Mary-Louise Parker, Daniel McIvor
Canada 1999
kleur 106 minuten
Podeswa verweeft de levens van een aantal mensen in een
gebouw in Toronto met elkaar aan de hand van de vijf zintuigen
en met een vermissing als rode draad: een masseuse die geen
goed contact heeft met haar tienerdochter, die tienerdochter die
met een klein kind naar het park gaat en het daar kwijtraakt, een
oogarts met gehoorproblemen, een cateraarster met een
gebrekkige smaak en een Italiaanse vriend, en een biseksuele
schoonmaker die liefde meent te kunnen ruiken. Een fraai,
ongetogen vormgegeven beeld van mensen die worstelen met
angst, onvermogen en (vooral) eenzaamheid, à la Short Cuts en
Magnolia.

Titel: Fl. 19,99
Regie: Mart Dominicus
Met: Thomas Acda, Jeroen Willems, Jacqueline Blom, Wim
Kouwenhoven, Juul Vrijdag, Rob Das
Nederland 1998
kleur 85 minuten
Als stunt biedt een chic hotel in de laatste nacht van 1999
bruidsparen een kamer aan voor slechts 19 gulden 99. Het
wordt een overweldigend succes: een hele verdieping moet
worden gereserveerd voor de in groten getale toegestroomde
paren. Onderhoudende, maar nogal clichématige film over de al
te bekende gebeurlijkheden in een hotel. In serie geproduceerd
met onder andere De Poolse bruid en De trip van Teetje.
Titel: Flickan som lekte med elden (Millennium 2 – De
vrouw die met vuur speelde / The girl who played
with fire)
Regie: Daniel Alfredson
Met: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Peter
Andersson, Sofia Ledarp, Yasmine Garbi, Ralph
Carlsson, Georgi Staykov
Zweden 2009
kleur 129 minuten
Journalist Blomkvist en superhackster en -researcher Salander
zijn in dit tweede deel van de Millennium-trilogie opnieuw
duistere geheimen op het spoor. Blomkvist en zijn team krijgen
onderzoeksresultaten aangeboden van een jong stel dat een
geval van internationale vrouwenhandel op het spoor is, met
vooraanstaande Zweden als klanten en vertakkingen naar
andere soorten van criminaliteit. Lisbeth Salander zit vanuit een
totaal andere invalshoek ook achter de grote baas van deze
organisatie, de nietsontziende crimineel Aleksandr Zalachenko
(‘Zala’), aan: zij heeft een persoonlijke rekening met hem te
vereffenen. Als kort na elkaar het jonge stel dat met de
weekbladjournalisten samenwerkt én Lisbeths voogd worden
vermoord en Lisbeth zelf de hoofdverdachte van deze
drievoudige moord is, raken de levens van Blomkvist en
Salander opnieuw met elkaar verknoopt. Ze moeten vechten
tegen de tijd én het ongeloof van de Zweedse politie. Wederom
bloedstollend, zij het iets minder verrassend dan het eerste deel.
Wel wordt in dit deel iets meer onthuld van Salanders
achtergrond, die in deel 1 mysterieus bleef, waardoor ook haar
hypernerveuze gedrevenheid wat begrijpelijker wordt. Zie ook
de bespreking van het slotdeel.

Titel: Fliehendes Pferd, ein
Regie: Rainer Kaufmann
Met: Ulrich Noethen, Ulrich Tukur, Katja Riemann, Petra
Schmidt-Schaller
Duitsland 2007
kleur 92 minuten
Vrije verfilming van de roman van Martin Walser uit de jaren
zeventig. Helmut en zijn vrouw Sabine, die al sinds jaar en dag
hun vakantie aan de Bodensee vieren, lopen daar Helmuts oude
studievriend Klaus en zijn jonge vriendin Helene tegen het lijf.
De uitgebluste Helmut, die de vakantie het liefst lezend op de
bank doorbrengt, voelt weinig voor het oprakelen van allerlei
oude verhalen en het nieuw leven inblazen van de vriendschap,
maar de bruisende Klaus duikt telkens weer met nieuwe
plannen op en sleurt hem tegen wil en dank uit zijn lethargie.
Bovendien laat Helene Helmut niet onberoerd, en omgekeerd is
Sabine wel gecharmeerd van de levenslustige Klaus. Er volgt
een krachtmeting vol erotische spanning die voor Helmut steeds
grimmiger begint te voelen en die tot een dramatisch
hoogtepunt komt tijdens een zeiltochtje van de twee mannen bij
zwaar weer. Fraai mengsel van lichtvoetigheid en onderhuidse
dreiging (die laatste knap aangezet met de goed getroffen
filmmuziek) en een mooi beeld van een afbrokkelend huwelijk.
Titel: Flight
Regie: Robert Zemeckis
Met: Denzel Washington, Nadine Velasquez, Don Cheadle,
Adam C. Edwards, Kelly Reilly, John Goodman,
Bruce Greenwood, Brian Geraghty
USA 2012
kleur 138 minuten
Tijdens een vlucht van Orlando naar Atlanta krijgt een vliegtuig
technische problemen. Piloot Whip Whitfield (Denzel
Washington in een van zijn beste rollen) weet met veel moeite
en stuurmanskunst te voorkomen dat het toestel in een bewoond
gebied neerstort en voert een ‘gecontroleerde crash’ uit in een
weiland. Een paar passagiers en bemanningsleden komen om
het leven, maar de meesten brengen het er levend af. Als Whip
in het ziekenhuis wakker wordt, krijgt hij te horen dat hij een
nationale held is, maar ook dat er alcohol en sporen van drugs
in zijn bloed zijn aangetroffen. Hij ontkent dat hij niet in staat
was het toestel te besturen en krijgt te horen dat hij wel door
een advocaat zal worden vrijgepleit maar dat hij zich tijdens het
onderzoek verre moet houden van drank en drugs. In het
ziekenhuis leert hij ook Nicole kennen, die probeert clean te
blijven na te zijn afgekickt. Flight lijkt te beginnen als rampenen spektakelfilm, maar concentreert zich gaandeweg steeds
meer op Whips verslaving en ontkenning daarvan (de andere
betekenis van ‘vlucht’) en voert hem uiteindelijk naar zijn
persoonlijke catharsis, het moment dat hij ‘aan het eind van al
zijn leugens is aangekomen’. Vanaf de eerste minuut spannend
en aangrijpend; sterke bijrol van Goodman als cokedealer. Erg
goed.

Titel: Flirt (1995)
Regie: Hal Hartley
Met: Bill Sage, Martin Donovan, Paul Austin, Robert John
Burke, Parker Posey, Dwight Ewell, Geno Lechner,
Erica Gimpel, Peter Fitz, Miho Nikaidoh, Kumiko
Ishizuka, Toshizo Fujisawa, Chikako Hara
USA/Duitsland/Japan 1995
kleur 85 minuten
Drie liefdesverhalen, spelend in New York, Berlijn en Tokio,
met als bijzonderheid dat in alle drie dezelfde zinnen worden
uitgesproken en dezelfde scènes zich afspelen, slechts
verschillend in context, volgorde en betekenis. Een
onderhoudend en zeer geslaagd filmexperiment (al konden veel
critici het niet waarderen). Het New-Yorkse deel is het snelste,
meest hectische gedeelte en doet het meest denken aan Hartleys
andere films; het Japanse deel is het mooist vormgegeven en het
meest poëtisch. Mooiste scène vond ik die waarin drie Berlijnse
bouwvakkers losbarsten in een zware filosofische discussie over
liefde (en over de film zelf!).
Titel: Flirt (2005)
Regie: Jaap van Eyck
Met: Egbert Jan Weeber, Lidewij Mahler, Rifka Lodeizen,
Marcel Hensema, Rosa Reuten, Kim Pieters, Javier
Guzman, Frank Lammers, Peer Mascini, Carla Hardy,
Lieke Antonisen
Nederland 2005
kleur 90 minuten
Van Eyck verfilmde een scenario van Eddy Terstall, die de
financiering eerder niet rondkreeg. Het verhaal gaat over Lex,
die van zijn vriendin Ankie houdt maar weigert zijn andere
vriendinnen voor haar op te geven. Een gefrustreerde
documentairemaakster, die net is bedrogen door haar vriend,
maakt een film over vreemdgaan waarvoor Lex ook wordt
gevraagd. Daardoor raakt er van alles op drift in diverse
relaties. Inhoudelijk vederlicht, maar zeer onderhoudend door
de bonte afwisseling van verwikkelingen en fraaie
Amsterdamse locaties. Een echte feelgoodfilm.

Titel: Floating life
Regie: Clara Law
Met: Toby Chan, Cecilia Fong Sing Lee, Nina Liu, Edwin
Pang, Annette Shun Wah, Anthony Wong, Annie Yip
Australië 1996
kleur 95 minuten
Een grote Hong Kong-Chinese familie waaiert kort voor de
teruggave van Hong Kong aan China uit over de aarde. Eén
dochter verhuist naar Australië en laat later haar ouders met de
jongere kinderen nakomen, een andere dochter is al eerder naar
Duitsland gegaan, een zoon wacht nog in Hong Kong op een
uitreisvisum. Uiteindelijk komt de hele familie weer bij elkaar
in Australië. De film, opgezet als een serie naar verschillende
huizen verwijzende hoofdstukjes, toont op onnadrukkelijke
wijze de gevolgen van ontworteling en assimilatie en de
manieren waarop verschillende familieleden daarmee omgaan.
Het schrijnendst is het verhaal van de eerst geëmigreerde
dochter, die zich krampachtig aanpast en in een depressie raakt.
Ontroerend zijn ook de ouders, als ze de oude Chinese
gebruiken in den vreemde in ere proberen te houden. De
regisseuse weet waar ze het over heeft: ze is geboren in Macao,
verhuisde op haar tiende naar Hong Kong en woont
tegenwoordig met haar echtgenoot in Sydney. Een prachtige,
zuivere film, die het waard is om meerdere keren te worden
bekeken.
Titel: Florence Foster Jenkins
Regie: Stephen Frears
Met: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca
Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend
UK 2016
kleur 111 minuten
Het ware verhaal van de steenrijke Florence Foster Jenkins in
het New York van de jaren veertig, wier droom het is in een
echte concertzaal op te treden. Florence is toondoof maar dol op
zingen, en niemand in haar omgeving durft haar te vertellen dat
ze zo vals zingt als een kraai, zelfs haar pianist annex
muziekleraar niet. Zolang Florence binnenskamers of voor
zorgvuldig geselecteerde gezelschappen optreedt is er niets aan
de hand, maar als ze een openbaar concert wil geven in
Carnegie Hall wordt iedereen in haar omgeving ongerust dat ze
zichzelf onsterfelijk belachelijk zal maken. Na Marguérite uit
2015, dat eveneens op Florence’ leven geïnspireerd was, nu
opnieuw een verfilming van dit bizarre gegeven door Frears,
met in de hoofdrol beroepskameleon Streep. Het resultaat is een
vakkundig gemaakte biopic, waarin Florence dankzij Streep
nooit een meelijwekkende karikatuur wordt maar haar
waardigheid behoudt; Grant ontroert als haar echtgenoot die
haar tot het bittere einde door dik en dun steunt. Zeer de moeite
waard!

Titel: Florida project, the
Regie: Sean Baker
Met: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe,
Christopher Rivera, Aiden Malik, Josie Olivo, Valeria
Cotto, Patti Wiley
USA 2017
kleur 111 minuten
Moonee woont met haar moeder Halley in een budgetmotel aan
de rand van Orlando, nabij Disneyland en andere pretparken. Ze
speelt en haalt kattenkwaad uit met andere kinderen uit de
buurt, die in vergelijkbaar armoedige omstandigheden leven.
Hun moeders leven van liefdadigheid en armzalige baantjes.
Eigenlijk mogen ze niet permanent in een motel wonen, maar
de manager drukt een oogje toe omdat hij weet dat deze
kansarmen nergens anders naartoe kunnen. Een schrijnend
beeld van het Amerika dat veel mensen niet kennen, dat van de
onderklasse voor wie de Amerikaanse droom altijd
onbereikbaar zal blijven. De finale is tegelijkertijd
hartverscheurend en onontkoombaar. Schitterend!
Titel: Folgeschäden
Regie: Samir Nasr
Met: Silke Bodenbender, Mehdi Nebbou, Mahmoud Alame,
Jürgen Hentsch, Jule Gartzke, Mehdi Moinzadeh,
Bernd Stegemann
Duitsland 2004
kleur 88 minuten
Na de aanslagen op de Twin Towers begint een Duitse vrouw te
twijfelen aan haar Algerijns-Duitse man. Hij lijkt met
geheimzinnige zaken bezig te zijn en zijn weinige opmerkingen
voeden haar argwaan, zeker als medewerkers van het
Bundeskriminalamt haar herhaaldelijk komen uithoren en
waarschuwen. Het feit dat hij op een chemisch lab in Hamburg
werkt en op een bruiloftsvideo staat met een van de latere
aanslagplegers van 9/11, doet de verdenking tegen hem
toenemen. Zo groeien de echtelieden snel uit elkaar.
Schrijnende registratie van het ontstaan van etnisch-religieuze
stereotypen en een daaruit resulterend relatiedrama.

Titel: Fond kiss, ae
Regie: Ken Loach
Met: Atta Yaqub, Eva Birthistle, Shabana Bakhsh, Emma
Friel, Ghizala Avan, Gerard Kelly
UK 2004
kleur 104 minuten
Casim, een jonge moslim van Pakistaanse afkomst in ZuidGlasgow, wordt verliefd op de mooie Roisin, de katholieke
muzieklerares van zijn jongere zusje. Maar alles in hun beider
entrourage verzet zich tegen hun liefde: Roisin dreigt haar baan
aan de katholieke school kwijt te raken omdat haar bewijs van
goed gedrag niet kan worden verlengd als ze ongehuwd met een
man samenleeft, en Casims ouders hebben een heel andere
vrouw voor hem in petto, een nichtje uit Pakistan, en de hele
familie komt in het geweer als Casim het ouderlijk huis verlaat
om met Roisin te gaan samenwonen. Overwint de liefde echt
alles? Zoals altijd bij Ken Loach zijn de personages levensecht;
de kijker ervaart aan den lijve welke obstakels een
multicultureel liefdespaar op zijn weg vindt.
Titel: Fool for love
Regie: Robert Altman
Met: Sam Shepard, Kim Basinger, Harry Dean Stanton
USA 1986
kleur circa 105 minuten
Drama dat zich afspeelt in vervallen motel aan nauwelijks
gebruikte highway in New Mexico. Oude man, schoonmaakster
en motelgast, die een gemeenschappelijk verleden hebben,
draaien om elkaar heen in spel van aantrekking en afstoting.
Ten slotte worden hun banden ontrafeld in dronken gesprek met
een man die de vrouw kwam ophalen voor een avondje uit en
die tot onvrijwillige toehoorder wordt gebombardeerd.
Bijzonder fraai zijn de beelden die het verhaal dat hij te horen
krijgt ondersteunen en die maar al te vaak het gesproken woord
weerleggen. Daardoor en door de prachtige acteurs, kun je
enkele onvolkomenheden door de vingers zien. Film is, evenals
Paris, Texas van Wim Wenders, gebaseerd op toneelstuk van
Sam Shepard, hier tevens acteur.
Titel: Footnote
Zie:
Hearat shulayim

Titel: For Sama
Regie: Waad al-Kateab, Edward Watts
Met: Waad Al-Kateab, Hamza Al-Khateab, Sama AlKhateab
Syrië/UK 2019
kleur 100 minuten
Documentaire van de Syrische filmmaakster en
burgerjournaliste Waad al-Kateab, vormgegeven als brief aan
haar dochter Sama, waarin ze vertelt over de verschrikkingen
van het leven in het door Assad en Russische hulptroepen
belegerde Aleppo, aangevuld met het verhaal van de
kennismaking van Waad met haar latere man, de arts Hamza,
hun huwelijk en Sama’s geboorte. Hartverscheurende, uit de
hand gefilmde beelden van inslaande bommen, vluchtende en
schuilende mensen, doden en gewonden die in chaotische
ziekenhuizen worden binnengedragen, kinderen op zoek naar
hun ouders, spoedoperaties te midden van luchtaanvallen en
incidentele geïmproviseerde feestjes tussen de puinhopen,
afgewisseld met beelden uit de jaren voor het beleg, toen de
opstandelingen tegen Assad nog de hoop hadden op een goede
afloop. De film eindigt met de hachelijke vlucht van het jonge
gezin dwars door gebied dat in handen is van de
regeringstroepen. De adembenemende ‘achterkant’ van de
bekende tv-beelden en krantenverhalen; een noodzakelijke film.
Titel: For the very first time
Regie: Michael Zinberg
Met: Corin ‘Corky’ Nemec, Cheryl Pollack, David
Sheinkopf, Ken Johnston
USA 1991
kleur 90 minuten
Texas, 1960. Het is het laatste highschool-jaar voor Michael
Allen en zijn vrienden. Ze brengen de tijd door met fantaseren
over de toekomst. Michael en zijn nieuwe buurmeisje, Mary
Margaret, worden verliefd op elkaar. Dat is een probleem, want
hij is joods en zij katholiek. Lange tijd houden ze hun liefde
geheim, maar ten slotte komen de wederzijdse ouders erachter
en doen vervolgens alles om de twee uit elkaar te houden.
Uiteindelijk gaan ze inderdaad ieder hun eigen weg. Mooie,
onsentimentele sfeertekening van de tijd rond 1960, met de
benepen burgerlijkheid, het verlangen van jongeren naar een
beter leven en de verwachting dat de wereld met Kennedy écht
anders zou worden.
Titel: Forbidden fruit
Zie:
Kielletty hedelmä

Titel: Forbrydelser
Regie: Annette Olesen
Met: Ann Eleonora Jørgensen, Trine Dyrholm, Petrine
Agger, Jens Albinus, Sarah Boberg, Nicolaj
Kopernikus
Denemarken 2004
kleur 101 minuten
Anna, een pas afgestudeerde theologe, krijgt een baan als
predikante in een vrouwengevangenis, waar ze kennismaakt
met Kate, van wie wordt gefluisterd dat ze mystieke krachten
heeft nadat ze een medegevangene door een cold turkey heen
heeft geholpen. Er ontspint zich een stille strijd tussen Anna en
Kate, die zich toespitst tot een existentiële crisis bij Anna als
die plotseling zwanger blijkt en niet weet op wie ze moet
vertrouwen: op haar strenge calvinistische God, de medische
stand of de zwijgzame mystica Kate, van wie ze in haar dossier
leest dat ze haar kind door verwaarlozing heeft laten sterven. De
film beklemt door de vele close-ups van gekwelde, met hun
leven worstelende vrouwen. De ontknoping gaat door merg en
been.
Titel: Force majeure
Zie:
Turist
Titel: Före stormen
Regie: Reza Parsa
Met: Per Graffman, Maria Lundqvist, Sasha Becker, Anni
Ececioglu, Emil Odepark, Tintin Anderzon, Christer
Fant, Nasrin Pakkho, Mina Azarian, Ashkan Ghods
Zweden 2000
kleur 106 minuten
Leo wordt op school op een bijzonder vernederende manier
gepest door een jongen die twee klassen hoger zit en zint op
wraak. Tegelijkertijd wordt Ali, de vader van een klasgenootje
op wie Leo verkikkerd is, benaderd door zijn verzetsgroep uit
het land waaruit hij is gevlucht, die onder bedreiging van hem
eist dat hij een Zweedse industrieel vermoordt. Deze twee
verhalen over het geweten en onmogelijke beslissingen kruisen
elkaar voortdurend. Zo raadt Ali, de ex-verzetsstrijder die in
Zweden taxichauffeur is geworden, Leo goedmoedig aan meer
voor zichzelf op te komen, en zoekt Leo op een wanhopig
moment weer troost bij Ali. Alles loopt steeds net anders dan je
verwacht en slachtoffers en wrekers wisselen telkens van rol.
Indrukwekkende, beklemmende film over hoe giftig geheimen
zijn, hoe wraak levens verwoest en hoe het blinde lot zijn
dobbelstenen gooit.

Titel: Forget Paris
Regie: Billy Crystal
Met: Billy Crystal, Debra Winger, Joe Mantegna, Cynthia
Stevenson, Richard Masur, Julie Kavner, William
Hickey, John Spencer, Cathy Moriarti
USA 1995
kleur 101 minuten
Vrijgezelle basketbalscheidsrechter moet onverwacht naar
Parijs, waar hij een Amerikaanse ontmoet die op het vliegveld
werkt. Langzaam maar zeker ontstaat tussen de twee een
hartstochtelijke relatie, maar de problemen laten niet lang op
zich wachten. Beiden hebben drukke banen, ze blijven
ongewenst kinderloos en de sleur slaat toe na het onvergetelijke
begin van de relatie. Kunnen een man en een vrouw eigenlijk
wel samenleven? De film wordt gekenmerkt door scherpe,
droog-komische dialogen (‘het grote probleem met dit huwelijk
was dat de een een man was en de ander een vrouw’) en een
Woody Allen-achtige setting: het verhaal wordt aan een
restauranttafel door diverse mensen in kleine stukjes verteld
(deze verhaalconstructie is zeer effectief toegepast). Een
vakkundige romantische komedie met veel vaart, die beslist
uitsteekt boven het gemiddelde in dit genre.
Titel: Forgotten kingdom, the
Regie: Andrew Mudge
Met: Zenzo Ngqobe, Nozipho Nkelemba, Lebohang Ntsane,
Jerry Mofokeng, Moshoeshoe Chabeli
Zuid-Afrika/Lesotho/USA 2013
kleur 101 minuten
Atang, een jongen die in de sloppen van Johannesburg het leven
van een kleine crimineel leidt, gaat terug naar zijn afgelegen
bergdorp in Lesotho om zijn vader te begraven. Daar leert hij
een herdersjongen kennen die over bovennatuurlijke gaven lijkt
te beschikken, en ook de onderwijzeres Dineo, die hij nog uit
zijn vroege jeugd kent en op wie hij nu verliefd wordt. Dineo’s
vader is tegen hun relatie omdat ze al is uitgehuwelijkt aan een
rijke oudere man, maar zij staat op slechte voet met haar vader
omdat die haar zus, die besmet is met aids, uit schaamte voor de
buitenwereld verborgen houdt. Sfeervolle film over het
breukvlak tussen traditie en moderniteit, met adembenemende
landschapsbeelden en een hoopvol slot. Mooi.

Titel: Founder, the
Regie: John Lee Hancock
Met: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch,
Linda Cardellini, B.J. Novak, Laura Dern, Justin
Randell Brooke
USA 2016
kleur 115 minuten
Biopic over Ray Kroc, de grondlegger van het McDonald’sfastfoodimperium. Na jarenlang als vertegenwoordiger allerlei
nutteloze spullen aan de man te hebben gebracht ziet hij in 1954
in het Californische afhaalrestaurant van de broers McDonald
hoe binnen een halve minuut een hamburger wordt bereid en
geserveerd. Hij weet meteen dat dit een gouden formule is en
begint als zakenpartner van de broers in het hele land franchises
op te zetten. Als hij bij het doorvoeren van verbeteringen in de
formule telkens wordt tegengewerkt door de broers, die alle
nieuwe ideeën afschieten, besluit hij hen (op een bijzonder
onfatsoenlijke manier) uit te kopen. De rest is geschiedenis: de
McDonald’s-keten verovert de wereld. Deze boeiende biografie
van Kroc laat duidelijk zien dat succesvolle bedrijven niet
worden geleid door aardige mensen: de broers met wie het
allemaal begon, mogen uiteindelijk zelfs niet eens meer de
naam McDonald’s gebruiken en hebben het hun mondeling
toegezegde aandeel in de royalty’s nooit gekregen.
Onderhoudend en verbijsterend.
Titel: Fountain, the
Regie: Darren Aronofsky
Met: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn, Sean
Patrick Thomas, Donna Murphy, Mark Margolis
USA 2006
kleur 96 minuten
Een medisch onderzoeker is wanhopig op zoek naar een
geneesmiddel voor zijn terminaal zieke vrouw. Zij heeft een
onvoltooide roman geschreven over een conquistador die bij de
Maya’s op zoek is naar de boom des levens om de
gevangengenomen koningin van Spanje te bevrijden en heeft
hem gevraagd het laatste hoofdstuk te schrijven. Daarin is een
ruimtereiziger met een oeroude boom onderweg naar een
stervende ster in een ruimtenevel die een gouden glans
uitstraalt. De zoektocht naar het eeuwige leven in verleden en
toekomst spiegelt de worsteling met de eindigheid van het leven
en de onafwendbaarheid van de dood in het heden. Het op het
eerste gezicht gelaagde, in diverse tijden tegelijk spelende
scenario blijkt uiteindelijk een vrij simpel verhaal over een
grote liefde dat ondanks de nodige bombastische elementen wel
weet te ontroeren.

Titel: Four weddings and a funeral
Regie: Mike Newell
Met: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas,
Simon Callow, Rowan Atkinson, Charlotte Coleman
UK 1994
kleur 110 minuten
Charles (Grant) deelt met zijn zus Scarlett (Coleman) een
vrijgezellenappartement in Londen. Hij is stuntelig, verlegen en
door en door Brits, en heeft zich er al bij neergelegd dat hij wel
nooit een vrouw zal vinden. Maar op een van de bruiloften die
voortdurend woeden in zijn vriendenkring, komt hij een
Amerikaanse journaliste (MacDowell) tegen. Het is liefde op
het eerste gezicht, maar er moeten nog heel wat verwikkelingen
aan te pas komen voordat ze elkaar krijgen: zij trouwt eerst met
een ander en scheidt weer, hij staat al met een andere vrouw
voor het altaar voor hij tot bezinning komt. Vakkundig
gemaakte komedie met een curieuze beperking van plaats en
tijd: de hele film speelt uitsluitend op en rond bruiloften en
begrafenissen. Atkinson heeft een aardig bijrolletje als
geestelijke-in-opleiding.
Titel: Fragments d’Antonin, les
Regie: Gebriel Le Bomin
Met: Grégori Derangère, Anouk Grinberg, Aurélien Recoing,
Niels Arestrup, Yann Collette, Laure Duthilleul
Frankrijk 2006
kleur en zwart-wit 90 minuten
De zachtmoedige postduivenhouder Antonin Verset wordt na de
Eerste Wereldoorlog in verwarde toestand bij een spoorlijn
aangetroffen. Hij trilt, herhaalt eindeloos hetzelfde rijtje
voornamen en beleeft in gedachten de laatste oorlogsmaanden
telkens opnieuw. Een arts in een psychiatrische kliniek probeert
hem weer te normaliseren door hem zijn belevenissen te laten
vertellen. In flashbacks zien we stukje bij beetje de gruwelen
die Antonin heeft doorstaan, af en toe doorsneden met
authentieke beelden van oorlogsslachtoffers van bijna een eeuw
geleden. Een lieve verpleegster zorgt voor balsem op de ziel.
Fascinerende ontdekkingsreis door de duisterste krochten van
de menselijke geest, met uitstekend spel van Derangère.

Titel: Frances
Regie: Craeme Clifford
Met: Jessica Lange, Sam Shepard, Kim Stanley
USA 1982
kleur 133 minuten
Leven van Hollywood-ster Frances Farmer. Ze wordt snel
beroemd. Als ze in een alternatief toneelgezelschap wil gaan
spelen en daarbij in jeugdig enthousiasme de eerste filmstudio
die haar bekend heeft gemaakt verloochent, neemt de
studiobaas wraak door een roddeljournalist op haar af te sturen.
Haar hoofdrol in het toneelstuk wordt getorpedeerd. Dit is het
keerpunt in haar leven. Ze wil zich afwenden van de
filmwereld, maar haar zwaar gefrustreerde moeder laat niet toe
dat ze een eigen rustig leven gaat leiden. Na enige opnames in
klinieken wordt ten slotte haar recalcitrante persoonlijkheid
gebroken middels lobotomie. Ze sterft vele jaren later,
emotieloos en alleen.
Titel: Frances Ha
Regie: Noah Baumbach
Met: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Michael
Esper, Michael Zegen, Charlotte d’Amboise, Grace
Summer
USA 2012
zwart-wit 86 minuten
Aspirant-danseres Frances worstelt in New York met haar
toekomst, de band met haar beste vriendin Sophie, de liefde,
woonruimte en geld. Ze zou eigenlijk het liefst altijd jong en
zoekend blijven. Terwijl ze van adres naar adres hopt, probeert
ze ieder moment van haar leven intens te beleven en niet te veel
aan de eindbestemming ervan te denken. Ondertussen vindt ze
toch langzaam haar draai. Lichtvoetig beeld van een nieuwe
generatie die zich volgens vertrouwde patronen een plek
bevecht in de wereldstad.
Titel: Frankie and Johnny
Regie: Garry Marshall
Met: Al Pacino, Michelle Pfeiffer
USA 1991
kleur circa 115 minuten
De kleine fraudeur Johnny (Pacino), net uit het gevang, wordt
aangenomen als kok in het Apollo Café van de Griek Nick,
waar Frankie (Pfeiffer) als serveerster werkt. Hij valt op haar,
maar heeft moeite tot haar door te dringen, teleurgesteld als ze
is door een paar slechte relaties. Uiteindelijk komt het na heel
veel heen en weer gepraat en geruzie goed. En passant hebben
we een soms vermakelijk, soms schrijnend beeld gekregen van
het New York van de jaren negentig.

Titel: Frans en Duits
Regie: Orlow Seunke
Met: Ramsey Nasr, Pierre Bokma, Truus Dekker, Margôt
Ross
Nederland 1995
kleur 54 minuten
Muziekleraar Frans komt in 1966 als jonge invalkracht werken
op een school op Vlieland. Hij valt al snel voor de charmes van
collega ‘Duits’. Als het erop aankomt weigert Duits echter de
consequenties te trekken uit deze door taboes omgeven
liefdesrelatie en kiest hij voor een veilig bestaan als
schooldirecteur en echtgenoot. Frans ontvlucht het eiland en
keert er pas dertig jaar later ter gelegenheid van Duits’ afscheid
terug. Na het debacle van Oh boy revancheert Seunke zich goed
met deze korte film, die in fraaie beelden een schrijnend verhaal
met een happy end vertelt.
Titel: Frau des Polizisten, die
Regie: Philip Gröning
Met: Alexandra Finder, David Zimmerschied, Pia Kleemann,
Chiara Kleemann, Horst Reeberg
Duitsland 2013
kleur 172 minuten
Geruchtmakende gestileerde filmvertelling over huiselijk
geweld in 59 korte hoofdstukjes, waaruit de kijker geleidelijk
een beeld kan construeren van een gezin dat in eerste instantie
gelukkig lijkt, maar waarin iets fundamenteel mis blijkt te zijn.
Een echtpaar met een dochtertje woont in een saai dorpje dicht
bij de Duits-Nederlandse grens. De man, die politieagent is,
heeft woedeuitbarstingen en mishandelt zijn onderdanige,
initiatiefloze vrouw. Hun dochtertje is intelligent en maakt haar
eigen verhalen met wat ze direct en indirect waarneemt. Dan
loopt er ook nog een zwijgende oude man rond, die een soort
collectief geweten of misschien wel de eenzame vader van de
toekomst is. Al vrij snel, nadat de eerste woedeaanval is
getoond, krijgen alle scènes een lading van sinistere dreiging en
houd je je hart vast voor het vervolg; de slothoofdstukken
voeren het verhaal tot een gruwelijke climax. De filmhandeling
is blijkens de aftiteling gebaseerd op gesprekken die de
regisseur voerde met mannen en vrouwen die zelf ervaring
hebben met huiselijk geweld en de moed hadden daar met hem
over te praten. Niet iedereen zal de door Gröning gekozen
afstandelijke en omslachtige vorm kunnen waarderen, maar wie
zich daarvoor openstelt beleeft iets onvergetelijks (de scène in
de reuzenbadkuip bijvoorbeeld is zonder meer magistraal).
Titel: Free floating
Zie:
Svobodnoe plavanie

Titel: Free solo
Regie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
Met: Alex Honnold, Tommy Caldwell, Jimmy Chin, Sanni
McCandless
USA 2018
kleur 100 minuten
Documentaire over de bergbeklimmer Alex Honnold, die in juni
2017 zonder hulpmiddelen en zekering, uitsluitend met zijn
eigen lichaamskracht, de loodrechte, ruim 900 meter hoge
bergwand El Capitan (‘El Cap’) in het Californische Yosemite
National Park beklom. We leren Alex via fragmenten uit
interviews met vrienden, collega’s en zijn vriendin Sandi
kennen als een jongeman met een uitzonderlijke gedrevenheid,
waarschijnlijk mede mogelijk gemaakt door zijn asperger,
waardoor hij zijn aandacht extreem kan focussen en zijn
emoties erg vlak zijn. Sandi’s bezorgdheid over zijn hachelijke
onderneming snapt hij nauwelijks: voor hem gaat zijn klimsport
boven alles, hij zou het niet erg vinden dood te vallen, want dan
heeft hij het in elk geval geprobeerd en ‘jij vindt wel weer
iemand anders’. Op scans van zijn amygdala is te zien dat hij
vrijwel geen angst kent. Een excentriekeling dus (eerder leefde
hij jarenlang in een busje), maar vermoedelijk moet je ook een
beetje gek zijn om zo’n bijna bovenmenselijke sportieve
prestatie te kunnen volbrengen. Het slot van de film, waarin we
Alex met handen en voeten El Cap zien beklimmen, is
zenuwslopend en doodgriezelig en roept de beelden van
Philippe Petit op zijn kabel tussen de Twin Towers uit Man on
wire in herinnering.
Titel: Freeze, die, come to life!
Zie:
Zamri, umri, voskresni!

Titel: French Dispatch, the
Regie: Wes Anderson
Met: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa
Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet,
Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Steve Park, Bill
Murray
USA/Duitsland 2021
kleur en zwart-wit 107 minuten
Arthur Howitzer Jr., de hoofdredacteur van The French
Dispatch, een duidelijk op The New Yorker geënt tijdschrift
waarvan de burelen zich bevinden in het Franse plaatsje Ennuisur-Blasé maar dat zijn oorsprong vindt in een krant uit Kansas,
sterft in 1975 plotseling aan een hartaanval. In zijn testament
heeft hij bepaald dat het tijdschrift met zijn dood ophoudt te
bestaan en dat er alleen nog een laatste editie verschijnt met zijn
necrologie en drie van de beste artikelen uit eerdere jaargangen.
De film is een visualisatie van die laatste editie, uitbundig
vormgegeven in de overdadig-gestileerde stijl die we kennen
van Wes Anderson: kleur en zwart-wit, stukjes animatie,
gegoochel met decorstukken, plaksnorren enzovoort. De film is
als een oneindig complexe machinerie waarvan we voortdurend
de tandraderen, hefbomen en aandrijfriemen in werking zien, en
dat in een adembenemend tempo dat de kijker welhaast dwingt
twee of meer keren te kijken. Toch is de film niet ‘moeilijk’ in
de zin van onbegrijpelijk, maar juist enorm grappig en
onderhoudend. Het eerste artikel dat we verbeeld zien gaat over
Moses Rosenthaler, een geniale schilder die een levenslange
straf uitzit voor een dubbele moord, en zijn geliefde, muze en
cipier Simone. Het tweede stuk is een pastiche op de Parijse
studentenprotesten in 1968; hierin ontmoet de revolutionair
Zefferelli de Dispatch-journaliste Lucinda Krementz, wier
objectiviteit wordt bedreigd doordat ze onderdeel wordt van
haar eigen reportage. Het laatste stuk is een portret van de
legendarische kok Nescaffier die de scepter zwaait in de keuken
van de politie. Andersons werk doet denken aan dat van de
Franse meester Jacques Tati en diens hang naar nostalgie (zie
bijvoorbeeld de openingssequentie van deze film) en in zijn
extreme stilering en controle ook aan de films van de Zweed
Roy Andersson (zoals Songs from the second floor). Een
visueel en talig feest voor de liefhebber!
Titel: French lieutenant’s woman, the
Regie: Karel Reisz
Met: Meryl Streep, Jeremy Irons
UK 1981
kleur 124 minuten
Vrouw wordt na slippertje in Frankrijk outsider in Engels
dorpje en geniet min of meer van haar reputatie als ‘hoer’. Ze
gebruikt deze reputatie om een archeoloog te verleiden die haar
wilde helpen. Na een hartstochtelijke nacht verlaat ze hem en
nu is hij in haar positie, genegeerd door zijn medemensen. Het
verhaal is doorweven met liefdesgeschiedenis van de spelers.
Contrast nu-victoriaanse tijd waarin de film speelt. Aardig
detail is dat de Amerikaanse Streep speciaal voor deze film ‘op
z’n Brits’ leerde praten.

Titel: Frequently asked questions about time travel
Regie: Gareth Carrivick
Met: Chris O’Dowd, Marc Wootton, Dean Lennox Kelly,
Anna Faris, Meredith MacNeill
UK 2009
kleur 83 minuten
Ray, Toby en Pete, drie vrienden die in een Brits pretpark
werken, belanden op een avond in een pub onverhoeds midden
in een tijdreisavontuur dat hen van de ene bizarre situatie in de
andere doet stuiteren. Het begint er allemaal mee dat Ray
tijdens het halen van een nieuw rondje wordt aangesproken
door Cassie, die beweert uit de toekomst te komen en naar het
heden te zijn gezonden om een tijdlek te herstellen.
Aanvankelijk stuit haar verhaal op ongeloof, maar al snel wordt
het bittere ernst. Heerlijke feelgoodkomedie met vele
verwijzingen naar genreklassiekers. Wie deze film heeft gezien,
weet dat je op moet passen met wc-bezoek in pubs en met het
luidkeels zingen van Total eclipse of the heart. Leuk!
Titel: Freud flyttar hemifrån
Regie: Susanne Bier
Met: Gunila Röör, Ghita Nörby
Zweden 1991
kleur 100 minuten
Vijfentwintigjarige psychologiestudente, bijgenaamd ‘Freud’,
jongste telg uit een joods gezin, woont als enige nog thuis. Ter
gelegenheid van de zestigste verjaardag van moeder Rosja
komen haar zus uit Israël, die is getrouwd met een strengorthodoxe jood, en haar homoseksuele broer uit Miami over.
Juist tijdens hun bezoek komt aan het licht dat Rosja
ongeneeslijk ziek is. Het huis verandert in een chaos waarin alle
mooie verhalen worden doorgeprikt en iedereen uiteindelijk wel
de waarheid moet spreken over zijn of haar mislukkingen.
Freud gaat het huis uit, eindelijk bevrijd van haar dominante
moeder, snakkend naar het afbreken van façades, op zoek naar
liefde en vrijheid. Weinig films laten zo overtuigend zien hoe
verstikkend de invloed van ouders op volwassen kinderen kan
zijn.
Titel: Freundin, die
Zie:
Heller Wahn

Titel: Fried green tomatoes at the Whistle Stop Cafe
Regie: John Avnet
Met: Jessica Tandy, Kathy Bates, Mary Stuart Masterson,
Mary-Louise Parker
USA 1991
kleur circa 120 minuten
Een ongelukkige, aan snoep verslaafde huisvrouw (Bates)
ontmoet in een bejaardentehuis bij toeval een vitale oude dame
(Tandy), die haar het verhaal vertelt van twee vrouwen uit de
jaren dertig, Idgie en Ruth (Masterson en Parker), die samen
een café dreven in het plaatsje Whistle Stop. Dat verhaal over
sterke vrouwen die tegen de verdrukking in leven doet haar
méér goed dan allerlei praatgroepen en cursussen. Het verhaal
over Idgie en Ruth, dat het grootste deel van de film in beslag
neemt, is bovendien ouderwets spannend; de vertelster heeft
steeds nieuwe verrassingen in petto. Een leuke, onsentimentele
film, die the feel-good movie of the year is genoemd.
Titel: Friends with benefits
Regie: Will Gluck
Met: Mila Kunis, Justin Timberlake, Patricia Clarkson, Jenna
Elfman, Richard Jenkins
USA 2011
kleur 109 minuten
Jamie, headhunter in New York, strikt de uit L.A. afkomstige
Dylan voor een baan als vormgever bij het tijdschrift GQ. De
twee raken bevriend, maar vinden zichzelf om uiteenlopende
redenen geen van beiden geschikt voor een vaste relatie. Ze
besluiten friends with benefits te worden – alleen seks en verder
geen verplichtingen. Gaandeweg merken ze echter dat dat
minder eenduidig ligt dan ze hadden gedacht. Deze charmante
succesvolle romantische komedie vond in de jaren die volgden
de nodige navolging, onder meer met een grappige nieuwe
variatie in Two night stand uit 2014.
Titel: From hell to hell
Zie:
Iz ada v ad

Titel: Frontera, la
Regie: Ricardo Larrain
Met: Patricio Contreras, Hector Noguera, Gloria Laso
Chili/Spanje 1991
kleur 115 minuten
Wiskundeleraar Ramiro Orellana wordt verbannen naar
afgelegen gebied omdat hij heeft geprotesteerd tegen de
‘verdwijning’ van een collega. Hij wordt gehuisvest in een
dorpje dat voortdurend wordt bedreigd door
overstromingsgevaar en waar hij wordt ondergebracht bij de
enigszins merkwaardige pastoor. Ten slotte vindt hij zijn draai
als hulpje van een diepzeeduiker die zoekt naar een gat in de
zeebodem om de voortdurende overstromingen te verklaren.
Ook krijgt hij wat met de caféhoudster. Als zijn verbanning
wordt opgeheven, wil hij helemaal niet meer weg. Tragisch slot,
waarbij de caféhoudster verdrinkt bij weer een overstroming,
roept vraag op wat Larrain wil met deze film. Ik heb in ieder
geval niet begrepen wat dit verdoemde oord heeft dat iedereen
er wil blijven.
Titel: Frost/Nixon
Regie: Ron Howard
Met: Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon, Sam
Rockwell, Matthew Macfadyen, Oliver Platt, Rebecca
Hall, Toby Jones
USA/UK 2008
kleur 122 minuten
Enigszins gefictionaliseerde, maar grotendeels
waarheidsgetrouwe weergave van de voorgeschiedenis van de
roemruchte interviews die de Britse journalist en presentator
David Frost in 1977 hield met ex-president Richard Nixon, die
drie jaar eerder was afgetreden vanwege het Watergateschandaal. Frost, wiens carrière op dat moment in het slop
verkeerde, hoopte met de interviews definitief zijn naam te
vestigen als serieus journalist, terwijl Nixon van zijn kant
meende Frost makkelijk te kunnen overklassen en hoopte zo
een soort onofficiële rehabilitatie bij het Amerikaanse publiek
te bewerkstelligen. Hij was Frost inderdaad vaak met bravoure
en bluf te vlug af, maar uiteindelijk wist de Brit hem klem te
zetten met onthullingen die aantoonden dat Nixon veel eerder
op de hoogte was van de Watergate-inbraken dan hij in het
openbaar had toegegeven. Nixon deed toen de beruchte
uitspraak ‘When the president does something, it is not illegal.’
Spannende, documentaireachtige thriller over een legendarische
verbale krachtmeting.
Titel: Frozen land
Zie:
Paha maa

Titel: Frozen river
Regie: Courtney Hunt
Met: Melissa Leo, Misty Upham, Charlie McDermott,
Michael O’Keefe, Mark Boone Junior, James Reilly,
Jay Klaitz, John Canoe
USA 2008
kleur 97 minuten
Het loopt tegen Kerstmis in de streek vlak bij een
grensovergang tussen de staat New York en Quebec, die dwars
door een Mohawk-reservaat loopt. Twee moeders, de blanke
Ray en de indiaanse Lila, houden zich daar bezig met
mensensmokkel over de bevroren St. Lawrence-rivier om snel
aan geld te komen, daartoe gedwongen door hun benarde
omstandigheden. Hun tegenstander in dit grimmige spel is de
grenspolitie. Schrijnend beeld van mensen in bittere armoede
die een graantje proberen mee te pikken van de smokkel van
illegalen die er nog beroerder aan toe zijn dan zijzelf, zonder
daarbij hun medemenselijkheid kwijt te raken.
Hoofdrolspeelsters Leo en Upham overtuigen als door het leven
getekende moeders tegen het decor van ijzige
winterlandschappen in koude blauwtinten. Aangrijpend.
Titel: Fruitvale station
Regie: Ryan Coogler
Met: Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer,
Ariana Neal, Ahna O’Reilly, Kevin Durand, Chad
Michael Murray
USA 2013
kleur 85 minuten
Op oudejaarsdag 2008 beleven we de laatste dag van het leven
van de zwarte Oscar Grant uit Oakland met hem mee. Nadat er
de laatste jaren het nodige is misgegaan, probeert hij zijn leven
nu weer op orde te krijgen: niet meer in wiet handelen, weer een
betaalde baan zien te krijgen, een betere zoon zijn voor zijn
moeder en een goede man en vader voor zijn vriendin en hun
dochtertje. Als hij in de vroege uurtjes van nieuwjaarsdag 2009
met een stel vrienden met de BART-trein terugkeert uit San
Francisco, waar ze naar het vuurwerk hebben gekeken, ontstaat
er een vechtpartij waar de politie bij gehaald wordt. Tijdens een
chaotisch verlopende arrestatie op het perron van Fruitvale
Station in Oakland wordt Oscar door een politieman
neergeschoten. Diverse andere passagiers hebben het incident
gefilmd, en als de beelden op het nieuws komen ontstaat er
grote verontwaardiging over het ruwe politieoptreden. Een in
documentaire stijl gefilmd eerbetoon aan Oscar Grant,
gebaseerd op gebeurtenissen uit diens leven. Zijn zachte,
medemenselijke kant wordt soms wat te nadrukkelijk getoond,
maar de film is niettemin overtuigend en aangrijpend.

Titel: Fucking Åmål
Regie: Lukas Moodysson
Met: Alexandra Dahlström, Rebecca Liljeberg, Erica
Carlson, Mathias Rust, Stefan Hörberg
Zweden 1998
kleur 89 minuten
In het kleine Zweedse plaatsje Åmål wonen de pubers Agnes en
Elin. Elin is populair bij de jongens en heeft veel vriendinnen,
maar verveelt zich mateloos in het ‘provinciegat’ Åmål, waar je
pas van trends hoort als ze alweer uit zijn. Agnes, die pas sinds
anderhalf jaar in Åmål woont, is verlegen en eenzaam, én
heimelijk verliefd op Elin. Haar ouders doen hun best maar
hebben geen idee wat er in haar omgaat. Elin voelt zich vagelijk
aangetrokken tot Agnes, die ‘anders’ is dan de rest. De twee
herkennen iets in elkaar. Aanvankelijk durft Elin niet voor haar
verliefdheid op een meisje uit te komen, maar in de magistrale
slotscène van de film wordt ze daartoe door de omstandigheden
min of meer gedwongen, en dan weet ze de moed op te brengen
voor een coming-out die iedereen met stomheid slaat (de term
zou op grond van deze scène bedacht kunnen zijn!). Ook deze
film is ‘anders’: niet het zoveelste serieproduct over puberleed
en treurige seks, maar een onopgesmukt beeld van jonge
mensen die hun plaats in het leven zoeken, en hun onderlinge
wreedheid en tederheid.
Titel: Fuik, de
Regie: Mischa Kamp
Met: Johanna ter Steege, Lukas Dijkema, Elske Rotteveel,
Jacomijn Belle, Anna Raadsveld, Louise Radder
Nederland 2008
kleur 85 minuten
Van het streng gelovige gezin Groot zijn al twee zoons uit huis
geplaatst en de vier dochters die nog bij hun ouders wonen,
dreigen hun eveneens te worden afgepakt. Om zijn gezin bij
elkaar te houden vlucht vader Groot met vrouw en dochters in
een huurauto. Ze zwerven van de ene schuilplaats naar de
andere. Eerst heeft het vrije leventje wel wat, maar als de zes
steeds verder in de problemen raken, willen moeder Groot en de
dochters weer naar huis. Hun man en vader ontpopt zich echter
tot een ware tiran en blijkt zelfs grof geweld niet te schuwen,
zodat de oudste dochter Simone zich gedwongen voelt een list
te verzinnen om aan hem te ontkomen en haar zusjes en zichzelf
te redden. Een soort kruising tussen de films van de gebroeders
Dardenne en Running on empty. Indrukwekkend en
beklemmend, mede doordat er veel onuitgesproken blijft.

Titel: Fuite de monsieur Monde, la
Regie: Claude Goretta
Met: Bernard le Coq, Nozha Khouadra, Nathalie Nell, Didier
Cauchy
Frankrijk 2004
kleur 90 minuten
Bewerking van boek van Simenon. Directeur van een groot
transportbedrijf in Parijs reist op zijn negenenveertigste
verjaardag onverwachts naar het zuiden af zonder nog iets van
zich te laten horen, moe van zijn al te geregelde leven en de
leegheid van zijn bestaan. Zijn vrouw geeft hem als vermist op,
maar de politie vindt geen spoor van hem. Ondertussen wordt
monsieur Monde in Nice geconfronteerd met een pijnlijke
episode uit zijn verleden als hij daar zijn eerste vrouw treft, van
wie hij scheidde na een (waarschijnlijk door een concurrent in
scène gezet) schandaal en die nu aan drugs verslaafd blijkt. Hij
zorgt dat ze in een kliniek wordt opgenomen en keert terug naar
huis, als een totaal ander man.
Titel: Full monty, the
Regie: Peter Cattaneo
Met: Robert Carlyle, Mark Addy, William Snape, Steve
Huison, Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo Speer,
Emily Woof, Lesley Sharp
UK 1997
kleur 90 minuten
Stel werkeloze fabrieksarbeiders in de economische malaise van
het voormalige staalbolwerk Sheffield besluit om aan geld te
komen een Chippendales-achtige show te gaan opvoeren waarin
ze voor een vrouwelijk publiek álles uittrekken, ook hun
onderbroek. Lichtvoetige, onsentimentele komedie in de stijl
van The van en Brassed off over moedig overleven in het postThatcheriaanse Engeland tegen de achtergrond van een trieste
werkelijkheid waarin de vrouwen kostwinners zijn geworden en
de mannen niet meer weten wat ze moeten.
Titel: Fuse
Zie:
Gori vatra

Titel: Fúsi (Virgin mountain)
Regie: Dagur Kári
Met: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón
Kjartansson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Franziska
Una Dagsdóttir, Arnar Jónsson
IJsland 2015
kleur 94 minuten
De 43-jarige Fúsi woont nog bij zijn moeder. Hij werkt op de
bagageafdeling van een vliegveld, waar hij gepest wordt door
zijn collega’s, en zijn dagen worden gekenmerkt door een
monotone regelmaat. Als hij binnen korte tijd twee nieuwe
mensen leert kennen, zijn nieuwe benedenbuurmeisje Hera en
de wispelturige vuilnisvrouw Sjöfn, worden de routines van zijn
vrijgezellenbestaan doorbroken en betreedt hij voor het eerst de
echte wereld. Ontroerend spel van Jónsson als de langzaam
ontdooiende, obese Fúsi in een fijne film die niet voor al te
makkelijke oplossingen kiest maar de personages serieus neemt.
Titel: Future, the
Regie: Miranda July
Met: Miranda July, Hamish Linklater, David Warshofsky
USA 2011
kleur 91 minuten
Als een stel dertigers besluit een asielkat te adopteren, verandert
hun hele kijk op het leven en elkaar en wordt hun relatie op de
proef gesteld. Hun slechte communicatie, hun angst voor
confrontaties en hun onvermogen om de toekomst onder ogen te
zien wordt hun noodlottig. Half surrealistische vertelling waarin
de zieke kat die wacht tot hij uit het asiel zal worden gehaald en
ondertussen over het leven filosofeert de relatie symboliseert
die vroegtijdig sterft, of het kind dat de twee nooit zullen
krijgen. Weemoedig, maar soms ook wat langdradig door de
ongeduldig makende lusteloosheid van de hoofdpersonen. Een
stuk minder sprankelend dan July’s debuut Me and you and
everyone we know.

Titel: Gamin au vélo, le
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Thomas Doret, Cécile de France, Jérémie Renier,
Fabrizio Rongione
België 2011
kleur 87 minuten
De tienjarige Cyril is door zijn vader in een kindertehuis
gedumpt (zijn moeder is blijkbaar al eerder van het toneel
verdwenen). Kapster Samantha neemt de zorg voor het kind op
zich, niet beseffend wat ze zich daarmee op de hals haalt. Cyril
is in zijn woede over het feit dat hij zomaar in de steek is
gelaten een ongericht, explosief projectiel geworden en belandt
zelfs in de criminaliteit. In de meeste films van de broers
Dardenne zou het verhaal daarmee afgelopen zijn, maar in
zomerse, maar toch zeer gedreven film hebben ze een
hoopvoller einde bedacht. Doret is magistraal als de boze Cyril
die door roeien en ruiten gaat om zijn vader te vinden omdat hij
diens verdwijning simpelweg niet kan accepteren, en De France
is overtuigend als de kinderloze kapster wier geregelde leventje
overhoop wordt gegooid door ‘het jongetje met de fiets’.
Titel: Gandhi
Regie: Richard Attenborough
Met: Ben Kingsley, John Gielgud, Candice Bergen, Tuesday
Weld
UK 1983
kleur 180 minuten
Slechts de politieke hoogte- en dieptepunten tonende
levensgeschiedenis van de legendarische Indiase
onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi. Door
geweldloosheid te prediken en op gezette tijden in
hongerstaking te gaan weet hij een beweging te ontketenen die
de onafhankelijkheid van India tot gevolg heeft. Hij kan echter
niet verhinderen dat het land om godsdienstige redenen in twee
delen, India en Pakistan, uiteenvalt.
Titel: Garden, the
Zie:
Záhrada

Titel: Gardens of stone
Regie: Francis Ford Coppola
Met: D.B. Sweeney, James Caan, James Earl Jones, Anjelica
Huston, Lonnett McKee, Mary Stuart Masterson
USA 1987
kleur 110 minuten
Jonge soldaat Jackie (Sweeney) wordt in 1966 overgeplaatst
naar legeronderdeel dat is belast met ceremoniële taken. In die
tijd werken de manschappen vaak op de militaire begraafplaats
Arlington om in Vietnam gesneuvelde soldaten te begraven.
Jackie wil zo snel mogelijk naar Vietnam om de ‘echte’ oorlog
mee te maken. Twee sergeanten/oorlogsveteranen (Caan en
Jones) die wel in het leger geloven maar niet in deze oorlog,
ontfermen zich samen met hun vriendinnen over hem en
proberen hem Vietnam uit het hoofd te praten. Tevergeefs: hij
gaat toch en sneuvelt twee weken voor zijn dienst erop zit.
Meesterlijke slotscène waarin zijn jonge weduwe (Masterson)
van top tot teen begint te sidderen als de saluutschoten
weerklinken.
Titel: Gare du Nord
Regie: Claire Simon
Met: Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damiens, Monia
Chokri, Sophie Bredier, Michael Evans, Lucille
Vieaux, Marvin Jean-Charles
Frankrijk 2013
kleur 119 minuten
Het Parijse Gare du Nord is een van de grootste en drukste
stations ter wereld. Talloze mensen kruisen er dagelijks elkaars
pad: zakenlieden, beveiligers, daklozen, illegalen, verkopers,
geliefden, criminelen. Deze film zoomt in op vier mensen: de
student Ismaël, die er reizigers enquêteert om zijn studie te
financieren, de terminaal zieke Mathilde, een ex-hoogleraar die
elke dag het station passeert op weg naar een kliniek waar ze
behandelingen ondergaat, Joan, een makelaar die haar klanten
op het station ontmoet en Sacha, die er zijn weggelopen dochter
hoopt te vinden. Deze fascinerende studie van het menselijke
gewoel, ergens halverwege documentaire en speelfilm, had wel
iets korter en meer to-the-point gekund, maar levert zeker
boeiend kijkwerk op, met de onwaarschijnlijke liefde tussen
Ismaël en de veel oudere Mathilde (Nicole Garcia in topvorm)
als ontroerendste verhaallijn.

Titel: Gas, food, lodging
Regie: Allison Anders
Met: Brooke Adams, Ione Skye, Fairuza Balk, James Brolin,
Robert Knepper, Donovan Leitch
USA 1991
kleur 102 minuten
In Laramie, een klein plaatsje in een uithoek van New Mexico,
is Nora serveerster in een wegrestaurant. Ze woont in een
mobile home (een soort veredelde stacaravan) met haar twee
dochters: de vrijgevochten Trudi, die vele vriendjes heeft, en de
bedeesde vijftienjarige Shade, die tevens als vertelster van de
film fungeert. We maken een cruciale periode in het leven van
deze drie vrouwen mee. Nora laat de liefde weer toe in haar
leven in de gedaante van een excentrieke schotelantenneinstallateur, Trudi beleeft een tragische liefde met een Engelse
geoloog, van wie ze zwanger raakt en die haar vervolgens laat
zitten (denkt ze; als ze haar kind al heeft afgestaan, ontdekt
Shade toevallig dat hij is omgekomen) en Shade zelf beleeft de
betovering van de eerste liefde met een Mexicaanse
filmoperateur, die uitstekend past in haar op Spaanstalige
zwijmelfilms geïnspireerde dromen. Een prachtige ‘kleine’
film, met veel leed maar zonder jammerklachten, soms pijnlijk
eerlijk, maar nooit wanhopig.
Titel: Gaspard et fils
Regie: François Labonté
Met: Jacques Godin, Gaston Lepage
Canada 1988
kleur 90 minuten
Onaangepaste vader en veertigjarige sullige zoon die nog steeds
thuis woont, komen nader tot elkaar als ze de halve wereld over
reizen om een loterijbriefje terug te halen dat zes miljoen dollar
waard is.
Titel: Gatos viejos (Old cats)
Regie: Pedro Peirano, Sebastián Silva
Met: Bélgica Castro, Claudia Celedón, Catalina Saavedra,
Alejandro Sieveking
Chili/USA 2010
kleur 89 minuten
Isadora, die met haar partner Enrique op de achtste etage van
een flat in Santiago woont, is in de zeventig en merkt dat ze
soms dingen vergeet of niet meer weet waar ze is en waar ze
mee bezig was. Tijdens een bezoek van haar dochter Rosario en
haar vriendin, die zich Hugo noemt, probeert ze wanhopig de
schijn op te houden dat ze alles nog onder controle heeft omdat
ze bang is dat Rosario haar de flat afhandig wil maken. De
verhouding tussen moeder en dochter is al sinds de vroegste
jeugd van het meisje moeilijk en nu Rosario volwassen is, is ze
een onzekere, egocentrische, eeuwig in geldnood verkerende,
coke snuivende zenuwpees geworden. Onthutsend kijkje in
zwaar verstoorde familieverhoudingen, met meesterlijk spel van
de 92-jarige Castro als de op de rand van dementie zwevende
Isadora, Celedón als de woedend kijvende dochter en twee
oude, moddervette katten. Goed.

Titel: Gattaca
Regie: Andrew Niccol
Met: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal,
Xander Berkeley, Alan Arkin, Tony Shelhoub
USA 1997
kleur 106 minuten
In een nabije toekomst is het genenpaspoort allesbepalend,
zodat er een elite van volmaakte mensen is ontstaan en een
onderklasse van genetisch inferieure mensen de rotbaantjes
opknapt. Vincent, een van die genetisch inferieuren, is
vastbesloten om ruimtereiziger te worden, ook al is zo’n
toekomst voor hem helemaal niet weggelegd. Via een obscure
organisatie wisselt hij van identiteit met een genetisch perfecte
man, Jerome, die bij een ongeluk verlamd is geraakt. Hij komt
ver, maar vlak voor de lancering van zijn ruimtemissie wordt
zijn directe superieur vermoord; de politie stelt een onderzoek
in en zijn ware identiteit dreigt uit te komen. Spannende, bij
vlagen bloedstollende DNA-thriller in de karakteristiek-kille
vormgeving uit de periode dat de (vermeende) mogelijkheden
van genetische manipulatie veel mensen angst aanjoegen.
Titel: Géants, les
Regie: Bouli Lanners
Met: Paul Bartel, Zacharie Chasseriaud, Marthe Keller,
Karim Leklou, Martin Nissen, Gwen Berrou
België 2011
kleur 84 minuten
De broers Seth en Zak, respectievelijk 15 en bijna 14, brengen
de zomer samen met een vriend door in het huis van hun
overleden grootvader, waar ze drinken, feesten en hasj roken
terwijl ze tevergeefs wachten op hun moeder, die bezigheden
elders heeft. Ze proberen met kleine criminaliteit in hun
onderhoud te voorzien. Als ze even zonder geld zitten, besluiten
ze het huis te verhuren aan een plaatselijke drugsdealer, maar
dat blijkt een heel slecht idee: hij licht hen op en bedreigt hen
met grof geweld, waarna ze een goed heenkomen moeten
zoeken. De toon is het grootste deel van de tijd lichtvoetig en af
en toe zelfs licht surrealistisch (bijvoorbeeld in de scènes met
de vriendelijke vrouw met de gehandicapte dochter), maar de
onderliggende thematiek van de te jong aan hun lot overgelaten
kinderen in de schitterende, maar lege landschappen van
Wallonië in crisistijd is somber en roept associaties op met
Lord of the flies.

Titel: Gebroken spiegels
Regie: Marleen Gorris
Met: Lineke Rijxman, Henriëtte Tol, Edda Barends, Coby
Stunnenberg, Marijke Veugelers, Carla Hardy, Eddy
Brugman
Nederland 1984
kleur circa 110 minuten
Leed en treurigheid rond bordeel. Verhaallijnen
dooreengeweven van een vrouw die in Het Leven stapt om haar
man die junkie is aan shots te helpen, een ervaren, eenzame
hoer die als enige vriend een kluizenaar heeft en een psychopaat
die vrouwen vermoordt en een vaste klant van het bordeel blijkt
te zijn. Indrukwekkend en angstaanjagend.
Titel: Gegen die Wand
Regie: Fatih Akin
Met: Sibel Kekilli, Birol Ünel, Catrin Striebeck, Meltem
Cumbul, Stefan Gebelhoff
Duitsland/Turkije 2004
kleur 120 minuten
De jonge Turks-Duitse Sibel wil zó graag vrij zijn dat ze puur
om haar familie tevreden te stellen een verstandshuwelijk sluit
met de zelfdestructieve dronkaard Cehit. Daarna kunnen ze
allebei gewoon hun oude gang gaan en de beest uithangen, zo is
de afspraak. Maar het huwelijk pakt anders uit dan ze hadden
verwacht. Indrukwekkende, ongepolijste film van Akin over
twee op drift geraakte tweede-generatie-immigranten die zich
wanhopig aan elkaar vastklampen maar hun inherente
eenzaamheid niet kunnen overbruggen.
Titel: Geliebte Milena
Regie: Vera Belmont
Met: Valérie Kaprisky, Gudrun Landgrebe, Stacy Keach
Frankrijk/Canada/Duitsland 1990
kleur 110 minuten
Verfilming van biografische roman van Jana Cerna. Praag,
begin jaren twintig. De vader van de jonge Milena Jesenska wil
dat ze haar medicijnenstudie afmaakt en de eerste vrouwelijke
chirurg in Praag wordt, maar zij gaat liever om met schrijvers
en kunstenaars. Om aan hem te ontkomen trouwt ze hals over
kop met de muziekcriticus Ernst Pollack en vlucht met hem
naar Wenen, waar ze te maken krijgen met de eerste uitingen
van jodenhaat. Pollack kan al spoedig geen werk meer krijgen,
zij verwerft naam als vertaalster. Het komt tot een verwijdering
en ze scheiden. Daarna reist Milena door Europa als journaliste,
wordt verliefd op de dan al doodzieke Franz Kafka en trouwt
ten slotte met een idealistische communistische architect. Deze
vertrekt echter al spoedig naar Rusland; zij raakt haar werk
kwijt, raakt verslaafd aan morfine en komt steeds dieper in de
ellende, maar weet uiteindelijk zelf de wilskracht op te brengen
om weer af te kicken. Uiteindelijk wordt ze door de nazi’s
opgepakt omdat ze joden de grens over probeerde te brengen en
gedeporteerd naar het kamp Ravensbrück, waar ze om het leven
komt.

Titel: Gelukkige huisvrouw, de
Regie: Antoinette Beumer
Met: Carice van Houten, René van ’t Hof, Marcel Hensema,
Waldemar Torenstra, Isis Cabolet, Jaap Spijkers, Joke
Tjalsma
Nederland 2010
kleur 100 minuten
Lea heeft een goed verdienende man, een mooi huis en een leuk
leventje. Als ze zwanger wordt en een nogal traumatisch
verlopen bevalling meemaakt, raakt ze in een hevige postnatale
depressie waarin ook allerlei onverwerkte zaken uit haar jeugd
weer opspelen. De situatie loopt zo uit de hand dat ze in een
inrichting moet worden opgenomen. Daar, in het kleurrijke
gezelschap van een aantal zeer verschillende medepatiënten,
probeert ze met hulp van de artsen verleden en heden weer op
orde te krijgen. Deze nogal onevenwichtige verfilming van de
bestseller van Heleen van Royen wordt geheel gedragen door de
formidabele hoofdrol van Van Houten; Spijkers heeft een gaaf
bijrolletje als onbedoeld helende medepatiënt (met als
hoogtepunt de begrafenisscène). Niet onaardig.
Titel: Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel, les
Regie: Laurence Ferreira Barbosa
Met: Valéria Bruni-Tedeschi, Melvil Poupaud, Marc Citti,
Claire Laroche, Frédéric Diefenthal, Sandrine
Kiberlain
Frankrijk 1993
kleur 95 minuten
Martine (Bruni-Tedeschi) raakt de kluts kwijt nadat haar vriend
haar heeft verlaten en belandt in een inrichting. Daar bloeit ze
op. Ze gaat zich zelfs actief bemoeien met het leven van de
andere patiënten. Haar geval lijkt niet ernstig genoeg voor een
zware behandeling, maar in de buitenwereld kan ze zich ook
niet goed handhaven omdat ze zich te weinig aantrekt van
maatschappelijke conventies en precies doet wat ze wil. Maar
ten slotte vindt Martine toch weer rust, en misschien zelfs wel
liefde. Ze lijkt zich ergens halverwege ‘gestoord’ en ‘normaal’
te bevinden; het onderscheid is geleidelijk vervaagd.
Titel: Gerechtigheid
Zie:
Luftslottet som sprängdes
Titel: Gesloten kamer, de
Zie:
Beck

Titel: Gett (The trial of Viviane Amsalem)
Regie: Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Met: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Gabi Amrani, Dalia
Beger, Shmil Ben Ari, Abraham Celektar, Rami
Danon, Menashe Noy, Sasson Gabai, Eli Gornstein,
Evelin Hagoel
Israël/Frankrijk 2014
kleur 115 minuten
De ongelukkig getrouwde Viviane Amsalem vraagt al jaren om
echtscheiding, maar haar man Elisha weigert daarmee in te
stemmen. In Israël kan zo’n conflict alleen worden beslecht
voor een orthodox-rabbinale rechtbank, aangezien het land geen
burgerlijk huwelijk kent. Maar door Elisha’s koppige verzet en
Vivianes vastberadenheid om voor haar vrijheid te blijven
vechten sleept de zaak zich eindeloos voort – de hele film speelt
zich in en om de rechtszaal af. De zitting wordt telkens weer
verdaagd, Elisha verschijnt soms gewoon niet, de rechters lijken
niet onpartijdig, de advocaten krijgen het met elkaar of de
rechtbank aan de stok en er worden allerlei getuigen (familie,
vrienden, buren) verhoord, waarbij meningsverschillen over
totaal andere kwesties dan de scheiding dikwijls hoog oplopen.
Aan het eind is de kijker net zo uitgeput als de betrokkenen en
vervuld van verontwaardiging over de absurde, hopeloos
verouderde patriarchale Israëlische huwelijkswetgeving.
Titel: Getting even
Regie: Mark Feldberg
Met: Kate Zentall, Matthew Faison
USA 1981
kleur 60 minuten
Lowbudgetfilm. Karen werkt op een postkantoor en schildert in
haar vrije tijd. Haar neef Leonard is boekhouder. Karens eerste
expositie in een bankgebouw wordt te elfder ure afgelast omdat
haar werk smakeloos zou zijn. Leonard krijgt te horen dat hij
kan vertrekken als hij niet aan een vuil zaakje meewerkt. Deze
twee gewone mensen besluiten niet langer over zich heen te
laten lopen. Karen maakt met behulp van haar artistiek talent
plus Leonards kennis een getrouwe kopie van de nachtkluis van
een bank (dezelfde van de expositie). Op deze wijze plegen ze
dus zonder wapens een ‘bankroof’. Op weg naar huis met de
goedgevulde nepkluis dreigen ze gepakt te worden, maar
toevallig gaat de politie net in staking. Plot is leuk maar niet
waarschijnlijk.

Titel: Getting it right
Regie: Randall Kleiser
Met: Jesse Birdsall, Helena Bonham Carter, John Gielgud,
Lynn Redgrave, Jane Horrocks
UK 1989
kleur 102 minuten
Eenendertigjarige kapper Gavin woont nog bij zijn ouders en is
erg verlegen. Op een feest waarheen hij is meegetroond door
een vriend voelt hij zich aangetrokken tot de vijfenveertigjarige
gastvrouw. Ook ontmoet hij daar een excentriek adellijk meisje.
Zijn saaie leventje raakt plotseling in een stroomversnelling, en
hij leert beslissingen nemen en voor zichzelf opkomen. Film
met veel humoristische momenten, die echter enigszins lijdt
onder een veelheid aan excentrieke types.
Titel: Ghost world
Regie: Terry Zwigoff
Met: Thora Birch, Scarlett Johansson, Steve Buscemi, Brad
Renfro, Stacey Travis
USA 2001
kleur 111 minuten
Enid en Rebecca hebben net eindexamen gedaan. Ze hebben het
gevoel dat ze nergens bij horen en weten niet goed wat ze
verder moeten. Rebecca probeert daar iets aan te veranderen
door zich meer aan de maatschappij te conformeren, terwijl
Enid juist haar onaangepastheid cultiveert. Tot haar eigen
verbazing ontstaat er een vriendschap tussen Enid en een medeoutsider, een excentrieke verzamelaar van 78-toerenplaten. Enid
komt uiteindelijk tot het inzicht dat haar recalcitrante opstelling
haar niet verder brengt. Hoogtepunten in deze geslaagde zwarte
komedie zijn de bijeenkomst van verzamelaars van oude platen
en de scènes met Enids geheel uit politieke correctheid
opgetrokken kunstdocente.

Titel: Gianni e le donne
Regie: Gianni di Gregorio
Met: Gianni di Gregorio, Valeria de Franciscis, Alfonso
Santagata, Elisabetta Piccolomini, Valeria Cavalli,
Michelangelo Ciminale, Teresa Di Gregorio, Lilia
Silvi
Italië 2011
kleur 90 minuten
Gianni is in de zestig en vervroegd met pensioen gestuurd. Zijn
leven is gevuld met de besognes van zijn drukke vrouw, zijn
tobbende dochter, haar nietsnut van een vriendje die bij het
gezin inwoont en zijn veeleisende, klagerige moeder, die hem te
pas en te onpas laat opdraven voor onbenulligheden (net als de
moeder in Di Gregorio’s vorige film Pranzo di ferragosto). Aan
een eigen leven, laat staan flirten met vrouwen, komt hij
nauwelijks toe. Maar dan hoort hij van een vriend dat die nog
regelmatig avontuurtjes heeft, en ineens krijgt hij ook weer oog
voor de vrouwen om hem heen en begint hij weer op te leven,
maar ook bepaalde patronen te zien. Lichtvoetige en
weemoedig-humoristische kijk op de beproevingen van de
oudere man die nergens karikaturaal wordt, misschien mede zo
goed gelukt doordat de regisseur zelf ook de hoofdrol speelt, net
als in zijn vorige film. De Franciscis is op dreef als Gianni’s
hoogbejaarde, flamboyante, tirannieke moeder.
Titel: Ginger & Rosa
Regie: Sally Potter
Met: Elle Fanning, Alice Englert, Oliver Platt, Alessandro
Nivola, Christina Hendricks, Timothy Spall, Annette
Bening, Jodhi May
UK 2012
kleur 90 minuten
Twee boezemvriendinnen, vastbesloten een ander leven voor
zichzelf te bevechten dan het saaie bestaan van hun moeders,
worden in het Londen van 1962 uit elkaar gedreven door hun
verschillende opvattingen over de Cuba-crisis en de dreigende
nucleaire vernietiging van de wereld en het feit dat één van hen
een verhouding krijgt met de vader van de ander. Aangrijpend
tijdsbeeld brengt de Koude Oorlog en de daarmee gepaard
gaande polarisatie van standpunten voelbaar dichtbij en relateert
die op al even onthutsende wijze aan een aantal persoonlijke
drama’s. Sterk spel, vooral van Elle Fanning, die de tussen veel
te volwassen zorgen gemangelde tiener Ginger overtuigend
neerzet.

Titel: Ginger e Fred
Regie: Frederico Fellini
Met: Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Franco Fabrici
Italië/Frankrijk/Duitsland 1985
kleur 120 minuten
Dansduo dat dertig jaar geleden triomfen vierde, genoemd naar
Ginger Rogers en Fred Astaire, herenigd voor tv-optreden in
Kerstprogramma voor commercieel station. Te midden van
andere curieuze mensen lopen ze wat verdwaasd rond in de
dolgedraaide consumptiemaatschappij van het moderne Rome,
waar typisch Felliniaanse contrasten zichtbaar worden. Angst,
enthousiasme en herinneringen bepalen het gedrag van het
dansduo, maar er lijkt een happy end voor ze weggelegd, met
misschien zelfs een weerzien in het verschiet. Ontroerend.
Titel: Giovinezza, la
Zie:
Youth
Titel: Girl
Regie: Lukas Dhont
Met: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen
Govaerts, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens,
Magali Elali, Alice de Broqueville, Alain Honorez
België 2018
kleur 109 minuten
Lara is een 15-jarig meisje, geboren in het lichaam van een
jongen, dat droomt van een carrière als ballerina. Ze popelt om
aan haar lichamelijke transitie te beginnen en de laatste fysieke
resten van haar jongensbestaan achter zich te laten. Maar
ondanks een begripvolle omgeving en een vader die haar door
dik en dun steunt loopt ze vast door haar puberale ongeduld en
de voortdurende confrontatie met haar klasgenoten op de
balletschool. Victor Polster belichaamt de tussen ongemak en
verlangen heen en weer stuiterende Lara perfect; je beleeft alle
vreugdemomenten en diepe frustraties intens mee en ervaart het
schrijnende verlangen om zo snel mogelijk helemaal vrouwelijk
te worden haast aan den lijve. Petje af voor Polster en
debuterend regisseur Dhont!

Titel: Girl 6
Regie: Spike Lee
Met: Theresa Randle, Isaiah Washington, Spike Lee, Jenifer
Lewis, Debi Mazar, John Turturro, Madonna, Quentin
Tarantino
USA 1996
kleur 108 minuten
Een beginnende actrice is haar constante geldnood en het
aflopen van vernederende audities beu en neemt een baantje als
telefoniste bij een sekslijn. Ze schept al snel een
onprofessioneel plezier in het beantwoorden aan de fantasieën
van de mannelijke bellers. Helaas mist deze film, met een
thema dat zeer boeiend zou kunnen worden uitgewerkt,
diepgang en sleept het verhaal zich nogal ongeïnspireerd voort,
ondanks het goede spel van hoofdrolspeelster Randle. Het is,
jammer genoeg voor Lee, allemaal eerder en beter gedaan (te
denken valt bijvoorbeeld aan de rol van Jennifer Jason Leigh in
Short cuts van Altman).
Titel: Girl who kicked the hornet’s nest, the
Zie:
Luftslottet som sprängdes
Titel: Girl who played with fire, the
Zie:
Flickan som lekte med elden
Titel: Girl with a pearl earring
Regie: Peter Webber
Met: Scarlet Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson, Cillian
Murphy, Alakina Mann
UK 2003
kleur 100 minuten
Fantasie over hoe het schilderij Het meisje met de parel van
Johannes Vermeer zou kunnen zijn ontstaan, gebaseerd op de
gelijknamige roman van Tracy Chevalier. Over het meisje op
het schilderij is weinig bekend, maar vermoed wordt dat ze een
dienstmeisje was in het huishouden van de familie Vermeer in
Delft. In deze film heet ze Griet; ze komt uit een arm
boerengezin en gaat uit bittere financiële noodzaak bij de
Vermeers werken als haar vader blind is geworden. Ze krijgt het
er zwaar, want iedereen blaft haar af en kijkt op haar neer. Als
Vermeer merkt dat ze belangstelling heeft voor zijn werk, legt
hij haar dingen uit en gaat ze hem helpen met het mengen van
kleurstoffen, en later bemoeit ze zich ook (aarzelend) met het
werk zelf. De rijke weldoener Van Ruijven, van wie Vermeer
volledig afhankelijk is, draagt hem op een schilderij van Griet te
maken met de bijbedoeling haar tot zijn minnares te maken. Zo
moet Griet stiekem voor dat schilderij poseren (omdat
Vermeers jaloerse vrouw niets mag merken), zien te voorkomen
dat Van Ruijven zich aan haar vergrijpt én zich staande houden
te midden van de wrede roddels die het bestaan van een 17eeeuws dienstmeisje bedreigen. Fraai tijdsbeeld van het Delft ten
tijde van Vermeer en Rembrandt en de smalle marges van het
leven van gewone mensen in die tijd, met een schitterende
hoofdrol van Johansson als Vermeers assistente en model.

Titel: Girl with the dragon tattoo, the (2009)
Zie:
Män som hatar kvinnor
Titel: Girl with the dragon tattoo, the (2011)
Regie: David Fincher
Met: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer,
Stellan Skarsgård, Steven Berkoff, Robin Wright,
Yorick van Wageningen, Joely Richardson, Geraldine
James
USA/UK/Zweden/Denemarken 2011
kleur 158 minuten
Evenals Män som hatar kvinnor uit 2009 gebaseerd op het
eerste deel van Stieg Larssons Millennium-trilogie. Niet zozeer
een remake als wel een eigen visie op het boek, die in veel
opzichten dichter bij Larssons bedoelingen blijft dan de
Zweedse film van twee jaar geleden. Indrukwekkende
acteerprestaties van Craig en Mara als Mikael Blomkvist en
Lisbeth Salander. De Nederlander Yorick van Wageningen zet
een bijzonder geloofwaardige engerd neer die uiteindelijk zijn
trekken thuis krijgt. Vakkundig gemaakte, spannende thriller,
die anders dan veel internationale producties zeker geen slap
aftreksel is van het nationale voorbeeld en minstens zo veel
bestaansrecht heeft, zo niet meer. De verhouding tussen
Blomkvist en Salander krijgt hier een net iets ander accent en
een paar onverwacht humoristische momenten zorgen voor de
nodige verlichting (Orinoco flow van Enya zal nooit meer
hetzelfde klinken).
Titel: Girlhood
Zie:
Bande de filles
Titel: Gisaengchung (Parasite)
Regie: Bong Joon Ho
Met: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Woo-sik
Choi, So-dam Park, Jeong-eun Lee, Hye-jin Jang
Zuid-Korea 2019
kleur 123 minuten
Een arm gezin weet door te dringen in de luxueuze villa van een
rijke familie door zich voor te doen als gediplomeerd
huispersoneel (bijlesleraar, chauffeur, schoonmaakster). Als de
ontslagen ex-huishoudster toevallig ontdekt dat de nieuwe
personeelsleden elkaar allemaal kennen en de boel oplichten,
dreigt ze de vrouw des huizes in te lichten, waarna een
verbitterde strijd uitbreekt die niet goed kan aflopen. Deze
Oscarwinnende film heeft feitelijk hetzelfde onderwerp als
Sorry we missed you – de onoverbrugbare kloof tussen arm en
rijk en de impact daarvan op het dagelijks leven van beiden –
maar overtuigt minder door de vele bizarre, niet altijd even
geloofwaardige wendingen en de combinatie van moeilijk
verenigbare genres (komedie, thriller, horror, sociale
aanklacht). Daardoor blijft het geheel wat kunstmatig en raken
de personages je niet echt, die in de onder- noch die in de
bovenwereld.

Titel: Glinsterend pantser, het
Regie: Maarten Treurniet
Met: Thom Hoffman, Gijs Scholten van Aschat, Victor Löw,
Tamar van den Dop, Marlies Heuer, Ricky Koole
Nederland 1998
kleur 87 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Simon Vestdijk
over de schrijver Sander Vastenhout, die voor een nieuw boek
het geheim van zijn jeugdvriend, de gevierde dirigent Victor
Slingeland, probeert te ontraadselen. Hiervoor denkt hij een
derde jeugdvriend, de arts Ben Duprez, te kunnen gebruiken,
maar het zijn uiteindelijk diens vrouw en maîtresse die hem op
het juiste spoor zetten. Zijn maîtresse probeert tot Slingeland
door te dringen maar wordt door hem gekwetst, zijn vrouw
geeft Sander de dagboeken van een tante van Ben waarin ze
haar verhouding met Slingeland beschrijft. Toen die verhouding
ophield, pleegde ze zelfmoord. Prachtig spel van de drie
schoolvrienden die elkaar nooit meer tegelijk zien; Sander
vormt de verbinding tussen hen, gaat voortdurend van de een
naar de ander en weet uiteindelijk de waarheid te achterhalen.
Deze Vestdijk-verfilming vormt samen met Ivoren wachters en
De ziener een drieluik dat in 1998 werd gemaakt voor de
Nederlandse tv.
Titel: Gloria
Regie: Sebastián Lelio
Met: Paulina García, Sergio Hernández, Diego Fontecilla,
Fabiola Zamora, Luz Jiménez, Alejandro Goic,
Liliana García, Coca Guazzini
Chili 2013
kleur 110 minuten
Gloria is gescheiden en haar kinderen zijn volwassen en hebben
hun eigen drukke levens. Ze heeft zich voorgenomen niet te
vereenzamen maar volop van het leven te genieten – niet alleen
hard te werken, maar ook op yoga te gaan, keihard met muziek
mee te zingen, uit te gaan en mannen te ontmoeten. Ze krijgt
wat met een voormalige marineofficier, eveneens gescheiden,
maar daar blijken de nodige haken en ogen aan te zitten. Maar
ze gaat door, met of zonder hem. Enerzijds laat deze film zien
dat er na de eerste helft van het leven een soort nieuwe comingof-ageperiode kan aanbreken, met de bijbehorende hoge toppen
en diepe dalen; het is zonder meer verfrissend om nu eens een
wat ouder iemand met dat soort perikelen te zien worstelen.
Anderzijds blijft de kijker achter met een melancholiek gevoel
vanwege de onmiskenbare, La grande bellezza-achtige
neergang die zich steeds voelbaarder aankondigt. Mooie
hoofdrol van García als de grillige Gloria. De
indrukwekkendste scène van de film is die waarin Gloria haar
nieuwe vriend aan haar familie voorstelt.

Titel: Gluckauf
Regie: Remy van Heugten
Met: Johan Leysen, Bart Slegers, Ali Ben Horsting, Vincent
van der Valk, Tygo Bussemakers, Joy Verberk,
Jacques Lucassen, Kiki van Aubel, Dimitri Ivanov
Nederland 2015
kleur 102 minuten
Lei, de zoon van een werkloze Limburgse mijnwerker, is een
drankverslaafde scharrelaar van in de vijftig, een schaduw van
zijn vroegere kordate zelf. Als zijn zoon Jeffrey ontdekt dat Lei
schulden heeft bij de onderwereldbaas Vester, gaat hij naar
Vester toe en biedt aan klussen voor hem op te knappen om zijn
vaders schuld af te betalen. Dat leidt tot een drama. Stijlvol
gefilmd epos over de koppige liefde tussen een vader en een
zoon tegen de achtergrond van het deprimerende Zuid-Limburg,
waar het na de sluiting van de mijnen gestaag bergafwaarts is
gegaan en geweld, misdaad en drugs- en vrouwenhandel aan de
orde van de dag zijn. Helaas is het scenario op een enkele
adembenemende scène na ronduit zwak, waardoor de film
vooral beklijft als sociaal sfeerbeeld in de traditie van regisseurs
als Ken Loach en de gebroeders Dardenne.
Titel: Glut
Regie: Thomas Koerfer
Met: Krystyna Janda, Armin Müller-Stahl
Zwitserland 1983
kleur 105 minuten
Onthutsende film over gezin van Zwitserse wapenfabrikant dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog Pools weesmeisje opneemt.
Hypocrisie en drogargumenten rechtvaardigen bloei van
Zwitserse economie door profiteren van beide strijdende
partijen. Zoontje verzekert Pools meisje dat hij anders zal
worden later, maar bij toevallige ontmoeting in het heden blijkt
hij niet de moed te hebben gehad iets anders te worden dan
wapenfabrikant, net als z’n vader. Daarom wil ze niet bij hem
blijven. Hij blijft achter in z’n enorme huis, van alle gemakken
voorzien, maar mislukt.

Titel: Go
Regie: Doug Liman
Met: Sarah Polley, Jay Mohr, Scott Wolf, Desmond Askew,
Timothy Olyphant, Taye Diggs, William Fichtner,
Jane Krakowski
USA 1999
kleur 102 minuten
Zwarte komedie in de stijl van Pulp fiction over een paar jonge
mensen in Los Angeles die in de kersttijd op jacht zijn naar
geld, drugs, seks en avontuur. Caissière Ronna neemt een dienst
over van haar vriend Simon, een kleine drugsdealer die met een
paar vrienden naar Las Vegas wil. Als twee supermarktklanten
xtc willen scoren, gaat ze voor hen naar Simons vaste
leverancier. Ondertussen raken Simon en zijn vriend Marcus in
Vegas in grote problemen in een topless-bar en belanden de
twee klanten op een kerstdiner bij een politieman en zijn vrouw.
Als de Vegasgangers terugkeren naar L.A., raken alle
verhaallijnen met elkaar verknoopt. Een film voor Tarantinoliefhebbers die zich willen laten meevoeren door een wervelend
verhaal met een niet altijd even coherente plot en hilarische
details, zoals een telepathische kat of een triootje op een
hotelkamer dat uitdraait op brandstichting. Onderhoudend.
Titel: God on the rocks
Regie: Ross Cramer
Met: Rebecca Edwards, Minnie Driver, Bill Paterson, Sineád
Cusack, Kenneth Marsh
UK 1990
kleur 90 minuten
Komst van jonge vrijgevochten dienstmeid Lydia (Driver),
belast met de zorg voor de negenjarige Margaret (Edwards) in
streng gelovig gezin in Yorkshire in de jaren dertig zorgt voor
spanningen. Margaret bekijkt de volwassenen met verbazing en
onbegrip: haar streng gelovige vader, bankdirecteur en
straatprediker, haar moeder, die zich lijkt te hebben neergelegd
bij haar ondergeschikte rol in het gezin, een oude vrouw in een
tehuis waar ze op haar boswandelingen met Lydia geregeld in
de buurt komt, een samenwonende broer en zus, oude kennissen
van haar moeder. Het gelukkigst is ze als ze er met Lydia op uit
kan trekken. Als Margarets vader Lydia bekent dat hij ‘haar
wil’ en handtastelijk wordt, komen de gebeurtenissen in een
dramatische stroomversnelling. Naar roman van Jane Gardam.

Titel: God only knows
Regie: Mijke de Jong
Met: Marcel Musters, Elsie De Brauw, Monic Hendrickx
Nederland 2019
kleur 78 minuten
De zussen Doris en Hannah bekommeren zich ieder op haar
eigen manier om hun broer Thomas die zich al het wereldleed
persoonlijk aantrekt en aan paniekaanvallen lijdt. Alles komt op
scherp te staan wanneer de twee zussen na een wanhoopsdaad
van hun broer voor hem moeten zorgen terwijl tegelijkertijd het
ouderlijk huis ontruimd moet worden. Naar buiten toe proberen
ze alles draaiende te houden, maar in elkaars gezelschap laten
ze alle zelfbeheersing los. Hardop voorgelezen brieven van lang
geleden geven de onderlinge verhoudingen steeds meer reliëf.
Het levert een tragikomisch portret op van door drama’s
aangeslagen familieleden die bij alle venijnige ruzies toch
onvoorwaardelijk van elkaar blijven houden. Bedroefd en
hartverwarmend.
Titel: Goda viljan, den (The best intentions)
Regie: Bille August
Met: Samuel Froller, Pernilla August
Zweden 1991
kleur 180 minuten
Film over de relatie en het huwelijk van de ouders van Ingmar
Bergman (die het scenario schreef voor deze film), Henrik
Bergman en Anna Åkerblom. De film bestrijkt de periode 19091918, van hun eerste ontmoeting tot Anna’s zwangerschap van
Ingmar. Anna kwam uit een rijke familie in Uppsala, Henrik
was een arme theologiestudent, een verstotene in zijn familie.
De familie van Anna, met name haar moeder, ziet niets in
Henrik, zodat er jaren verstrijken waarin ze elkaar niet zien,
maar uiteindelijk hervinden ze elkaar en trouwen ze. In een
kleine parochie in het hoge Noorden van Zweden lijken ze een
eenvoudig geluk tegemoet te gaan, maar dat loopt steeds meer
stuk op Henriks starre rechtlijnigheid. Ten slotte gaat Anna
terug naar haar moeder. Aan het eind weet Henrik haar terug te
winnen door een post aan te nemen als pastor in een ziekenhuis
in Stockholm. De film laat je achter met een gevoel van
nieuwsgierigheid naar het ‘volgende deel’ (alsof het om een tvserie gaat). Je wilt graag weten hoe het verder ging met Anna en
Henrik.

Titel: Gods and monsters
Regie: Bill Condon
Met: Ian McKellen, Brendan Fraser, Lynn Redgrave, Lolita
Davidovich, David Dukes, Jack Betts, Cornelia Hayes
O’Herlihy
USA 1998
kleur 105 minuten
Fantasie over de laatste dagen van James Whale, de regisseur
van Frankenstein en The bride of Frankenstein, in de tijd na de
Koreaanse oorlog. Centraal staat Whales vriendschap met de
jonge tuinman Clayton Boone. Whale heeft een attaque gehad
en worstelt met zijn herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog
en zijn glorietijd als regisseur in de jaren dertig, en ook met de
gevoelens die Boone bij hem oproept – enerzijds herinnert die
hem aan vroegere geliefden, anderzijds lijkt hij een soort
mooiere en jongere versie van Boris Karloff. Deze ‘laatste
stuiptrekkingen van een oude romanticus’ zijn fraai en met veel
humor vormgegeven (het bezoek van Whale en Boone aan een
receptie van prinses Margaret is een juweeltje). De twee
hoofdrollen zijn goed gecast, en ook Redgrave maakt indruk als
de toegewijde huishoudster van Whale, die ervan overtuigd is
dat hij als homo zal branden in de hel.
Titel: Goede buren
Regie: Stella van Voorst van Beest
Met: Wilma, Ada, Jan, Tilly
Nederland 2018
kleur 82 minuten
Ontroerende documentaire over Ada en haar beste vriendin
Wilma, die in Rotterdam als vrijwilligsters werken voor de
gemeentelijke campagne tegen eenzaamheid onder ouderen,
opgezet nadat een oude vrouw tien jaar dood in haar huis bleek
te hebben gelegen. Met twee van hun cliënten maken we nader
kennis: de 81-jarige Jan heeft zijn huis zeven jaar lang
nauwelijks verlaten en wordt steeds eenzamer. Tilly (85) is een
sterke en koppige vrouw die alles deelt met haar trouwe hondje
en elk steunaanbod weigert. We zijn getuige van hun dagelijkse
leven, hun angsten en hun verdrietige persoonlijke verhalen, en
van de manier waarop ze zich staande weten te houden, of niet.
Titel: Golasy (Naked)
Regie: Witold Swietnicki
Met: Anna Pudlowska, Barbara Gasior, Agnieszka Pasko,
Irene Kolodziej, Waldemar Plotek, Jerzy Grobel
Polen 2001
kleur 73 minuten
Satirische komedie waarin we een dag op een kantoor
meemaken, met de gebruikelijke dagelijkse beslommeringen en
af en toe hoog oplopende emoties, met als bijzonderheid dat
iedereen naakt is en doet alsof dat heel gewoon is. Het is een
curieuze gimmick die wel even grappig is, maar al snel is
uitgewerkt, en wat er dan overblijft is niet meer dan een nogal
melige kantoorsoap. De film toont aan dat naaktheid volstrekt
niet erotisch is als die voor iedereen vanzelfsprekend is, maar
wat we er verder mee moeten, is niet duidelijk.

Titel: Gomorra
Regie: Matteo Garrone
Met: Toni Servillo, Salvatore Abruzzese, Simone
Sacchettino, Salvatore Ruocco, Vincenzo Fabricino,
Vincenzo Altamura, Italo Renda, Gianfelice Imparato,
Maria Nazionale, Salvatore Striano, Carlo Del Sorbo,
Vincenzo Bombolo, Carmine Paternoster, Alfonso
Santagata, Massimo Emilio Gobbi
Italië 2008
kleur 137 minuten
Verfilming van Roberto Saviano’s geruchtmakende boek over
de Napolitaanse maffia, de Camorra, ook wel ‘het Systeem’
genoemd. Het boek liet zien hoe de georganiseerde misdaad
alles in de stad en de omgeving ervan strak in de hand houdt.
Hoe waarheidsgetrouw het was, blijkt wel uit het feit dat
Saviano diverse doodsbedreigingen kreeg en nu
noodgedwongen ondergedoken leeft. De film is al even
beangstigend. In een schurende, ongepolijste stijl toont
regisseur Garrone de kijker een aantal losse verhaaldraden die
door elkaar lopen: een jongeman helpt een corrupte zakenman
die deals sluit rondom afvalverwerking, een maffiabaas zorgt
voor familieleden van ‘collega’s’ die in de gevangenis zitten,
een kleermaker zet zijn leven op het spel als hij zich inlaat met
Chinezen, een jongetje werkt als drugsrunner voor zijn buren,
twee overmoedige, naïeve jongens proberen op eigen houtje een
maffiacarrière in de stijl van Tony Montana uit Scarface van de
grond te krijgen. De film heeft niets van de zorgvuldig
geconstrueerde ensembleprojecten à la Robert Altman; de
draden lopen grillig langs elkaar heen en alles wordt rauwrealistisch en angstaanjagend ‘echt’ in beeld gebracht.
Titel: Gone baby gone
Regie: Ben Affleck
Met: Morgan Freeman, Ed Harris, Casey Affleck, Michelle
Monaghan, Amy Ryan, Michael Kenneth Williams,
Edi Gathegi, Madeline O’Brien
USA 2007
kleur 114 minuten
Twee privédetectives in Boston (een stel) worden door
familieleden van een ontvoerd meisje op de zaak gezet omdat
die vinden dat de politie niet genoeg doet. Er blijken allerhande
onfrisse zaken mee te spelen en de twee komen uiteindelijk
voor een beslissing te staan die hun relatie direct in gevaar
brengt. Somber stemmend verhaal over verdorven criminelen,
gefrustreerde, moegestreden politiemensen en de morele vraag
of sommige misstanden zo ernstig zijn dat ze onwettig handelen
rechtvaardigen. Beklemmend.

Titel: Good bye, Lenin!
Regie: Wolfgang Becker
Met: Daniel Brühl, Katrin Saß, Chulpan Khamatova, Maria
Simon, Florian Lukas
Duitsland 2003
kleur 121 minuten
Een Oost-Duitse vrouw krijgt een hartaanval als ze ziet hoe
haar zoon in oktober 1989 deelneemt aan een demonstratie voor
meer vrijheid in de DDR. Ze raakt in coma en wordt pas negen
maanden later wakker; haar gezondheid is wankel en ze moet
opwinding vermijden. Haar zoon besluit daarom haar te
verzwijgen dat de DDR niet meer bestaat en herschept haar
slaapkamer thuis in een paar vierkante meter DDR. Met kunsten vliegwerk weet hij haar voor te spiegelen dat de
socialistische heilstaat nog steeds bestaat – en zelfs zozeer
floreert dat westerlingen massaal naar de DDR emigreren. Deze
zeer geslaagde komedie weet een aantal tours de force te
klaren: ze geeft op uiterst onderhoudende en humoristische
wijze een stuk recente Duitse geschiedenis weer, ze parodieert
de ex-DDR op respectvolle wijze, daarmee inspelend op de bij
veel mensen levende gevoelens van Ostalgie, én ze verweeft het
levensverhaal van twee generaties Duitsers op ontroerende
wijze met het afscheid van een jeugd in een land dat niet meer
bestaat. Want in zekere zin geldt natuurlijk voor ons allemaal
dat de wereld waarin we jong waren is verdwenen, en hoeveel
mensen spiegelen hun ouders omwille van de lieve vrede niet
een wereld voor waarvan ze weten dat zij er nog in geloven?
Titel: Good morning, Vietnam
Regie: Barry Levinson
Met: Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Thanh Tran
USA 1987
kleur circa 120 minuten
Saigon, 1965. Amerikaanse diskjockey Adrian Cronauer
(Williams) pept de soldaten op met bizarre humor en rock ’n
roll. Zijn rare stemmetjes en zijn niets en niemand ontziende
grappen en grollen worden door zijn superieuren niet erg
gewaardeerd. Vriendschap met broer van Vietnamees meisje op
wie hij verliefd is, kost hem ten slotte zijn baan: de broer blijkt
lid te zijn van de Vietcong. De film wordt volledig gedragen
door de glansrol van Williams. Daardoor worden het niet erg
sterke verhaal en de wel erg clichématig neergezette, van elk
gevoel voor humor gespeende superieuren meer dan
goedgemaakt. Opvallende overeenkomst met de hoofdrol van
Dead poets society.

Titel: Good mother, the (The price of passion)
Regie: Leonard Nimoy
Met: Diane Keaton, Liam Neeson, Jason Robards, Ralph
Bellamy, Teresa Wright, Asia Vieira, James
Naughton, Tracy Griffith
USA 1988
kleur 105 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Sue Miller, die het
verhaal vertelt van Anna, in de jaren zestig opgegroeid als telg
van een grote, conservatieve familie. Het enige lichtpuntje op
de saaie familiebijeenkomsten was Babe, een rebelse jongere
zus van haar moeder, die voor wat leven in de brouwerij zorgde.
In de jaren tachtig voedt Anna na haar scheiding van Brian haar
dochtertje Molly alleen op. In een wasserette leert ze de
kunstenaar Leo kennen, een leuke man, die bij haar iets van de
vrijgevochtenheid en openheid van de inmiddels overleden
Babe in herinnering roept. Ze begint een relatie met hem en
alles lijkt uitstekend te gaan, ook omdat het wel klikt tussen
Molly en Leo. Maar dan krijgt Brian er lucht van dat Leo en
Anna erg vrij met Molly omgaan: ze mag bij hen in bed en bad
en ze laten haar zonder terughoudendheid zien wat de
verschillen tussen man en vrouw zijn. Brian begint een
rechtszaak om de voogdij over Molly te krijgen. Een
schaamteloos sentimentele film, die je niettemin aan je stoel
gekluisterd houdt, niet in de laatste plaats door het prachtige
spel van Keaton als seksueel gefrustreerde vrouw die opbloeit
door een nieuwe liefde en Neeson als haar levenslustige Ierse
minnaar.
Titel: Good Will Hunting
Regie: Gus Van Sant
Met: Matt Damon, Ben Affleck, Minnie Driver, Robin
Williams, Stellan Skarsgård, Casey Affleck
USA 1997
kleur 126 minuten
Het verhaal van Will Hunting (Damon), een wees uit een
arbeidersbuurt van Boston, die een baantje als schoonmaker
heeft en een leven van vechten en zuipen leidt met zijn
vrienden, maar tegelijk een groot talent voor wiskunde heeft,
dat hij echter niet wenst te gebruiken. Als hij in de gevangenis
belandt na een vechtpartij, krijgt hij bezoek van een hoogleraar
van MIT die op de hoogte is van zijn gave; deze is bereid zijn
borgtocht te betalen, op voorwaarde dat hij zijn talent verder
ontwikkelt én in therapie gaat. Na dankzij zijn feilloze gevoel
voor andermans zwakke plekken een aantal therapeuten te
hebben weggejaagd belandt hij bij Sean McQuire (Williams),
die zijn pantser van cynisme en afstandelijkheid weet te
doorbreken door Will iets van zijn eigen pijn en kwetsbaarheid
te laten zien. Mooie film, met veel ‘levenswijsheid’. Prachtige
bijrol van Driver (Benny uit Circle of friends) als een Britse
studente die verliefd wordt op Will.

Titel: Gori vatra (Fuse)
Regie: Pjer Zalica
Met: Enis Beslagic, Bogdan Diklic, Sasa Petrovic, Izudin
Bajrovic, Jasna Zalica, Senad Basic, Admir
Glamocak, Fedja Stukan, Gordana Boban, Almir
Cehajic, Emir Hadzihafisbegovic, Hubert Kramar,
Ana Vilenica
Bosnië-Hercegovina, Oostenrijk, Turkije, Frankrijk
2003
kleur 105 minuten
De burgemeester van een Bosnisch grensstadje ziet een paar
jaar na de oorlog met Servië een gouden kans om zijn gemeente
definitief op de wereldkaart te zetten als er een bezoek van de
Amerikaanse president Clinton wordt aangekondigd. Hij zet
alles op alles om zo voordelig mogelijk uit de bus te komen en
de schijn te wekken dat Bosniërs en Serviërs eendrachtig en in
vriendschap aan een nieuwe toekomst bouwen. De verbitterde
vader van een in de oorlog omgekomen soldaat gooit roet in het
eten. De film weet indruk te maken met een combinatie van
magisch realisme, komische situaties en grimmige flarden
grauwe werkelijkheid.
Titel: Grand bain, le
Regie: Gilles Lellouche
Met: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti,
Marina Foïs, Philippe Katerine, Félix Moati, Alban
Ivanov, Balasingham Thamilchelva
België/Frankrijk 2018
kleur 121 minuten
Een stel karikaturale middelbare losers herwint het
zelfvertrouwen door tegen alle spot en vooroordelen in
wereldkampioen synchroonzwemmen te worden, aangevuurd
door een ex-alcoholiste en een vrouwelijke drilsergeant in een
rolstoel. Vakkundig gemaakte genrekomedie boeit door de
consequent ironische toon, al zijn sommige scènes wel erg over
the top (een van de mannen wordt bijvoorbeeld bij elke
ontmoeting door zijn oude moeder verrot gescholden). Quasifilosofische uitweidingen over onder meer de (on)mogelijkheid
om iets vierkants in een rond gat te krijgen. Onderhoudend.

Titel: Grand Budapest Hotel, the
Regie: Wes Anderson
Met: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric,
Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey
Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton,
Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Léa Seydoux,
Tilda Swinton
USA 2014
kleur 99 minuten
Deze nieuwe Wes Anderson vertelt van de avonturen van
Gustave H, een legendarische conciërge die in de jaren dertig de
scepter zwaait in het Grand Budapest Hotel in een fictief
Midden-Europees land, en zijn hulpje Zero Moustafa. Tussen
de mannen groeit een hechte vriendschap en uiteindelijk zal
Zero het hotel van Gustave erven. Voor het zover is, moet
Gustave eerst de beschuldiging zien te ontzenuwen dat hij een
rijke weduwe heeft vermoord. Zijn spannende belevenissen
spelen zich af tegen de achtergrond van de dramatische en
steeds grimmiger veranderingen op het Europese continent. Het
verhaal wordt verteld als dubbele flashback (van 1985 naar
1968 naar 1932), waarbij aan het bredere of smallere
beeldformaat te zien is in welke tijd we ons bevinden. De film,
waarvoor het werk van Stefan Zweig een inspiratiebron vormde
en die werd opgenomen in het sfeervolle Görlitz (op de grens
van het voormalige Oost-Duitsland en Polen), is een visueel en
verbaal uitbundig, humoristisch requiem met weemoedige
ondertoon voor de wanhopige chic van het interbellum, de
laatste tot mislukken gedoemde poging op bepaalde eilandjes
van beschaving de negentiende eeuw nog even te laten
voortduren. Alexandre Desplat tekende net als in Moonrise
Kingdom weer voor de muziek. Prachtig.

Titel: Grande bellezza, la
Regie: Paolo Sorrentino
Met: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo
Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Galatea
Ranzi, Franco Graziosi, Sonia Gessner, Giorgio
Pasotti, Luca Marinelli
Italië 2013
kleur 142 minuten
Jep Gambardella, die lang geleden ooit één zeer succesvolle
roman schreef en daarna alleen nog journalistiek werk deed en
avond aan avond dronk, danste en vrouwen versierde, krijgt
vlak na zijn vijfenzestigste verjaardag een schokkend bericht.
Hij gaat nadenken over zijn middelmatige leven en zijn gemiste
kansen en beziet zichzelf en zijn Fellinesk-decadente entourage
met een nieuwe, meedogenloze blik. In deze ‘grimmige remake
van La dolce vita’ wandelt Jep als gedesillusioneerde oudere
man door de fonkelende decors van het overdadig mooie Rome,
waar hij bij tijd en wijle doet denken aan een beest in een
gouden kooi; hij is evenzeer deelnemer als observator en spaart
zichzelf en zijn tijdgenoten niet in zijn cynische
overpeinzingen. Zowel aan de beelden als aan de begeleidende
muziek is veel zorg besteed, de dialogen zijn messcherp en de
film bevat een aantal groteske scènes die Sorrentino
rechtstreeks door Fellini lijken te zijn ingefluisterd. De
lichtvoetigheid van een halve eeuw geleden heeft in dit duistere
meesterwerk echter plaatsgemaakt voor zwaarmoedigheid en
het morele failliet van het (post-)Berlusconi-tijdperk.
Titel: Gräns
Regie: Ali Abbasi
Met: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann
Petrén, Sten Ljunggren, Kjell Wilhelmsen
Zweden/Denemarken 2018
kleur 110 minuten
Tina, die forsgebouwd is en een lelijk, grof gezicht heeft, bezit
het vermogen emoties van anderen te ruiken, een vaardigheid
die haar goed van pas komt in haar werk bij de douane in een
veerbootterminal. Ook heeft ze een soort intuïtief contact met
dieren. Ze woont samen met een vriend die meer in zijn
rashonden geïnteresseerd is dan in haar. Op een dag houdt ze
een passagier aan die zich vreemd gedraagt en een beetje op
haar lijkt, maar bij nader onderzoek blijkt er niets verdachts in
zijn bagage aanwezig te zijn. Tina raakt gefascineerd door deze
Vore, omdat ze in hem een verwante geest meent te zien. De
film combineert elementen uit thrillers en horrorverhalen met
een liefdesverhaal met nogal bizarre trekjes, maar de boodschap
lijkt te zijn dat excentriekelingen maar gewoon zichzelf moeten
zijn zonder zich iets aan te trekken van wat de rest van de
wereld van ze vindt. En daar kun je natuurlijk alleen maar mee
instemmen.

Titel: Grass arena, the
Regie: Gillies McKinnon
Met: Mark Rylance, Peter Postlethwaite, Lynsey Baxter
UK 1991
kleur 94 minuten
Verfilming van de autobiografie van John Healy. Door zijn
vader voorbestemd om bokser te worden, raakt hij al jong aan
de drank en belandt in de Londense zwerverswereld.
Vechtpartijen, moorden, gevangenisstraffen en verblijven in
afkickklinieken volgen elkaar op, totdat John toevallig in
aanraking komt met het schaakspel en hiervoor een bijzonder
talent blijkt te hebben. Dankzij het schaken komt hij van de
drank af en uit de goot, maar uiteindelijk keert hij de
schaakwereld weer de rug toe en besluit schrijver te worden.
Een adembenemend verhaal. Het meest indrukwekkend in deze
film zijn de ‘authentieke’ scènes uit het keiharde
zwerversbestaan.
Titel: Gravity
Regie: Alfonso Cuarón
Met: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris
USA 2013
kleur 91 minuten
Na een botsing van een spaceshuttle met ruimtepuin zijn de
enige twee overlevenden een briljante medisch technica die
voor het eerst in de ruimte is en een ervaren astronaut die bezig
is aan zijn laatste missie. De twee moeten nu, aan elkaar
verbonden met een kabel, het internationale ruimtestation ISS
zien te bereiken om vandaar zo snel mogelijk met een
noodshuttle koers te zetten naar de aarde. De film bestaat uit het
bloedstollende verslag van hun wederwaardigheden, zonder
noemenswaardige nevenplots. Hoewel niet alle details kloppen
met de natuurwetten en de realiteit van ruimtereizen, is de
entourage behoorlijk geloofwaardig. Het psychologische aspect
– de existentiële eenzaamheid in de ruimte – is goed uitgewerkt
(de acteerprestatie van Bullock doet hier denken aan die van
Sam Rockwell in Moon). Desondanks is dit toch vooral een
spannende spektakelfilm, die de kijker met adembenemende
visuele effecten naar binnen zuigt en met bonzend hart laat
meeleven.

Titel: Green mile, the
Regie: Frank Darabont
Met: Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan,
Bonnie Hunt, James Cromwell, Michael Jeter, Doug
Hutchison, Sam Rockwell
USA 1999
kleur 188 minuten
Net als Darabonts vorige, The Shawshank redemption, is dit een
verfilming van een roman van Stephen King, en opnieuw is het
toneel een gevangenis. Ditmaal gaat het over bewakers van
dodencellen in Louisiana in de jaren dertig. Op een dag wordt
er een reusachtige zwarte man binnengebracht, John Coffey, die
twee kleine meisjes zou hebben vermoord. Vanaf het eerste
moment is duidelijk dat deze man niet is wat hij lijkt. Hij is
bang in het donker en ziet dingen die anderen niet zien. Hij zal
het leven van de bewakers ingrijpend veranderen. De film
neemt veel tijd om de karakters te ontwikkelen en bevat een
aantal gruwelijke scènes van executies, maar zit zo goed in
elkaar dat hij je vanaf het begin in zijn ban houdt en ondanks de
vele subplots geen moment langdradig of wijdlopig wordt. Alle
rollen in dit epos over het bovennatuurlijke zijn goed gecast.
Een aanrader.
Titel: Greenberg
Regie: Noah Baumbach
Met: Ben Stiller, Greta Gerwig, Jennifer Jason Leigh, Merritt
Wever, Zach Chassler, Mina Badie, Rhys Ifans,
Jennifer Jason Leigh
USA 2010
kleur 107 minuten
Timmerman Roger Greenberg keert na vijftien jaar in New
York en een verblijf in een psychiatrische kliniek terug naar
Los Angeles, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, om
gedurende de vakantie van zijn succesvolle broer op diens huis
en hond te passen. Hij vertrok destijds nadat hij de band waarin
hij speelde had ontbonden net op het moment dat die voor een
grote doorbraak stond. De contacten met de voormalige
bandleden verlopen dan ook stroef, en ook een mogelijke
ontluikende romance met Florence, de assistente van zijn broer,
gaat met vallen en opstaan, want Rogers gedrag is grillig en
Florence weet ook niet goed wat ze wil. Deze eigenzinnige
romantische komedie vermijdt de geijkte paden en blijft tot het
onzekere maar hoopvolle einde toe boeien, en Stiller durft
Roger overtuigend bot en onuitstaanbaar neer te zetten. Leuk.

Titel: Grenzer und das Mädchen, der
Regie: Hartmut Schoen
Met: Axel Prahl, Margarita Breitkreiz, Ivan Shvedoff, Birge
Schade, Matthias Koeberlin
Duitsland/Polen 2005
kleur 95 minuten
De al wat oudere douanier Müller, die van zijn vrouw is
vervreemd, wordt naar de Pools-Oekraïense grens gestuurd om
collega’s te trainen in een strakkere grenscontrole aan deze
rafelrand van de Europese Unie. Door een samenloop van
omstandigheden raakt hij in het gezelschap van de Oekraïense
Lippa verzeild, die mensen juist Europa binnensmokkelt. De
sympathieke maar ietwat saaie Duitser raakt hierdoor in conflict
met zichzelf, mede omdat hij zich bewust wordt van amoureuze
gevoelens voor de spontane jonge vrouw. Ontroerend portret
van twee mensen die (op een totaal verschillende manier) in
nood verkeren maakt indruk dankzij het uitstekende acteerwerk
van de twee hoofdrolspelers.
Titel: Grifters, the
Regie: Stephen Frears
Met: John Cusack, Anjelica Huston, Annette Bening
USA 1990
kleur 110 minuten
Kleine oplichter Roy (Cusack) heeft er genoeg van zich te
verrijken met oplichting en wisseltrucs en wil niets liever dan
een fatsoenlijke baan. Hij wordt verliefd op Myra (Bening), die
al snel ook ‘in het vak’ blijkt te zitten en die hoopt met behulp
van Roy haar grote slag te kunnen slaan. Ook Roys moeder
Lilly (Huston) wil hem voor haar karretje spannen om af te
komen van haar uitzichtloze bestaan als vervalsster van
weddenschappen bij paardenrennen. Tussen de twee vrouwen
ontspint zich een strijd op leven en dood. Deze met veel
vakmanschap gemaakte maar nogal vlakke thriller is een van de
mindere films van Frears.
Titel: Grimm
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Jacob Derwig, Halina Reijn, Carmelo Gómez, Elvira
Mínguez, Ulises Dumont, Frank Lammers, Annet
Malherbe, Johan Leysen, Henri Garcin, Jaap Spijkers,
Kees Prins
Nederland 2003
kleur 103 minuten
Grimmige eigentijdse versie van het sprookje van Hans en
Grietje (met vele verwijzingen naar andere sprookjes van
Grimm), waarin broer Jacob (Derwig) en zus Marie (Reijn)
door hun vader alleen achtergelaten in het bos, met vele heksen,
nare mannen en tegenslagen te kampen krijgen, eerst in Holland
en daarna in Spanje, waar extreme weersomstandigheden en
magisch-realistische toestanden heersen. Behalve een sprookje
is de film tevens roadmovie, slapstick, western, thriller en
horrorfilm, alsmede een ode aan het verhalenvertellen; ook de
absurde Van Warmerdam-dialogen ontbreken gelukkig niet (‘Er
zijn toch instanties? Ik wil naar een instántie!’).

Titel: Gripsholm
Regie: Xavier Koller
Met: Ulrich Noethen, Heike Makatsch, Jasmin Tabatabai,
Markus Thomas
Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk 2000
kleur 100 minuten
Verfilming van Kurt Tucholsky’s autobiografische roman
Schloss Gripsholm, vermengd met elementen uit zijn leven. De
schrijver ontvlucht in de zomer van 1932 met zijn vriendin
Berlijn, waar de fascisten in toenemende mate de sfeer bepalen,
en brengt een idyllische vakantie door op kasteel Gripsholm in
Zuid-Zweden. Hij wordt geplaagd door twijfels omdat al zijn
protestschriften niets hebben uitgehaald en is vervuld van
somberheid over de toekomst. Desondanks beleeft hij met zijn
vriendin en een paar vrienden een schitterende zomer.
Uiteindelijk besluit hij, met lood in het hart, voor zijn eigen
veiligheid in Zweden te blijven. Tucholsky pleegde in 1935 in
Zweden zelfmoord omdat hij de verdere politieke
ontwikkelingen in Duitsland niet wilde meemaken. Schloss
Gripsholm was zijn laatste grote roman.
Titel: Grot, de
Regie: Martin Koolhoven
Met: Fedja van Huêt, Marcel Hensema, Erik van der Horst,
Benja Bruijning, Jeroen Willems, Saskia Temmink,
Kim Huffman, Gijs Scholten van Aschat, Porgy
Franssen
Nederland 2001
kleur 90 minuten
Vakkundige verfilming van de gelijknamige roman van Tim
Krabbé, door hemzelf tot scenario bewerkt. Ondanks enkele
kleine veranderingen blijven verhaal en sfeer verrassend dicht
bij het boek. De levenslange vriendschap tussen de verlegen
intellectueel Egon en de rasproleet en crimineel Axel wordt
geloofwaardig verbeeld, als ook Egons gestuntel met vrouwen
en kansen dat hem er uiteindelijk toe brengt nog één wanhopige
poging te doen zijn leven ten goede te laten keren. De
vertelstructuur is tamelijk ingewikkeld, maar glashelder in
beeld gebracht. De slotsequentie, waarin scènes in de grot en op
een parkeerterrein in Maleisië door elkaar zijn gemonteerd, is
zonder meer adembenemend.

Titel: Grote Zwaen, de
Regie: Max Porcelijn
Met: Peter van de Witte, Ton Kas, Michiel Romeyn, Anniek
Pheifer, Ruben van der Meer, René van ’t Hof
Nederland 2015
kleur 107 minuten
De carrière van de pretentieuze Amsterdamse schrijver Gerard
F. Zwaen zit eind jaren negentig in het slop en hij heeft na zijn
scheiding financiële problemen, zodat hij tijdelijk in een
vakantiehuisje woont. Als hij op een avond in het huisje naast
het zijne een paar lijken en een tas met geld aantreft, pakt hij in
zijn wanhoop een deel van het geld alvorens de politie te bellen.
Maar de drugscriminelen van wie het geld is komen hem
natuurlijk snel op het spoor en zijn situatie wordt steeds
benauwender. Deze geslaagde opvolger van Plan C is, evenals
Porcelijns vorige, onderhoudend door de droogkomische
dialogen en het aandoenlijke gestuntel. Aanrader.
Titel: Grzeli nateli dgeebi (In bloom)
Regie: Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
Met: Lika Babluani, Mariam Bokeria, Zurab Gogaladze,
Data Zakareishvili, Ana Nijaradze, Maiko Ninua,
Tamar Bukhnikashvili, Temiko Chichinadze, Berta
Khapava, Sandro Shanshiashvili
Georgië/Duitsland/Frankrijk 2013
kleur 102 minuten
Vriendschap tussen twee meisjes van veertien in het door
burgeroorlog, geweld en voedselschaarste geteisterde Georgië
van begin jaren negentig. Rauw beeld van de dagelijkse strijd
om het bestaan op school, op straat en thuis, waar de meisjes
toch ook proberen om nog even kinderen te zijn te midden van
fysiek en seksueel geweld, armoede, depressie en gebroken
gezinnen – in feite dezelfde strijd die talloze vrouwen overal ter
wereld dagelijks moeten voeren. Het verhaal is geconstrueerd
rondom een pistool dat veelvuldig van eigenaar wisselt,
waardoor er een permanente dreiging in de lucht hangt: wie zal
de schutter zijn, wie het slachtoffer? Ontroerend en
beklemmend tegelijk.

Titel: Guernsey
Regie: Nanouk Leopold
Met: Fedja van Huêt, Maria Kraakman, Johanna ter Steege,
Hans Croiset, Frank Vercruyssen
Nederland 2005
kleur 90 minuten
Irrigatiespecialiste Anna raakt verzeild in bestaansonzekerheid
na de zelfmoord van een schijnbaar gelukkige vrouwelijke
collega in Egypte. Ze vraagt zich af of haar eigen huwelijk met
het ex-vriendje van haar veel extravertere zus wel zo gelukkig
en vanzelfsprekend is als ze dacht. Als extra complicatie moet
ze samen met die zus het ouderlijk huis ontruimen als hun
vader, die weduwnaar is, besluit met een nieuwe vriendin naar
het belastingparadijs Guernsey te verhuizen. De vrijwel
dialoogloze film moet het hebben van de beelden, de
sfeertekening en het stille spel en weet daarin grotendeels te
overtuigen, maar tegen het eind gaat het vele wat er tussen de
personages onuitgesproken blijft irriteren – je had ze beter
willen leren kennen.
Titel: Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, the
Regie: Mike Newell
Met: Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode, Jessica
Brown Findlay, Katherine Parkinson, Glen Powell,
Tom Courtenay, Penelope Wilton, Bronagh Gallagher
Verenigd Koninkrijk/USA 2018
kleur 124 minuten
Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een
correspondentie tussen de schrijfster Juliet Ashton in Londen en
de leden van een in de bezettingstijd opgerichte boekenclub op
het Kanaaleiland Guernsey. Juliet raakt zo gefascineerd door de
excentrieke leden van de club en hun belevenissen onder de
Duitse bezetting dat ze besluit een bezoek aan Guernsey te
brengen om materiaal te verzamelen voor een nieuw boek. Na
alles wat ze daar hoort en meemaakt zal haar leven nooit meer
hetzelfde zijn. Vakkundig gemaakt periodestuk met vele
dramatische wendingen tegen de fraaie achtergrond van het
schilderachtige eiland. Gebaseerd op het gelijknamige
brievenboek van Annie Barrows en Mary Ann Scheffer.

Titel: Guide to recognizing your saints, a
Regie: Dito Montiel
Met: Robert Downey jr., Rosario Dawson, Shia LaBeouf,
Melonie Diaz, Martin Compston, Chazz Palminteri,
Dianne Wiest, Adam Scarimbolo, Peter Anthony
Tambakis, Channing Tatum
USA 2006
kleur 100 minuten
Dito, een schrijver die in Los Angeles woont, keert na vijftien
jaar afwezigheid terug naar de New Yorkse wijk Astoria waar
hij opgroeide. Hij vertrok na een aantal traumatische
gebeurtenissen die tot een heftige ruzie met zijn vader leidden.
Nu is zijn vader ernstig ziek. In een reeks flashbacks zien we de
geschiedenis van Dito’s jeugd, zijn vier beste vrienden en zijn
vriendinnetje Laurie in het ruige straatleven van Queens, waar
kleine aanleidingen het begin kunnen zijn van fatale ruzies of
levensgevaarlijke waaghalzerij. Kan Dito de demonen uit zijn
verleden onder ogen zien of blijven die hem voorgoed de baas?
Indrukwekkende, soms ronduit angstaanjagende
autobiografische vertelling van Montiel, gebaseerd op diens
eigen boek. Erg goed.
Titel: Guilty, the
Zie:
Skyldige, den
Titel: Guinevere
Regie: Audrey Wells
Met: Stephen Rea, Sarah Polley, Jean Smart, Gina Gershon,
Paul Dooley, Francis Guinan
USA 1999
kleur 104 minuten
Harper, een verlegen meisje uit een rijke familie, komt in
opstand tegen haar milieu en krijgt een verhouding met een veel
oudere, aan lager wal geraakte fotograaf. Het spel van
hoofdrolspelers Polley en Rea is fantastisch, maar het verhaal
kent veel zwakke momenten en slechts een paar sterke. Tot de
laatste behoren de scène waarin Rea Polley verleidt (die is, met
al haar verlegenheid en gestuntel, héél levensecht) en die
waarin teksten op fortune cookies worden voorgelezen. Smart
heeft als Harpers moeder haar finest hour in een scène waarin
ze eens en voor altijd uitlegt waarom sommige mannen altijd
piepjonge vriendinnen hebben en waarom dat tegen hen pleit;
onweerlegbaar! Naar het einde toe wordt de film echter steeds
ongeloofwaardiger, en het einde is gruwelijk sentimenteel.
Niettemin: een onderhoudend kijkspel.

Titel: Gummo
Regie: Harmony Korine
Met: Jacob Reynolds, Jacob Sewell, Nick Sutton, Chloe
Sevigny, Linda Manz, Max Perlich, Harmony Korine
USA 1997
kleur 89 minuten
Ongepolijste film over het leven van een groepje white trash in
het stadje Xenia in Ohio, dat enkele jaren geleden werd
getroffen door een tornado en waar sindsdien chaos en verval
regeren. Sociale structuren zijn ineengestort, hetgeen wordt
weerspiegeld door de structuurloosheid van het verhaal, dat
feitelijk niet meer is dan een verzameling losse scènes rond
steeds dezelfde hoofdpersonen en motieven. Soms zijn die
scènes van een onbegrijpelijke leegte of gewelddadigheid
(drugsgebruik, katten meppen, wreed kinderspel), dan weer
onweerstaanbaar komisch (de twee jongetjes die langs de
deuren gaan met chocoladerepen ‘voor kindertjes met kanker’).
De personages zijn meer authentiek dan sympathiek.
Titel: Gunda
Regie: Viktor Kozakovski
Met: Gunda (varken), biggen, koeien, kippen
Noorwegen/USA/UK 2020
zwart-wit 93 minuten
Documentaire zonder commentaar en filmmuziek over het
leven van het varken Gunda en haar twaalf biggen op een
Noorse boerderij, afgewisseld met beelden van andere dieren
(waaronder een kip die zich op één poot heldhaftig staande
houdt). We observeren het moedervarken en haar jongen in het
stro in de stal en buiten op het erf en zien hoe de interactie
tussen de dieren werkt en hoe Gunda haar biggetjes wegwijs
maakt in de wereld. Mensen en machines worden consequent
buiten beeld gehouden, de focus ligt volledig op de dieren die
op een natuurlijke manier met elkaar omgaan. De
hartverscheurende slotscène komt daardoor des te harder aan en
is effectiever dan gruwelijke beelden van slachthuizen.
Titel: Guy
Regie: Michael Lindsay-Hogg
Met: Vincent D’Onofrio, Hope Davis, Kimber Riddle.
Michael Massee
UK/Duitsland 1996
kleur 90 minuten
Een vrouw met een camera begint op straat zomaar een man te
volgen. Deze reageert eerst voorspelbaar afwijzend, maar raakt
al snel gefascineerd door de camera en de geheimzinnige vrouw
erachter; weldra bepaalt het filmen zijn hele leven, sterker nog,
dat wordt er grondig door in de war geschopt. Deze onthutsende
film werpt vele vragen op over voyeurisme, kijken en bekeken
worden, intimiteit en de rol van de camera in ons leven als
registrator of manipulator. Wat na afloop overblijft is een
gevoel van diepe eenzaamheid.

Titel: Habemus papam
Regie: Nanni Moretti
Met: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato
Scarpa, Franco Graziosi, Camillo Milli, Roberto
Nobile, Ulrich von Dobschütz, Margherita Buy
Italië/Frankrijk 2011
kleur 102 minuten
De paus overlijdt en de kardinalen komen bijeen om een nieuwe
te kiezen; de keus valt op de onbekende kardinaal Melville.
Maar die voelt zich niet opgewassen tegen zijn nieuwe taak en
weigert op het balkon te verschijnen. Zolang dat niet is gebeurd,
is de nieuwe paus niet officieel bekendgemaakt en mogen de
kardinalen volgens de voorschriften geen contact hebben met de
buitenwereld. Melville blijft bij zijn weigering en er breekt
paniek uit binnen de muren van het Vaticaan, die er niet minder
op wordt als de kersverse paus spoorloos verdwijnt in de drukte
van Rome. Deze lichtvoetige en bij vlagen ontroerende
tragikomedie bevat een aantal memorabele scènes (zoals het
volleybaltoernooi van de kardinalen), maar toont ook de
menselijke tragiek van de hele Roomse poppenkast.
Titel: Habitación de Fermat, la (Fermat’s room)
Regie: Luis Piedrahita, Rodrigo Sopeña
Met: Lluís Homar, Alejo Sauras, Elena Ballesteros, Santi
Milán, Federico Luppi
Spanje 2007
kleur 88 minuten
Vier wiskundigen worden uitgenodigd door een geheimzinnige
gastheer die hen een groot raadsel wil laten oplossen. De kamer
waarin ze samenkomen, blijkt te krimpen: de muren schuiven
langzaam naar elkaar toe en ze zullen worden doodgedrukt
tenzij ze op tijd ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben en
waarom iemand het op hun leven heeft voorzien. Ondertussen
kunnen ze het krimpen vertragen door snel kleine raadsels op te
lossen die hun via een pda worden toegestuurd. Het intrigerende
gegeven draait vrij snel uit op een tamelijk conventionele
thriller rond jaloezie en rivaliteit, zij het dat het daarbij niet
(alleen) om de liefde gaat, maar ook om een wedstrijd wie het
eerst het vermoeden van Goldbach kan bewijzen. Maar matig
spannend.

Titel: Hable con ella
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Javier Cámara, Darío Grandinetti, Rosario Flores,
Leonor Watling, Geraldine Chaplin
Spanje 2002
kleur 112 minuten
Marco en Benigno ontmoeten elkaar in de privékliniek waar
hun beider vriendinnen in coma liggen. Marco zoekt de
stierenvechtser Lydia af en toe op maar heeft weinig hoop dat
ze nog ooit wakker zal worden; de eenzelvige Benigno
daarentegen houdt hele monologen tegen de danseres Alicia en
zegt tegen Marco dat hij ook tegen Lydia moet praten. Marco
en Benigno worden vrienden, maar als Lydia’s ex opduikt, gaat
Marco opgelucht op een lange reis. Bijna een jaar later leest hij
dat Lydia is overleden, belt naar de kliniek en hoort dat
Benigno in de gevangenis zit. Een indrukwekkende,
Fassbinderiaans-gewaagde maar ook ontroerende film over
eenzaamheid, liefde, vriendschap en trouw tot in de dood.
Bijzonder is een seksuele droomscène, gefilmd in de stijl van de
stomme film, die symbolisch voor een andere, cruciale
gebeurtenis staat.
Titel: Hævnen (In a better world)
Regie: Susanne Bier
Met: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Markus Rygaard,
William Jøhnk Nielsen, Ulrich Thomsen, Simon
Maagaard Holm, Wil Johnson, Emily Mulaya
Denemarken/Zweden 2010
kleur 119 minuten
Anton is een arts die zijn tijd verdeelt tussen zijn huis in een
idyllisch plaatsje in Denemarken en zijn werk in een Afrikaans
vluchtelingenkamp. In beide omgevingen worden hij en zijn
gezin geconfronteerd met conflicten die hen dwingen te kiezen
tussen wraak (de Deense titel) en vergeving. In Afrika waart de
door iedereen gevreesde ‘Big Man’ rond, de wrede leider van
een gewapende groep die zwangere vrouwen doodt en hun
ongeboren baby’s uit hun buik haalt. In Denemarken leeft
Anton gescheiden van zijn vrouw Marianne; ze hebben twee
zoons en overwegen een officiële echtscheiding. Hun oudste
zoon, de tienjarige Elias, wordt op school gepest totdat een
nieuwkomer in de klas, Christian, hem te hulp komt. Christian
is na de dood van zijn moeder aan kanker met zijn vader van
Londen naar Denemarken verhuisd; zowel hij als zijn vader
hebben moeite haar dood te verwerken. Elias en Christian
worden al snel goede vrienden, maar dan haalt Christian Elias
over mee te doen aan een gevaarlijke wraakactie, die hun
vriendschap op de proef stelt en hun leven in gevaar brengt.
Tegelijkertijd een uitstekend geconstrueerd psychologisch
drama en een onthutsend statement over vaders en zoons, moed
en lafheid, geweld en redelijkheid, vechten of praten, wraak en
verzoening. Een nagelbijtend spannende film die geen kijker
onberoerd zal laten.

Titel: Haine, la
Regie: Mathieu Kassovitz
Met: Vincent Cassel, Hubert Koundé, Said Taghmaoui
Frankrijk 1995
zwart-wit 97 minuten
Drie vrienden in Parijse voorstad waar voornamelijk
buitenlanders wonen en waar armoede, werkeloosheid en
uitzichtloosheid troef zijn, gaan gewapend met een gevonden
politiepistool op zoek naar een dealer van wie een van hen nog
geld krijgt. Na talloze bijna-uitbarstingen volgt ten slotte
tragedie. Boze film van ‘Franse Spike Lee’ Kassovitz is een
felle aanklacht tegen het politiegeweld en het armoedige
bestaan van immigranten. Gouden Palm Cannes 1995.
Titel: Hakase no aishita sûshiki (The professor and his
beloved equation)
Regie: Takashi Koizumi
Met: Akira Terao, Eri Fukatsu, Takanari Saito, Hidetaka
Yoshioka, Ruriko Asaoka
Japan 2006
kleur 117 minuten
Alleenstaande moeder wordt als huishoudster aangesteld bij een
wiskundeprofessor die zijn kortetermijngeheugen kwijt is. Er
ontstaat een bijzondere band tussen haar, haar zoontje en de
wiskundige. Zijn schoonzus, die de huishoudster heeft
ingehuurd, ziet dit met lede ogen aan. Ontroerend, zij het nogal
simplistisch (en af en toe nogal melodramatisch) verhaal over
vriendschap, trouw en de eeuwige waarheden van de wiskunde
als houvast in het leven. En passant worden we op heel wat
wiskundige en filosofische bespiegelingen getrakteerd.
Onderhoudend.
Titel: Hakayitz shel Aviya (The summer of Aviya)
Regie: Eli Cohen
Met: Gila Armagor, Kaipo Cohen, Eli Cohen
Israël 1988
kleur circa 90 minuten
De tienjarige Aviya (K. Cohen) wordt in 1951 door haar
moeder Henya (Armagor, op wier boek de film is gebaseerd, zij
speelt dus haar eigen moeder) uit een internaat gehaald en
meegenomen naar het dorp waar ze de kost probeert te
verdienen als wasvrouw. Henya lijdt onder haar
oorlogservaringen: eens was ze een trotse partizane, maar in
Auschwitz heeft ze haar man verloren en is ze geknakt (‘Er zit
een trein in mijn hoofd,’ zegt ze op een bepaald moment).
Aviya kent haar vader alleen van foto’s. Op grond van een van
die foto’s denkt ze dat de nieuwe buurman, meneer Gantz
(regisseur E. Cohen), weleens haar vader zou kunnen zijn. Als
ze dit vermoeden echter uit tegenover een onbetrouwbare
vriendin, leidt dit tot een keten van misverstanden met een
tragische afloop: Henya redt het toch niet en wordt opnieuw
naar het gesticht gebracht, misschien wel voorgoed, en meneer
Gantz emigreert om zijn geluk elders te beproeven. De zomer
van Aviya (titel) is voorbij.

Titel: Halfaouine (L’enfant des terrasses)
Regie: Férid Boughedir
Met: Sélim Boughedir, Mohamed Driss, Rabia Ben
Abdallah, Hélène Katzaras, Mustapha Adouani
Frankrijk/Tunesië 1990
kleur 95 minuten
Volwassenwording van het jongetje Noura in Halfaouine, een
volkswijk van Tunis. Het bevalt hem wel in de wereld van de
vrouwen, waar genegenheid en solidariteit heersen, maar omdat
hij te groot wordt, wordt hij onverbiddelijk uit die wereld
uitgestoten. Hij heeft geen keus: hij moet naar de wereld van de
mannen, waar wreedheid en haantjesgedrag aan de orde van de
dag zijn. Dit merkt hij aan zijn op meisjes beluste oudere
vrienden en aan politieke demonstraties, waarvan hij nog niet
veel begrijpt. Ook de besnijdenis van zijn broertje herinnert
hem pijnlijk aan zijn man-zijn. Aan het eind van de film wordt
hij door een inwonend dienstmeisje ingewijd in de liefde. Een
prachtige, zuivere film met een weemoedige ondertoon.
Titel: Han de Wit
Regie: Joost Ranzijn
Met: Koen de Bouw, Nelly Frijda, Jim van der Woude
Nederland 1990
kleur 92 minuten
Han de Wit kan goed leren, maar als zijn vader wordt ontslagen,
moet hij van school. Het gezin gaat naar een arme wijk en Han
en zijn vader gaan werken als vuilnismannen. Hans vader raakt
gehandicapt na een val van de vuilniswagen. Han is niet
tevreden met de behandeling die zijn vader in het ziekenhuis
heeft gekregen en besluit om hem zelf te opereren. Zijn vader is
hier zo kwaad om dat hij Han naar Afrika stuurt om daar in een
ziekenhuis te gaan werken. De film, zeer losjes gebaseerd op
Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp van Heere Heeresma,
zwalkt heen en weer tussen een literaire verfilming, een
surrealistische film en een slapstick, maar overtuigt in geen van
deze gedaanten. Haalt het niet bij De avonden en Abel, twee
andere films waarin het (onder andere) over de truttigheid van
het Hollandse binnenhuis gaat.

Titel: Hannah
Regie: Andrea Pallaoro
Met: Charlotte Rampling, André Wilms, Stéphanie Van
Vyve, Simon Bisschop
Frankrijk/België/Italië 2018
kleur 95 minuten
Het rustige leven van de oudere Hannah voltrekt zich volgens
vaste patronen: ze gaat naar een toneelclub, maakt schoon bij
een rijke familie en doet het huishouden. Ze raakt uit balans als
haar man naar de gevangenis gaat voor een misdaad die hij
beweert nooit te hebben gepleegd. Ze vereenzaamt en raakt de
greep op haar leven steeds meer kwijt. Als een poging het
verbroken contact met haar zoon en zijn gezin te herstellen
mislukt, stort ze helemaal in. Rampling geeft de toenemende
ontreddering van Hannah vakkundig gestalte met veel stil spel
(en één wanhopige huilbui). Over de details van de drama’s die
zich rond Hannah afspelen komen we net genoeg te weten om
geschokt mee te blijven leven. In het tonen van de afstompende
werking van een dagelijkse routine waaraan de zin is ontvallen
doet de film soms denken aan klassieke vormexperimenten als
Jeanne Dielman van Chantal Akerman. Deze film is op
dezelfde vervreemdende manier aangrijpend.
Titel: Hannah Ahrendt
Regie: Margarethe von Trotta
Met: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia
Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen, Klaus Pohl,
Nicholas Woodeson
Duitsland/Frankrijk 2013
kleur 113 minuten
Biopic van filosofe en politiek theoretica Hannah Ahrendt, die
wereldberoemd werd met de verslagen die ze voor The New
Yorker schreef van het proces tegen Eichmann in Jeruzalem.
Haar typering van Eichmann als een nietszeggend mannetje in
plaats van het monster waarvoor hij werd gehouden, schoot
velen in het verkeerde keelgat. Veel mensen weigerden te
accepteren dat de vernietiging van de joden gebeurde door een
bureaucratisch systeem waarin mensen als ambtenaren domweg
bevelen opvolgden (‘de banaliteit van het kwaad’) en in het
tumult werd vaak over het hoofd gezien dat Ahrendt die mensen
daarmee geenszins vrijpleitte. Regisseuse Von Trotta
concentreert zich meer op ideeën dan op gevoelens en Hannah
wordt door hoofdrolspeelster Sukowa vooral neergezet als een
pittige, intelligente en verfrissend eigengereide vrouw – naar
mijn mening goede keuzes, want tranentrekkers over dit
onderwerp zijn er al genoeg.

Titel: Hannah and her sisters
Regie: Woody Allen
Met: Mia Farrow, Barbara Hershey, Dianne Wiest, Michael
Caine, Woody Allen, Max von Sydow
USA 1984
kleur circa 100 minuten
Een tv-producer, die van de ene zus scheidt, in een depressie
raakt en jaren later met de andere trouwt – is dat geen geweldig
idee voor een filmplot? vraagt Woody zich aan het eind van zijn
film zelfreferentieel af. Het ís een geweldige plot en bij die ene
verhaallijn blijft het niet. In een ingenieus netwerk van
personen en gebeurtenissen komt ten slotte iedereen goed
terecht, zonder dat het gekunsteld is of onbegrijpelijk wordt.
Wat een geweldige prestatie en wat een schitterende rollen van
Farrow en Hershey, die vroeger respectievelijk onbegrijpelijk
en pathetisch acteerden. Hulde Allen, hulde!
Titel: Hans en het leven voor de dood
Regie: Louis van Gasteren
Met: Willem Nijholt, Louis Andriesse, Jan Cremer, Simon
Vinkenoog, Johnny van Doorn, Shireen Strooker,
ouders, vrienden, vriendinnen, onderwijzers van Hans
van Sweeden
Nederland 1983
zwart-wit en kleur circa 155 minuten
Dichter/musicus Hans van Sweeden pleegde in 1963 zelfmoord.
De film is een reconstructie van zijn leven via interviewflarden.
Over Hans zelf komen we weinig aan de weet, maar het is
verbijsterend om te zien wat de vrienden en vriendinnen uit de
toenmalige Leidseplein-scene er sindsdien van gemaakt hebben:
grotendeels doffe ellende. De paar die het gemaakt hebben
(Nijholt, Andriesse) springen er schril uit. Een citaat van een
zichzelf kwijtgeraakte zij mij hier exemplarisch vergund: ‘Ik
doe geen illegale dingen meer. Ook geen legale. Eigenlijk doe
ik helemaal niets meer.’ De reactie is vaak lachen, omdat je
zoveel openheid over eigen mislukking niet gewend bent.
Titel: Hanussen
Regie: István Szabó
Met: Klaus Maria Brandauer, Erland Josephson, Walter
Schmidinger
Duitsland/Hongarije 1988
kleur 110 minuten
Na Mephisto en Oberst Redl opnieuw film van Szabó over
persoonlijke integriteit en verraad, ditmaal over de
toekomstvoorspeller Hanussen, die na de Eerste Wereldoorlog
furore maakt, maar op een gegeven moment de vergissing
begaat ook politieke voorspellingen te gaan doen, waardoor hij
de aandacht van de opkomende nazi’s trekt. Net als in de beide
andere films zie je het noodlot zich langzaam voltrekken,
zonder dat er iets aan te doen lijkt. Wederom hoofdrol voor
Brandauer.

Titel: Håp (Hope)
Regie: Maria Sødahl
Met: Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgård, Johannes
Joner, Gjertrud L. Jynge, Alexander Mørk Eidem, Elli
Rhiannon Müller Osbourne, Daniel Storm Forthun
Sandbye
Noorwegen 2019
kleur 126 minuten
Na een succesvolle internationale tour met haar dansgezelschap
keert Anja terug naar huis om kerst te vieren met haar partner,
de theaterregisseur Tomas met wie ze een moeizame, door vele
irritaties getekende verhouding heeft, en hun grote
samengestelde gezin. Maar vlak voor kerst krijgt Anja te horen
dat ze een ongeneselijke hersentumor heeft. Samen met Tomas
probeert ze een manier te vinden om het de kinderen en de rest
van de familie te vertellen. Er volgen vele ups en downs en de
relatie van Anja en Tomas wordt zwaar op de proef gesteld.
Nauwgezette documentatie van alle gemoedstoestanden waar
Anja en haar dierbaren doorheen gaan, met mooi spel van
Bræin Hovig en Skarsgård. Regisseuse Sødahl verwerkte een
autobiografisch gegeven tot een adembenemende film die de
kijker twee uur lang op het puntje van zijn stoel houdt – met
misschien wel een hoopvol slot.
Titel: Happiness
Regie: Todd Solondz
Met: Jane Adams, Jon Lovitz, Philip Seymour Hoffman,
Dylan Baker, Lara Flynn Boyle, Jared Harris, Justin
Elvin, Cynthia Stevenson, Lila Glantzman-Leib,
Rufus Read, Louise Lasser, Ben Gazzara, Camryn
Manheim
USA 1998
kleur 134 minuten
Reeks met elkaar verweven verhalen over liefde en
verbondenheid tussen mensen of het ontbreken daarvan. De
verhalen spelen zich af rondom drie zussen uit een gegoed
milieu uit New Jersey. Niemand van hen of hun familieleden is
in staat zich te verwezenlijken, in welk opzicht dan ook, en
allen verschuilen zich achter een façade van hulpeloze
hypocrisie. Het schokkendste element in de film is de
ontmaskering van de man van een van de zussen, psychiater en
sympathiek echtgenoot en vader, als pedofiele verkrachter. Net
als in Welcome to the dollhouse toont Solondz ons de
afzichtelijkste en minst fraaie kant van de mens en lijkt hij een
voorkeur te hebben voor dikke en/of onaantrekkelijke mensen.
Het is allemaal weinig troostrijk, maar de eerlijke kijker zal
moeten erkennen dat de wanhoop en angst in deze film
authentiek overkomen.
Titel: Happy days
Zie:
Schastlivije dny

Titel: Happy end
Regie: Michael Haneke
Met: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Fantine
Harduin, Franz Rogowski, Laura Verlinden, Aurélia
Petit, Toby Jones, Hassam Ghancy, Nabiha Akkari
Frankrijk/Oostenrijk/Duitsland 2017
kleur 107 minuten
Een welvarende Franse familie, eigenaar van een grote
bouwonderneming, krijgt te kampen met een aantal ongelukken
en tegenslagen. De dementerende familiepatriarch wil uit het
leven stappen, zijn dochter heeft de handen vol aan de nasleep
van een dodelijk ongeval op een bouwplaats en haar alle kanten
op stuiterende zoon, de promiscue zoon des huizes is niet in
staat echt van iemand te houden en zijn dochter uit een eerder
huwelijk heeft haar eigen moeder vergiftigd. Boeiend beeld van
een desintegrerende familie waarin eenzaamheid troef is en
iedereen zijn eigen geheimen heeft, met een bijzonder slot
waarin het oudste en jongste familielid (respectievelijk
Trintignant en Harduin) elkaar vinden. Een nieuwe studie van
het menselijk tekort van sterregisseur Haneke (bekend van
onder andere Amour en Das weiße Band).
Titel: Happy few
Regie: Antony Cordier
Met: Marina Foïs, Élodie Bouchez, Roschdy Zem, Nicolas
Duvauchelle
Frankrijk 2010
kleur 103 minuten
Twee echtparen raken bevriend en besluiten met aller
instemming aan partnerruil te gaan doen. Dat gaat een poos
goed, maar op den duur ontstaan er toch irritaties, twijfels en
jaloezieën. De alzijdige openheid blijkt moeilijk vol te houden,
zeker als later blijkt dat er de hele tijd toch geheimen waren, als
er onverwachte, te intieme confrontaties plaatsvinden en als de
kinderen meer begrijpen dan de bedoeling was. Het is lastig om
zo’n viervoudige vervlochtenheid weer te ontknopen en zonder
elkaar verder te gaan, maar dat onvermijdelijke pijnlijke
moment komt toch. Uiteindelijk blijven de betrokkenen achter
met een weemoedige herinnering aan een bijzondere tijd die ze
de rest van hun leven met zich zullen meedragen. Goed spel van
de vier hoofdrolspelers, ook in een aantal weinig verhullende
seksscènes, waaronder een stoeipartij in het meel die fraaie
beeldpoëzie oplevert.

Titel: Happy-go-lucky
Regie: Mike Leigh
Met: Sally Hawkins, Eddie Marsan, Alexis Zegerman,
Andrea Riseborough, Samuel Roukin
UK 2008
kleur 118 minuten
Regisseur Leigh, die over het algemeen tragische thema’s bij de
kop heeft, probeert hier uit te beelden wat geluk is. Hij doet dat
door ons een kijkje in het leven van de vrolijke kleuterlerares
Poppy te geven. Zij is gelukkig doordat ze het leven in al zijn
onrechtvaardige willekeur aanvaardt en zich overal met een
blije lach en een spervuur van grappen en woordspelingen
doorheen slaat. Ze is tevreden met haar baantje, haar bescheiden
woning en haar vriendinnen. Een man heeft ze niet – dat is er
gewoon nooit van gekomen. We zijn bijna twee uur lang
getuige van de ontmoetingen waarop Poppy als op een woelige
zee heen en weer wordt geslingerd. Het mooist zijn de scènes
met haar nukkige, paranoïde rijinstructeur, die met zijn rigide
lessysteem totaal geen vat krijgt op de wispelturige, niet klein te
krijgen Poppy. Hun wekelijkse strijd in de lesauto is de mooiste
verhaallijn van de film. Jammer genoeg zijn niet alle lijnen zo
sterk uitgewerkt; een ernstige misser is bijvoorbeeld de lange
scène met de zwerver. Verder gaat het eeuwige blijmoedige
positivisme van Poppy op den duur behoorlijk irriteren en dan
is ze een constructie geworden en is ze geen mens van vlees en
bloed meer.
Titel: Happy prince, the
Regie: Rupert Everett
Met: Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson, Colin
Morgan, Edwin Thomas, Tom Wilkinson, Anna
Chancellor
UK/Frankrijk/Duitsland 2018
kleur 105 minuten
Het verhaal van de laatste levensjaren van Oscar Wilde, na zijn
twee jaar durende tuchthuissstraf wegens ‘onzedelijk gedrag’.
Hij is een gebroken man en leeft, door bijna iedereen in de steek
gelaten, in Frankrijk, waar hij door eeuwig geldgebrek geplaagd
tevergeefs probeert een nieuw boek te schrijven. Alleen zijn
trouwe vrienden Robbie Ross en Reggie Turner en zijn geliefde
‘Bosie’ willen hem nog kennen, maar ze kunnen zijn pijnlijke
neergang – die hij zelf met afstandelijke ironie en humor beziet
– geen van allen meer afwenden. Fraai periodestuk van Rupert
Everett, die tevens het scenario schreef en de hoofdrol speelt.
Wilde wordt niet verheerlijkt, maar als mens met ook ronduit
onaangename kanten getoond – maar nooit zonder mededogen.

Titel: Harry, un ami qui vous veut du bien
Regie: Dominik Moll
Met: Laurent Lucas, Sergi López, Mathilde Seigner, Sophie
Guillemin, Liliane Rovère, Dominique Rozan, Michel
Fau
Frankrijk 2000
kleur 117 minuten
Michel komt tijdens een vakantie met zijn vrouw Claire en hun
drie dochtertjes een man tegen, Harry, die hem onmiddellijk
herkent als een klasgenoot van de middelbare school en die
alles nog weet wat Michel allang is vergeten – ook de pijnlijke
dingen. Het duurt niet lang of Harry en zijn vriendin logeren bij
Michel en Claire. Harry is een en al attentheid en
voorkomendheid, maar als hij Michel en Claire zomaar een
nieuwe auto cadeau doet, beginnen zowel zij als de kijkers zich
ongemakkelijk te voelen. Wie is die vent en hoe komen we ooit
weer van hem af? Langzamerhand krijgen we het knagende
gevoel dat Harry ook weleens een alter ego van Michel zou
kunnen zijn, die alles heeft wat hij mist: kunstzinnig talent, een
flitsende auto, een spannend leven, een wellustige vrouw en een
enorme potentie. Mr. Freud, where are you? Helaas is de
afwikkeling van de thriller wat teleurstellend, maar Moll weet
wel kundig een dreigende sfeer op te roepen en die heel lang
vast te houden.
Titel: Hasta la vista
Regie: Geoffrey Enthoven
Met: Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrijver, Tom
Oudenaert, Isabelle de Hertogh, Ivan Pecnik
België 2011
kleur 115 minuten
Drie gehandicapte vrienden vatten het plan op om naar een
speciaal Spaans bordeel te gaan om daar hun maagdelijkheid te
verliezen. Bij het plannen van de reis vinden ze de nodige
hindernissen op hun weg en ook als ze eenmaal op weg zijn
blijkt niet alles vlekkeloos te verlopen, onder meer vanwege de
nogal eigenzinnige chauffeuse met wie ze de reis maken. En
passant leren we de individuele eigenaardigheden van de drie
jongens steeds beter kennen. Ondanks veel onderlinge
wrijvingen bereiken ze ten slotte hun doel in een in alle
opzichten gedenkwaardige finale. De film ontpopt zich van een
gehandicaptenkomedie langzamerhand tot een aangrijpende
buddy movie en weet daarbij voortdurend de juiste toon te
treffen. Aanrader.

Titel: Hatásvadászok (Midnight rehearsal)
Regie: Miklós Szurdi
Met: Sándor Szakácsi, Dorottya Udvaros, György Linka,
Zsuzsa Töreky, Enikö Eszenyi
Hongarije 1983
kleur 97 minuten
Oude toneelschrijver gaat eindelijk, na dertig jaar, première van
een van zijn stukken beleven – denkt hij. Want van hogerhand
is ‘afgeraden’ het stuk (De Jacobijnen, over de Franse
revolutie) op te voeren. Deels uit lafheid, deels uit medelijden
besluit de regisseur van het toneelgezelschap bij een visite van
de schrijver te doen alsof men voor De Jacobijnen repeteert.
Het bevalt de man goed en hij blijft voor onbepaalde tijd.
Steeds moeilijker wordt het de schijn op te houden, steeds
groter worden de spanningen onder de acteurs en de druk op de
regisseur om ‘het’ te vertellen. Voor het zover is overlijdt de
schrijver echter aan zijn ziekte. De regisseur moet erkennen dat
hij een lafbek is maar het leven gaat door: er wordt dadelijk
verder gerepeteerd voor een stuk dat wel in première gaat. Maar
beter zo?
Titel: Hateful eight, the
Regie: Quentin Tarantino
Met: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh,
Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael
Madsen, Bruce Dern, James Parks
USA 2015
kleur 187 minuten
In een winter kort na de Amerikaanse Burgeroorlog strandt een
postkoets met de prijsjager John Ruth en zijn gevangene, de
moordenares Daisy Donergue, tijdens een sneeuwstorm in een
herberg in Wyoming. Onderweg hebben ze twee anderen
opgepikt: majoor Marquis Warren, een andere beruchte
prijsjager, en een zekere Chris Mannix, die beweert de nieuwe
sheriff van Red Rock te zijn – de plaats waar Ruth Daisy wil
laten ophangen. In de herberg treffen ze Bob, die beweert op de
uitspanning te passen terwijl Minnie, de eigenares, op reis is,
Oswaldo Mobray, de beul van Red Rock, cowboy Joe Gage en
Sanford Smithers, een generaal van het voormalige Zuidelijke
leger. Zo belanden we in een Agatha Christie-achtige setting:
zijn alle aanwezigen werkelijk wie ze beweren te zijn?
Heerlijke over-the-top westernparodie, boordevol humor,
vuilbekkerij en grandguignolgeweld (dat hier wreder en
zinlozer is dan in enige eerdere Tarantino-film, vooral het
geweld tegen Daisy, het enige vrouwelijke hoofdpersonage);
kortom, vintage Tarantino. Voor de liefhebber.

Titel: Havinck
Regie: Frans Weisz
Met: Willem Nijholt, Anne Martien Lousberg, Will van
Kralingen, Carolien van den Berg
Nederland 1987
kleur 96 minuten
Advocaat Havinck worstelt met schuldgevoelens na de
zelfmoord van zijn vrouw, die hij verwaarloosde door een
buitenechtelijke relatie. Geleidelijk aan gaat alles hieronder
lijden: zijn werk, zijn relatie met zijn vriendin en het contact
met zijn dochter, dat toch al niet om over naar huis te schrijven
was. Uiteindelijk ziet hij in dat schuldgevoelens hem niet verder
helpen, dat het ook háár beslissing is geweest en dat hij
daarmee zal moeten leren leven. Boeiend gegeven lijdt onder
het wat fletse spel. Algehele indruk daardoor matig.
Titel: Havre, le
Regie: Aki Kaurismäki
Met: André Wilms, Blondin Miguel, Jean-Pierre Darrousin,
Kati Outinen, Elina Salo, Evelyne Didi, Quoc Dung
Nguyen, Little Bob, Laïka (hond)
Frankrijk 2011
kleur 93 minuten
Een Afrikaanse jongen komt als vluchteling per vrachtschip aan
in Le Havre. Hij wil naar zijn moeder die in Londen woont. Een
oude schoenenpoetser ontfermt zich over hem, neemt hem in
huis en probeert een schip te regelen dat hem naar Engeland kan
brengen. Daarvoor moet heel wat overhoop gehaald worden –
onder andere moet een zanger met liefdesverdriet met zijn
geliefde worden herenigd omdat hij anders geen benefietconcert
kan geven om het geld voor de overtocht op te brengen – en
bovendien krijgt de schoenenpoetser te kampen met een
terminaal zieke vrouw en een lastige politieagent. Kortom, een
droog-komische odyssee in de vertrouwde minimalistische
Kaurismäki-stijl, met de personages als pionnen in nadrukkelijk
onrealistische decors en de werkelijkheid honderdtachtig graden
gedraaid. Een feest om naar te kijken, en toch óók een statement
over het welvarende Europa dat zich het lot van de rest van de
wereld best wat meer zou mogen aantrekken.

Titel: Hawaii, Oslo
Regie: Erik Poppe
Met: Trond Espen Seim, Jan Gunnar Røjse, Evy Kasseth
Røsten, Stig Henrik Hoff, Silje Torp Færavaag, Judith
Darko, Aksel Hennie, Robert Skjærstad
Noorwegen/Zweden/Denemarken 2004
kleur 125 minuten
Ensemblefilm in de traditie van Short cuts, Magnolia en 21
grams, spelend tijdens een bloedheet etmaal in zomers Oslo.
We zijn getuige van de met elkaar verweven levens van een
aantal stadsbewoners op een dag waarop een samenloop van
omstandigheden leidt tot een ernstig verkeersongeluk waarbij
een psychiatrisch patiënt, zijn verpleger, een bajesklant, een
ambulancebroeder, een stewardess, een depressieve moeder,
haar twee jonge kinderen en een echtpaar met een baby met een
ernstige hartafwijking betrokken zijn. Het ensembleaspect is
hier minder overtuigend dan in de illustere voorbeelden en het
vleugje magisch realisme is vooral irritant, maar de acteurs
zetten sterke prestaties neer en de dramatische gebeurtenissen
krijgen al snel een eigen impact en slepen de kijker moeiteloos
door de zwakkere momenten heen.
Titel: Hawking
Regie: Philip Martin
Met: Benedict Cumberbatch, Lisa Dillon, Peter Firth, Tom
Ward, John Sessions
UK 2004
kleur 90 minuten
Biopic over de jonge Stephen Hawking, die in 1963 in
Cambridge natuurkunde studeert en een goed onderwerp zoekt
voor zijn proefschrift terwijl hij geconfronteerd wordt met de
eerste tekenen van een degeneratieve spierziekte. Hij ontmoet
onder andere de oude natuurkundige Fred Hoyle en de jonge
Roger Penrose. Die laatste oppert vanuit de topologie het idee
dat er ‘singulariteiten’ in de ruimte bestaan, punten waar de
zwaartekracht zo groot is dat niets eruit kan ontsnappen –
‘zwarte gaten’. Hawking krijgt de ingeving de richting van de
tijd in gedachten om te draaien en het expanderende heelal te
verklaren als een omgekeerde singulariteit, geen ineenstorting
maar een explosie: de Big Bang. Met dit inzicht voert hij
Einsteins relativiteitstheorie tot de uiterste consequentie,
waarvoor Einstein zelf terugschrok: het heelal is niet eeuwig
(zoals ook Hoyle tot zijn dood meende), maar heeft een begin.
Fraaie verbeelding van het Britse academische leven en de
verwoede strijd om de ‘juiste’ theorie in de jaren zestig, en
formidabele prestatie van Cumberbatch als de door zijn ziekte
steeds meer gehandicapte Stephen. Tien jaar na deze film werd
The theory of everything gemaakt, dat vooral gaat over het
huwelijk van Hawking en zijn eerste vrouw Jane.

Titel: Hayatboyu (Lifelong)
Regie: Asli Özge
Met: Defne Halman, Hakan Çimenser, Gizem Akman, Onur
Dikmen, Cuneyt Cebenoyan
Turkije 2013
kleur 108 minuten
Het huwelijk van een rijk echtpaar in Istanbul, hij architect, zij
kunstenares, raakt in de greep van verkilling en wantrouwen.
Het huis waar de twee wonen, een van alle gemakken voorzien
maar steriel bouwwerk met diverse woonlagen, staat symbool
voor de verwijdering tussen de twee, evenals de door haar
ontworpen installatie met gekleurde mistflarden op de expositie
in de galerie. Het treurige verhaal wordt vooral verteld in
esthetische beeldkaders en close-ups van gezichtsmimiek,
terwijl de dialogen vaak uit inhoudsloos gebabbel bestaan – een
hechte eenheid van vorm en inhoud. Ontroerend is de scène
waarin na een aardbeving heel even iets van de oude tederheid
tussen de echtelieden opflakkert.
Titel: Hearat shulayim (Footnote)
Regie: Joseph Cedar
Met: Shlomo Bar-Aba, Lior Ashkenazi, Aliza Rosen, Alma
Zack, Micah Lewensohn, Daniel Markovich
Israël 2011
kleur 103 minuten
Vader en zoon die beiden talmoedgeleerde zijn, hebben hun
leven lang een gecompliceerde relatie vol wederzijdse rivaliteit
gehad. De zoon is een succesvol schrijver van populairwetenschappelijke boeken maar totaal afhankelijk van de faam
van de gevestigde wetenschap, zijn vader een tekstpurist met
zeer eigenzinnige opvattingen, al gaat onder zijn minachting
voor het establishment ook een wanhopige behoefte aan
erkenning schuil. Als aan de vader bij vergissing een
prestigieuze prijs wordt toegekend die eigenlijk naar de zoon
had moeten gaan, leidt dat tot een bittere confrontatie tussen de
twee. De film slaat de lichtvoetige toon van een familiekomedie
aan, maar dat kan niet verhullen dat hier de pijnlijke
kleinzieligheden van familievetes tot in alle details worden
getoond. We doorleven hoezeer de vader lijdt onder het
maatschappelijke succes van zijn zoon, maar de zoon evenzeer
onder het uitblijven van iedere waardering van zijn vader voor
wat hij bereikt heeft. Huiveringwekkend.

Titel: Heart of a dog
Regie: Laurie Andersen
Met: Laurie Andersen, Archie, Jason Berg
USA 2015
kleur 75 minuten
Poëtisch video-essay van kunstenares Laurie Andersen over
leven en dood aan de hand van herinneringen aan haar geliefde
hond Lolabelle (gespeeld door ratterriër Archie). Een klank- en
beeldgedicht bestaande uit persoonlijke ontboezemingen en
citaten van filosofen (zoals het beroemde Kierkegaard-citaat
over het leven dat alleen achterwaarts kan worden begrepen),
begeleid door tekeningen en beelden van het hectische
stadsleven en de helende natuur, deels gezien vanuit het
gezichtspunt van een hond. Zo is er de ontroerende scène
waarin Lolabelle door een paar haviken wordt belaagd en
ineens beseft dat gevaar ook van boven kan komen en dat ze dat
nooit meer níét kan weten; Andersen legt dan de link met de
angstige gevoelens van de New Yorkers direct na 9/11. De film
is allegorisch opgedragen aan Andersens in 2013 overleden
partner Lou Reed.
Titel: Heartstone
Zie:
Hjartasteinn
Titel: Heavy
Regie: James Mangold
Met: Liv Tyler, Pruitt Taylor Vince, Deborah Harry, Shelley
Winters, Joe Grifasi
USA 1995
kleur 100 minuten
Victor, de zwaarlijvige, logge kok in het afgelegen
pizzarestaurant van zijn moeder Dolly, valt voor de nieuwe
serveerster, de mooie Callie. Haar komst brengt de onderlinge
verhoudingen in het restaurant, die na vele jaren muurvast
liggen, langzaam in beweging. De zaken dreigen volkomen uit
de hand te lopen, maar uiteindelijk kan Victor constateren dat er
zich iets als een hoopvol nieuw begin lijkt aan te dienen.
Ondanks alle ellende een positief slot. Regisseur Mangold:
‘Many films carry a hero from a state of possibility to triumph.
Victor’s triumph is that he moves merely (and grandly) to a
state of intense possibility.’

Titel: Heidi M.
Regie: Michael Klier
Met: Katrin Saß, Dominique Horwitz, Julia Hummer,
Franziska Troegner, Kurt Naumann
Duitsland 2001
kleur 95 minuten
Heidi (voormalige DDR-ster Saß) heeft een winkel in hartje
Berlijn. Ze is eind veertig, alleenstaand en teleurgesteld in het
leven nadat haar man haar in de steek heeft gelaten voor een
jongere vrouw. Ze vlucht in uitgaan, hunkerend naar tederheid,
maar beleeft slechts wat vluchtige sekscontacten. Dan loopt op
een dag Franz haar winkel binnen. Aanvankelijk durft ze niet te
geloven dat het echt wat kan worden. Bovendien kampt ook
Franz met persoonlijke problemen. Mooi beeld van de manier
waarop een liefde tussen door het leven getekende middelbaren
zich kan ontwikkelen.
Titel: Heineken-ontvoering, de
Regie: Maarten Treurniet
Met: Rutger Hauer, Reinout Scholten van Aschat, Gijs
Naber, Teun Kuilboer, Korneel Evers, Truus te Selle,
Marjolein Keuning, Sallie Harmsen, Menno van
Beekum
Nederland 2011
kleur 127 minuten
Gebaseerd op de geruchtmakende ontvoering van Freddy
Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer door een stel
Amsterdamse criminelen in 1983, met gedeeltelijk
gefictionaliseerde hoofdpersonen. De sfeer van die dagen is
goed getroffen, evenals de stoutmoedigheid van de ontvoering,
die eerst succes leek te hebben maar uiteindelijk op een
jammerlijke mislukking uitliep. Hauer is sterk als de koppige,
vechtlustige, maar door deze traumatische belevenis ook tot
zelfreflectie gedwongen Freddy Heineken, en Scholten van
Aschat (ja, zoon-van) weet de combinatie van charme en
gewelddadige dreiging van de jonge Rem Hubrechts (deels
gebaseerd op Willem Holleeder) griezelig goed op te roepen en
zelfs enige sympathie voor zijn personage te wekken. Kortom,
een geslaagde en onderhoudende Nederlandse misdaadfilm.

Titel: Helaasheid der dingen, de
Regie: Felix van Groeningen
Met: Koen De Graeve, Pauline Grossen, Kenneth
Vanbaeden, Johan Heldenbergh, Wouter Hendrickx,
Valentijn Dhaenens, Gilda De Bal
België 2009
kleur 108 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Dimitri Verhulst uit
2006. Gunther Strobbe groeit in een Vlaams dorpje op in een
familie van zuiplappen en nietsnutten. Zijn moeder heeft de
benen genomen, zijn vader en diens broers zijn weer
ingetrokken bij hun moeder, verzuipen hun weinige geld en
leven er liederlijk op los. Als het na een aantal jaren thuis bij
zijn oma, vader en ooms niet meer gaat, wordt Gunther door de
onderwijsinspectie in een internaat geplaatst, waar hij zijn
schoolopleiding weet af te maken. Hij gaat studeren en maakt
uiteindelijk carrière als schrijver, waarmee hij zich aan zijn
milieu heeft ontworsteld. In de film blikt hij met mildheid terug
op zijn jeugd, zijn familie en zijn eigen mislukkingen en
successen. Ontroerende, rauwe, maar ook zeer humoristische
familiegeschiedenis, die ondanks enkele plotwijzigingen
volledig recht doet aan het boek van Verhulst en internationaal
in de prijzen viel.
itel:
Hell or high water
Regie: David Mackenzie
Met: Ben Foster, Chris Pine, Jeff Bridges, Gil Birmingham
USA 2016
kleur 102 minuten
Twee Texaanse broers, de een gescheiden vader van twee
kinderen, de ander ex-bajesklant, plegen samen bankovervallen
in een wanhopige poging de familieranch te redden en de
volgende generatie een betere toekomst te bieden. Een bijna
gepensioneerde ranger heeft zich vast voorgenomen als laatste
wapenfeit de beide daders te pakken. Samen met zijn partner
(half indiaans, half Mexicaans) achtervolgt hij het tweetal, maar
de broers blijven hem steeds een stap voor. Fraaie moderne
western met veel humor (met als hoogtepunt de scène in de
diner waar slechts één gerecht verkrijgbaar is), waarin de
inhalige bankensector op overtuigend-hilarische wijze op zijn
nummer wordt gezet. Goed spel van de beide met elkaar
rivaliserende duo’s; doet qua feer een beetje denken aan No
country for old men. Aanrader!

Titel: Heller Wahn (Die Freundin)
Regie: Margarethe von Trotta
Met: Angela Winkler, Hanna Schygulla, Peter Striebeck e.a.
Duitsland 1983
kleur 105 minuten
Literatuurdocente aan een universiteit raakt bevriend met een
mentaal onevenwichtige vrouw, Ruth. Deze leeft met het
schrikbeeld van een broer die zelfmoord heeft gepleegd na z’n
eerste expositie (hij was schilder). Haar man leeft in
voortdurende angst dat zij ook zal gaan; ze schildert namelijk
ook. Dit overdrijft hij zo dat hij haar geen enkele
bewegingsvrijheid meer laat. De vriendschap tussen de twee
vrouwen ervaart hij als directe bedreiging, en hij probeert dan
ook steeds openlijker om Ruth voor zich te claimen. Ten slotte
komt het tot een denderende ruzie. Ruth doet eerst een
zelfmoordpoging; na een gesprek met haar vriendin doorziet zij
eindelijk haar man en vermoordt hem. Moraal: wie de vrouw
gevangen houdt in de keuken, moet niet raar opkijken als ze op
zeker moment naar een echte gevangenis of inrichting
verdwijnt. Een indrukwekkende emancipatiefilm. Mannen met
opzet karikaturaal en eenzijdig afgebeeld.
Titel: Help
Regie: Marc Munden
Met: Jodie Comer, Stephen Graham, Ian Hart, Lesley Sharp,
Sue Johnston, David Hayman, Angela Griffin, Arthur
Hughes
UK 2021
kleur 98 minuten
Sarah solliciteert bij een verpleegtehuis, waar ze ondanks haar
gebrek aan diploma’s en werkervaring wordt aangenomen
omdat ze de enige kandidaat is. Maar al spoedig blijkt dat ze
talent heeft voor het omgaan met de lastige patiënten. Dan
breekt de coronapandemie uit en moet ze toezien hoe de ene na
de andere patiënt onder de handen van de verpleging sterft. De
verpleegtehuizen hebben een schreeuwend tekort aan
beschermende materialen, die door de overheid grotendeels
rechtstreeks naar de ziekenhuizen worden gesluisd, wat tot
grote woede en frustratie bij het personeel leidt. Sarah is bang
dat de 47-jarige Tony, die ondanks zijn relatief jonge leeftijd al
alzheimer heeft en met wie ze een speciale band heeft, ook
covid zal krijgen. Murwgebeukt door wat ze heeft meegemaakt
besluit ze hem te ontvoeren. Schrijnend en schokkend beeld van
de drama’s in de Britse verpleegtehuizen gedurende de eerste
maanden van de coronapandemie, waar de situatie zo te zien
niet veel verschilde van die in Nederland. Goed.

Titel: Helt almindelig familie, en (A perfectly normal
family)
Regie: Malou Reymann
Met: Kaya Toft Loholt, Mikkel Boe Følsgaard, Rigmor
Ranthe, Neel Rønholt, Jessica Dinnage, Hadewych
Minis, Tammi Øst, Kristian Halken
Denemarken 2020
kleur 93 minuten
De elfjarige Emma leidt een gelukkig leven met haar ouders en
haar oudere zus Caroline. Daaraan komt abrupt een eind als
haar ouders bekendmaken dat ze gaan scheiden omdat vader
Thomas liever een vrouw wil zijn. De geslachtsverandering is al
in gang gezet en weldra verschijnt Thomas in vrouwenkleren en
deelt mee voortaan Agnete te willen heten. Caroline lijkt het
allemaal vrij laconiek op te vatten (ze vindt Agnete ‘wel een
coole naam’), maar Emma heeft er meer moeite mee, zij mist
haar vader die haar altijd naar voetbaltraining bracht en langs de
zijlijn aanmoedigde. Met vallen en opstaan plooit iedereen zich
stapje voor stapje naar de nieuwe situatie. Realistisch verteld –
regisseuse Raymann baseerde het verhaal op haar eigen jeugd –
met aandacht voor de heftige, sterk uiteenlopende emoties van
alle betrokkenen. Het gelukkige gezinsleven van weleer wordt
getoond in flarden uit oude familiefilmpjes. Goed.
Titel: Hemel
Regie: Sacha Polak
Met: Hannah Hoekstra, Hans Dagelet, Rifka Lodeizen, Mark
Rietman, Eva Duijvestein, Elske Rotteveel, Ward
Weemhoff, Ali Ben Horsting, Maarten Heijmans
Nederland 2012
kleur 80 minuten
Hemel zoekt tijdens nachtelijke escapades seks, maar wil verder
niets te maken hebben met de mannen met wie ze het bed in
duikt. De belangrijkste persoon in haar leven is haar vader Gijs,
die haar na de vroege dood van haar moeder alleen heeft
opgevoed. Gijs leidt net als Hemel een rusteloos leven waarin
hij zich niet aan één persoon wil binden. Maar als Gijs verliefd
wordt op de jonge veilingmeesteres Sophie, voelt Hemel al haar
zekerheden wegvallen. Rauwe schets van het lege leven van een
jonge vrouw die meent niemand nodig te hebben en met haar
directheid en tourette-achtige gedrag iedereen die ze tegenkomt
weet te ontregelen, maar die in werkelijkheid wanhopig op zoek
is naar houvast. Hoekstra speelt Hemel met een haast voelbare
pijn, en zij en Dagelet hebben veel mooie scènes samen.

Titel: Heojil kyolshim (Decision to leave)
Regie: Park Chan-Wook
Met: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun, Go Kyung-Pyo,
Shin-Young Kim, Jung Young Sook
Zuid-Korea 2022
kleur 239 minuten
Een bergbeklimmer is bij een val omgekomen en de politie
vermoedt dat hij is vermoord. Politieman Hae-joon, die de zaak
onderzoekt, raakt al spoedig in de ban van ’s mans weduwe, de
mooie en mysterieuze Seo-rae, en er ontstaat een wonderlijk
romantisch spel tussen de twee. Om hieraan te ontkomen
verhuist Hae-joon van de hoofdstad naar een stadje aan de kust,
maar tot zijn verbijstering komt hij Seo-rae daar opnieuw tegen,
hertrouwd, en korte tijd later wordt ook haar nieuwe echtgenoot
dood aangetroffen. Deze intrigerende film speelt met allerlei
genres en zet de kijker met plotselinge overgangen en
plotwendingen en ongewone camerastandpunten voortdurend
op het verkeerde been. Stemt tot nadenken over de vraag wat
liefde is en wat mensen daarvoor willen opgeven. Erg goed.
Titel: Her
Regie: Spike Jonze
Met: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson,
Rooney Mara, Amy Adams, Matt Letscher
USA 2013
kleur 126 minuten
Theodore is beroepsbrievenschrijver en maakt privé een
moeilijke periode door: hij ligt in scheiding, is vaak eenzaam en
zit veel thuis te gamen. Hij besluit het nieuwe AIbesturingssysteem OS1 aan te schaffen en voelt zich al snel
aangetrokken tot Samantha, de stem van OS1. Ze raken steeds
vertrouwder met elkaar en worden uiteindelijk verliefd.
Theodore geniet, maar wordt ook geplaagd door twijfels. Zal
een relatie met een besturingssysteem op den duur bevredigend
genoeg zijn? Kún je eigenlijk wel een relatie hebben met een
onstoffelijke intelligentie? Deze niet geheel overtuigende
toekomstfantasie stapt wel erg luchtig over een reeks
ongeloofwaardigheden heen, maar komt niettemin sympathiek
over door de aandacht waarmee de details zijn uitgewerkt en
een scenario dat duidelijk maakt hoe serieus Jonze zijn eigen
gegeven neemt. Aan het einde van deze wel heel aparte
romantische komedie dreigt zelfs even ontroering. Ga hem
beslist zien als je de kans hebt.

Titel: Herbes folles, les
Regie: Alain Resnais
Met: Sabine Azéma, André Dussollier, Anne Consigny,
Emmanuelle Devos, Edouard Baer
Frankrijk 2009
kleur 104 minuten
Als de middelbare, getrouwde Georges in een parkeergarage de
gestolen en door de dief weggegooide portemonnee van de
alleenstaande tandarts en pilote Marguérite opraapt, zet dat een
keten van absurde gebeurtenissen gang in een werkelijkheid die
steeds raadselachtiger en chaotischer wordt. Dussollier en
Azéma geven mooi gestalte aan de steeds verder woekerende
fantasieën (of wanen) en verlangens. De hoogbejaarde meester
Resnais verfilmde de roman L’incident van Christian Gailly als
de neurotische hyperbool van een romantische komedie. Niet
ieders smaak, maar een fijn achtbaanritje voor wie bereid is zich
mee te laten voeren.
Titel: Herinneringen aan het gele huis
Zie:
Recordações da casa amarela
Titel: Hero
Zie:
Accidental hero
Titel: Herr Bachmann und seine Klasse
Regie: Maria Speth
Met: Dieter Bachmann, Aynur Bal, Önder Cavdar
Duitsland 2021
kleur 217 minuten
Documentaire over Dieter Bachmann, een leraar in het Duitse
industriestadje Stadtallendorf in Hessen, waar veel leerlingen
met een allochtone achtergrond wonen. We zien hoe hij een
klas waarvan de leerlingen zich voorbereiden om voor het juiste
type middelbare school te kiezen begeleidt in deze cruciale
periode. Hij probeert iedereen zich thuis te laten voelen, tot zijn
recht te laten komen en een keuze te laten maken die past bij
zijn of haar capaciteiten en interesses. Aangezien sommige
leerlingen kampen met moeilijke thuissituaties, valt dat niet
altijd mee, maar Bachmann behoudt onder alle omstandigheden
zijn onverwoestbare goede humeur en houdt zichtbaar van zijn
leerlingen (en zij van hem). Aangezien hij bijna 65 is, is het zijn
laatste schooljaar voor zijn pensioen. Na het kijken blijft hij je
nog lang bij met zijn AC/DC-T-shirt en zijn onafscheidelijke
wollen muts op – een bevlogen docent die in de loop der jaren
volledig is gaan samenvallen met zijn werk. De documentaire
heeft duidelijke overeenkomsten met de Nederlandse tv-serie
Klassen over een school in een Amsterdamse achterstandswijk
en behandelt dezelfde problemen en dilemma’s (en in mindere
mate met het al wat oudere Être et avoir). De film is erg lang,
waardoor je geduld soms op de proef wordt gesteld, maar weet
tot het eind toe de aandacht toch telkens weer terug te winnen
met persoonlijke gesprekken over wezenlijke zaken. Zou als tvserie in vier of vijf delen meer tot zijn recht zijn gekomen.

Titel: Herr Lehmann
Regie: Leander Jaussmann
Met: Christian Ulmen, Katja Danowski, Detlev Buck, Janek
Rieke, Annika Kuhl
Duitsland 2003
kleur 115 minuten
West-Berlijn, 1989. District SO36 van de wijk Kreuzberg is een
hoekje van de grote stad dat behaaglijk in een bocht van de
Muur ‘genesteld’ ligt. Kunstenaars en kroegtijgers leiden er een
tijdloos bestaan aan de zelfkant. Frank Lehmann, bijna 30,
werkt als barkeeper in een kroeg. Zijn dagen staan in het teken
van zuipen, eindeloos filosoferen over niets, een ongelukkige
liefde voor de kokkin Kathrin, zorgen om zijn goede vriend
Karl, een door twijfels gekweld kunstenaar, en een bezoek van
zijn ouders, die hij heeft voorgespiegeld dat hij de baas van een
restaurant is. De politieke woelingen in de DDR, die
uiteindelijk leiden tot de val van de Muur, lijken hem
nauwelijks te raken, maar ze luiden het einde in van de
nihilistische leeglopersenclave waarin hij leeft. Gaandeweg
krijgen de curieuze, nagenoeg inhoudsloze belevenissen van
Herr Lehmann en zijn entourage ontroerende en zelfs tragische
proporties. We zien een man van wie we vermoeden dat hij iets
in zijn mars heeft, maar die het leven onverschillig aan zich
voorbij laat trekken en aan het eind met lege handen staat.
Verfilming van het gelijknamige boek van Sven Regener.
Titel: Hersenschimmen
Regie: Heddy Honigmann
Met: Joop Admiraal, Marja Kok, Inge Marit van der Wal,
Catherine ten Bruggencate, Peer Mascini
Nederland/Canada 1988
kleur circa 100 minuten
Maarten Klein emigreerde jaren geleden naar Canada en is nu
enkele jaren met pensioen. In een lange koude winter begint hij
plotseling in hoog tempo te dementeren, tot ontzetting van zijn
vrouw Vera. Zijn gedachten en herinneringen verbrokkelen. In
flashbacks naar zijn vroege Nederlandse herinneringen krijgt de
kijker te zien waar zijn onsamenhangende uitingen op slaan:
zijn eerste vriendinnetjes, een vrouw in Parijs met wie hij een
nacht doorbracht, een ex-collega die zelfmoord pleegde,
jeugdherinneringen. Langzaam ontglipt hem alles tot hij in een
tehuis komt en denkt dat hij de enige ter wereld is die nog
Nederlands praat. Sterk aangrijpende film naar gelijknamig
boek van Bernlef. Zeer fraai is het contrast tussen de flashbacks
in felle lichte kleuren en de grauwe werkelijkheid van een
strenge winter.

Titel: Het doet zo zeer
Regie: Heleen van Royen
Met: Heleen van Royen, mevrouw Breed, familieleden
Nederland 2017
kleur 87 minuten
Grotendeels door Heleen van Royen zelf gefilmde
documentaire over haar 84-jarige moeder, die in 2015 niet meer
zelfstandig kan blijven wonen door beginnende vasculaire
dementie en heupproblemen waardoor ze nauwelijks meer kan
lopen van de pijn. Eerst laat Van Royen haar verhuizen naar een
mantelzorghuisje in de achtertuin, maar doordat haar moeder
steeds meer hulp nodig heeft kan ze daar al snel niet meer
blijven en moet ze naar een verpleeghuis. We zien hoe de
tegenstribbelende oude vrouw uit haar vertrouwde omgeving
wordt gehaald en steeds verwarder wordt, maar ook hoe ze
uiteindelijk weer opknapt als de zorg eindelijk goed geregeld is.
Het feit dat Van Royen een BN’er is die de nodige controverse
oproept, werkt enigszins tegen de documentaire – haar fans
zullen hem prachtig vinden, anderen twijfelen aan haar
oprechtheid. Wie die gekleurde blik probeert los te laten, ziet
een integer en liefdevol gemaakt verslag.
Titel: Heures souterraines, les
Regie: Philippe Harel
Met: Marie-Sophie Ferdane, Mehdi Nebbou, Carolina
Jurczak, Eric Savin, Aurélia Petit
Frankrijk 2015
kleur 105 minuten
Mathilde, een jonge weduwe met drie kleine kinderen, wordt na
acht probleemloze jaren op haar werk opeens getreiterd door
haar baas zonder dat ze begrijpt waarom. Thibault, een EHBOarts met een stressvolle baan, maakt het uit met zijn vriendin na
een liefdeloze relatie van twee jaar. De wegen van deze twee
eenzame mensen in een zware fase van hun leven te midden van
talloze anderen in de grote stad zullen elkaar kruisen. Deze
indringende verfilming van de roman van Delphine de Vigan
maakt de kwellingen van de twee hoofdpersonen haast fysiek
navoelbaar en weet zo oprecht mededogen te wekken.
Titel: Hideous kinky
Regie: Gillies MacKinnon
Met: Kate Winslet, Carrie Mullan, Bella Riza, Saïd
Taghmaoui, Pierre Clémenti, Abigail Cruttenden
UK 1998
kleur 98 minuten
Julia, een alleenstaande moeder, woont in 1972 met haar twee
dochtertjes Bea en Lucy in Marokko, waar zij een soefi-priester
hoopt te ontmoeten om ‘haar ik kwijt te raken’. Ze jaagt die
droom nogal naïef en roekeloos na, maar haar dochtertjes en
een verhouding met een straatartiest houden haar bij de les van
het dagelijks leven. Sympathieke film, waarin geen partij wordt
gekozen voor de ene of andere leefwijze en die een mooi beeld
geeft van de band tussen moeder en kinderen door dik en dun.
Winslet speelt in haar eerste film na Titanic verfrissend
‘onspectaculair’; de film bevat ook mooie droomflarden.

Titel: High boot Benny
Regie: Joe Comerford
Met: Marc O’Shea, Alan Devlin, Frances Tomelty, Fiona
Nicholas
Ierland 1993
kleur 81 minuten
Manley, een voormalige priester, leidt samen met Matron, een
protestantse vrouw, een afgelegen schooltje op de grens van
Noord-Ierland en de Ierse republiek. De eigengereide,
onafhankelijke Benny, een zeventienjarige jongen die is
weggelopen van huis in West-Belfast, vindt onderdak bij hen.
Tussen de drie groeit een merkwaardige band met seksuele
ondertonen. Vergeefs proberen ze neutraal te blijven in een
streek waar de IRA en het Engelse leger verbeten een stille
oorlog voeren. Kleine, allegorische film die de Ierse tragedie
goed invoelbaar maakt.
Titel: High fidelity
Regie: Stephen Frears
Met: John Cusack, Iben Hjejle, Jack Black, Todd Louiso,
Lisa Bonnet, Catherine Zeta-Jones, Joan Cusack, Tim
Robbins, Joelle Carter, Sara Gilbert
USA 2000
kleur 113 minuten
Verfilming van de roman van Nick Hornby, waarvan de
handeling is verplaatst van Engeland naar Chicago.
Hoofdpersoon is Rob, eigenaar van een tweedehandsplatenzaak
en verslaafd aan popmuziek, een man die nog veel wegheeft
van een jongen. Als hij voor de zoveelste keer door een
vriendin wordt verlaten, besluit hij zijn desastreuze liefdesleven
eens goed onder de loep te nemen, en van dat onderzoek zijn
wij als kijker getuige. Het levert een uitermate sympathieke
film op, die een milde glimlach oproept om het gestuntel van de
hoofdpersoon, mede door diens vertederende ontboezemingen,
vaak rechtstreeks tot de camera gericht, en de herkenbare
manier waarop hij popliedjes gebruikt als ‘soundtrack’ voor zijn
leven (met als hoogtepunt een dialoog met Bruce Springsteen
himself). De film zit uiteraard boordevol leuke liedjes, zodat je
na afloop nog een poosje neuriënd en lichtvoetig rondloopt.
Titel: High sun
Zie:
Zvizdan

Titel: Hilary and Jackie
Regie: Anand Tucker
Met: Emily Watson, Rachel Griffiths, James Frain, David
Morrissey, Charles Dance, Celia Imrie
UK 1998
kleur 121 minuten
Verfilming van de door zus Hilary en broer Piers geschreven
biografie van de zeer getalenteerde celliste Jacqueline du Pré.
Hilary blijkt al jong aanleg te bezitten voor de dwarsfluit en
Jackie voor de cello; er ontstaat een ‘haat-liefderivaliteit’ tussen
de twee zussen. Uiteindelijk blijkt Jackie van hen tweeën het
meeste talent te hebben. Ze viert al op jonge leeftijd triomfen,
en als ze pianist/dirigent Daniel Barenboim ontmoet en met
hem trouwt, lijkt het sprookje compleet. Haar geluk wordt
echter gedwarsboomd door haar grillige karakter, haar
verlangen naar een gewoon leven en de haat-liefdeverhouding
met haar zus, die een gelukkig bestaan buiten de schijnwerpers
leidt. Het noodlot slaat toe als Jackie nog voor haar dertigste
multiple sclerose krijgt en moet stoppen met optreden. Deze
zeer indrukwekkende film legt de nadruk op de gecompliceerde
verhouding tussen de twee zussen en weet die, mede dankzij het
uitstekende spel van de hoofdrolspeelsters, dichtbij te brengen.
James Berardinelli schreef: ‘Every subject that it touches on,
from the love/rivalry relationship of sisters to the line between
genius and madness to the price of celebrity, is handled
flawlessly.’
Titel: Himalaya – L’enfance d’un chef
Regie: Eric Valli
Met: Thilen Lhondup, Gurgon Kyap, Lhakpa Tsamchoe,
Karma Wangel, Karma Tensing, Labrang Tundup,
Jampa Kalsang Tamang
Frankrijk/Zwitserland/UK/Nepal 1999
kleur 108 minuten
Als Tinle’s zoon omkomt op de terugweg van de Tibetaanse
zoutmeren, geeft Tinle de schuld daarvan aan Karma, de vriend
van zijn zoon. Hij weigert Karma zijn zegen te geven als
nieuwe leider en organiseert een eigen karavaan om het zout
naar een lager gelegen gedeelte van Nepal te brengen om daar
te ruilen tegen graan. Tinle, een paar oude getrouwen, de
weduwe van zijn zoon, zijn kleinzoon en zijn andere zoon, die
monnik is, begeven zich op de gevaarlijke reis. Karma is al een
paar dagen eerder met zijn karavaan vertrokken omdat hij de
stormen voor wilde zijn. Tinle’s groep haalt die van Karma
vóór de laatste bergpas in en het komt tot een confrontatie
tussen de twee koppige leiders. Prachtige beelden van de
onverbiddelijke Nepalese natuur, waarin de bergvolken moeten
zien te overleven; onder andere bloedstollende
cinemascopebeelden van een ijselijk smal bergpad waar een
karavaan met jaks met zware zoutzakken overheen moet. Het
verhaal is wat simplistisch, maar de film biedt een aardig kijkje
in een niet-westerse cultuur.

Titel: Himmel über Berlin, der
Regie: Wim Wenders
Met: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Peter
Falk, Curt Bois e.a.
Frankrijk/Duitsland 1988
zwart-wit en kleur 122 minuten
Soort sprookje waarin twee engelen (Ganz en Sander) in Berlijn
vertoeven. Ze kunnen de gedachten van de mensen lezen, maar
geen kleuren zien. Ze zijn voor de meeste mensen onzichtbaar,
slechts enkelen – vooral kinderen – bespeuren hun
aanwezigheid. Een van de engelen smacht naar een stoffelijk,
lichamelijk, twijfelend leven in plaats van zekerheid,
eeuwigheid en geestelijkheid. Zijn wens wordt uiteindelijk
vervuld door een liefde voor een trapezewerkster (Dommartin)
en doordat de Amerikaanse acteur Peter Falk hem een handje
helpt. Inmiddels heeft de kijker bijna twee uur lang geboeid
gekeken naar het getob van de Berlijners. Een zeer zuivere film,
waaraan helaas enige afbreuk wordt gedaan door een aantal
(quasi-)diepzinnige teksten van Peter Handke.
Titel: Hip hop-eration
Regie: Bryn Evans
Met: Terri Wool-Moore Goodwin, Kara ‘bang bang’ Nelson,
Eileen ‘diva mystic’ Evans, Rosemary ‘missy ro-yo’
McKenzie, Maynie ‘quicksilver’ Thompson, Winnie
Mitchell, Billie ‘billie j buzz’ Jordan, Howard
Schwartz, Karen Schwartz
Nieuw-Zeeland 2014
kleur 93 minuten
Documentaire over een groep bejaarden op een eilandje voor de
kust van Nieuw-Zeeland die besluit om onder leiding van een
bevlogen begeleidster deel te nemen aan de hiphopwereldkampioenschappen in Las Vegas. We leren een aantal
leden van de groep, van wie sommigen over de negentig zijn,
beter kennen en maken mee hoe ze zich fysiek en mentaal
voorbereiden. Hun optreden vindt enorme weerklank onder de
andere, jeugdige deelnemers en is een doorslaand succes.
Ontroerend en enorm vrolijk stemmend!

Titel: Historias mínimas
Regie: Carlos Sorin
Met: Javier Lombardo, Antonio Benedicti, Javiera Bravo,
Julia Solomonoff, Laura Vagnoni, Enrique Otranto,
Aníbal Maldonado
Argentinië/Spanje 2002
kleur 90 minuten
Drie mensen reizen onafhankelijk van elkaar van een klein
dorpje in Santa Cruz, een onherbergzame streek in het zuiden
van Argentinië, naar de provincieplaats San Julian, waar ze iets
hopen te vinden dat hun leven beter zal maken. Een oude man
gaat daar op zoek naar zijn hond, die van hem is weggelopen na
een ongeluk waarover de man zich schuldig voelt. Een
vertegenwoordiger in afslankpleisters wil er een verjaarstaart in
de vorm van een voetbal geven aan het kind van een klant van
hem, een jonge weduwe op wie hij een oogje heeft. En een
arme huisvrouw mag er meedoen aan een tv-quiz waarbij
keukenmachines te winnen zijn. De personages zijn ontroerend
kleine, eenzame wezens in het imposante, barre landschap van
Patagonië, maar aan het eind gloort er hoop.
Titel: Historias que so existem quando lembradas
Regie: Julia Murat
Met: Lisa Fávero, Sonia Guedes, Ricardo Merkin, Luiz Serra
Brazilië 2011
kleur 98 minuten
In een afgelegen Braziliaans dorpje wordt het leven beheerst
door regelmaat en rituelen. Ooit lag het in een welvarend gebied
vol koffieplantages, nu is er niets meer te doen. De jongeren
zijn weggetrokken en er wonen alleen nog een paar oude
mensen, die allemaal een vaste taak hebben in het minieme
dorpsleven. Zo bakt Madalena elke ochtend brood en brengt dat
naar de winkel van Antonio, waar ze volgens een vast stramien
met elkaar kibbelen en daarna buiten op de bank voor de winkel
samen een kopje koffie drinken. Dan verschijnt de jonge
fotografe Rita, die tijdens een trektocht langs de allang niet
meer gebruikte spoorlijn op het dorp is gestuit. Ze krijgt
onderdak bij Madalena en wordt langzamerhand deel van het
dorp. De bewoners beginnen haar hun verhalen te vertellen.
Prachtig sprookje over een spookdorp waar het leven al heel
lang stilstaat – er is al tientallen jaren niemand overleden, de
begraafplaats is afgesloten – en dat een nieuwe impuls krijgt
door de komst van een buitenstaanster die de tradities voortzet.
Visuele poëzie met een duistere ondertoon, meer symbolisch
dan realistisch, maar ook humoristisch en ontroerend.

Titel: Hit the road
Regie: Panah Panahi
Met: Pantea Panahiha, Hasan Majuni, Rayan Sarlak, Amin
Simiar, Masoud Tosifyan
Iran 2021
kleur 93 minuten
Een gezin – vader met gipsbeen, redderende moeder, zwijgend
voor zich uit starende zoon, klein druk jongetje en zieke hond –
vertrekt voor een autotochtje. Maar wat zich aanvankelijk laat
aanzien als een komische roadmovie met absurdistische
gesprekken (waaronder dat met een meeliftende wielrenner),
ontpopt zich steeds meer tot een weemoedige afscheidsreis. Uit
gespreksflarden wordt duidelijk dat de volwassen zoon de
Turkse grens over moet worden gesmokkeld en dat het kleine
jongetje (een schitterende rol van Sarlak) daar niets van mag
weten. Fraai regiedebuut van Panah Panahi, de zoon van de
gelauwerde dissident-regisseur Jafar Panahi (onder andere
bekend van Taxi en De spiegel). Evenals zijn vader levert hij
kritisch commentaar op het verstikkende Iraanse regime dat het
land steeds meer doet vastlopen. Moedig en mooi.
Titel: Hitch
Regie: Andy Tennant
Met: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta,
Julie Ann Emery, Adam Arkin, Robinne Lee
USA 2005
kleur 118 minuten
Alex ‘Hitch’ Hitchins is date doctor, een soort therapeut die
verlegen mannen helpt het daten in de vingers te krijgen.
Terwijl een van zijn cliënten groot succes heeft bij een
schijnbaar onbereikbare beroemdheid, merkt Alex zelf dat zijn
systeem niet werkt bij Sara, een society-roddelcolumniste op
wie hij verliefd wordt. Romcom over onwaarschijnlijke
matches en de zin en onzin van datingcursussen, met veel
humoristisch gemijmer over de verschillen tussen mannen en
vrouwen en wat ze nu ‘eigenlijk’ willen. Onderhoudend.

Titel: Hitchhiker’s guide to the galaxy, the
Regie: Garth Jennings
Met: Martin Freeman, Mos Def, Zooey Deschanel, Warwick
Davis, Stephen Fry
USA/UK 2005
kleur 109 minuten
Verfilming van de tot cultstatus uitgegroeide ‘vijfdelige
trilogie’ van Douglas Adams, een waanzinnige sciencefictionparodie (oorspronkelijk een succesvol BBC-hoorspel).
Hoofdpersoon Arthur Dent, een sullige aardbewoner, wordt
door een goede vriend die een buitenaards wezen blijkt te zijn
op het nippertje gered voordat de aarde wordt vernietigd ten
behoeve van de aanleg van een galactische hypersnelweg,
belandt in het ruimtevaartuig van de leeghoofdige president van
de Melkweg en beleeft allerlei dolzinnige avonturen op zoek
naar de zin van ‘het leven, het heelal en de rest’. De toon en
sfeer van de boeken is grotendeels goed overgekomen, de overthe-top-humor komt goed uit de verf en de vormgeving van de
bizarre ruimtewezens (uitgevoerd door Jim Henson) is zeer
geslaagd. Het verhaal is, net als in de boeken, geheel
ondergeschikt aan de merendeels talige (en zeer Britse) humor,
maar die is dan ook kostelijk. In tijden niet meer zo gelachen
om een film!
Titel: Hjälten
Regie: Agnete Fagerström-Olsson
Met: Lena Carlsson, Helge Jordal, Marianne Moerk
Zweden 1989
kleur 110 minuten
Film speelt in 1965, wat onder andere merkbaar is aan kleding,
muziek (Roy Orbison, Searchers, Donovan, de vroege Hollies)
en het toen nog linkshoudende verkeer in Zweden.
Zeventienjarig meisje van welvarende ouders beleeft haar eerste
liefde met arme, rebelse jongen. Droevig einde als de jongen
wordt gearresteerd en de vader van het meisje tijdens haar
afwezigheid is overleden.

Titel: Hjartasteinn (Heartstone)
Regie: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Met: Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir,
Katla Njálsdóttir, Jónína Þórdís Karlsdóttir, Rán
Ragnarsdóttir, Nína Dögg Filippusdóttir, Sveinn
Ólafur Gunnarsson
IJsland 2016
kleur 126 minuten
Tieners Thor en Kristján wonen in een IJslands vissersdorp en
trekken veel met elkaar op omdat hun beider thuissituatie te
wensen overlaat: Kristjáns ouders maken voortdurend ruzie en
Thors gescheiden moeder is tot afgrijzen van hem en zijn twee
oudere zussen aan het daten. In de zomer waarin ze voor het
eerst beginnen te puberen wordt Thor aarzelend verliefd op
Beta. Kristján schaamt zich voor zijn ontluikende homoseksuele
gevoelens, waar in het bekrompen dorp geen ruimte voor is.
Zelfs Thor, zijn beste vriend, durft hij er niet over te vertellen;
hij doet alsof hij geïnteresseerd is in Beta’s vriendin Hanna.
Maar het wordt voor Kristján steeds moeilijker om met zijn
leugen te leven en het komt tot een crisis. Regisseur
Guðmundur baseerde de film gedeeltelijk op zijn eigen jeugd
begin jaren negentig, wat blijkt uit authentieke details zoals het
verzamelen van eieren van papegaaiduikers door je aan een
touw van de rotsen te laten zakken. De film is aan de lange kant
en komt wat moeizaam op gang, maar de schets van een
besloten dorpsgemeenschap waar iedereen op elkaars lip zit is
overtuigend en de pijn van het volwassen worden is aangrijpend
in beeld gebracht. Al met al zeker de moeite waard.
Titel: Hoe duur was de suiker
Regie: Jean van de Velde
Met: Yootha Wong-Loi-Sing, Gaite Jansen, Anna Raadsveld,
Jaap Spijkers, Kees Boot, Benja Bruining, Yannick
van de Velde, Genelva Krind, Maurits Delchot,
Mbulelo Grootboom
Nederland/Duitsland/Zuid-Afrika 2013
kleur 125 minuten
Verfilming van de gelijknamige Surinaamse bestseller van
Cynthia McLeod over de wederwaardigheden van de slavin
Mini-Mini en haar kille en wispelturige meesteres (en halfzusje)
Sarith in het achttiende-eeuwse Suriname. Het contrast tussen
de zwarte slaven, die geen schoenen en als kleding alleen
schaamlappen mogen dragen, en de chic uitgedoste joodsNederlandse plantersfamilies is schrijnend en de wreedheid van
sommige blanken ontluisterend. Mini-Mini doet in voiceover
verslag van de vele wendingen die haar leven nam tot ze na veel
ellende ten slotte goed terechtkwam als vrouw van een
‘verlichte’ plantage-eigenaar. De film weet de verdwenen
koloniale wereld overtuigend op te roepen met fraai uitgelichte
beelden van plantagehuizen en suikerrietvelden, maar helaas
wordt er matig geacteerd en zijn de dialogen vaak houterig en te
modern van taalregister. Niettemin wel onderhoudend.
Titel: Hoe ik het einde van de wereld vierde
Zie:
Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii

Titel: Höhle des gelben Hundes, die
Zie:
Shar nokoïr tam
Titel: Hola, estás sola?
Regie: Iciar Bollain
Met: Silke, Candela Pena, Arcadi Levin, Alex Angulo, Elena
Irureta
Spanje 1995
kleur 92 minuten
De twintigjarige Nina, die in Valladolid bij haar gescheiden
vader woont, is zijn autoritaire gedrag en conservatisme zat.
Samen met haar even oude vriendin Trini gaat ze op reis naar
de Costa del Sol. Op deze reis, en tijdens een lange tussenstop
in Madrid, zijn ze op zoek naar avontuur, werk en
onafhankelijkheid. De ontmoeting met Nina’s moeder loopt
voor de beide meisjes (om verschillende redenen) op een grote
teleurstelling uit. Warme, menselijke film waarin de
(vrouwen)vriendschap uiteindelijk alle tegenslag doorstaat.
Titel: Hold me, thrill me, kiss me
Regie: Joel Hershman
Met: Max Parrish, Adrienne Shelley, Sean Young, Diane
Ladd, Andrea Nashak, Bela Lehoczky, Ania Suli,
Timothy Leary
USA 1992
kleur 93 minuten
Buiten Hollywood om, goedkoop en in recordtijd gemaakte
cultfilmparodie, die sterk doet denken aan het werk van Hal
Hartley. Het verhaal – inbreker wordt betrapt door dochter des
huizes, schiet haar per ongeluk dood, duikt onder in een
caravanpark bij een pornoster en wordt verliefd op haar zusje –
is ondergeschikt aan de bizarheid van het caravanpark en de
bewoners ervan, behalve de krengige pornoster onder andere
een Southern belle op leeftijd, een oude Hongaarse operadiva
en haar afschuwelijke zoon. Lsd-goeroe Timothy Leary speelt
een man die mensen van valse paspoorten voorziet. Leuk, al
konden veel Amerikanen er niet om lachen.

Titel: Holy smoke
Regie: Jane Campion
Met: Kate Winslet, Harvey Keitel, Julie Hamilton, Pam
Grier, Sophie Lee, Tim Robertson, Genevieve Lemon
USA/Australië 1999
kleur 114 minuten
De Australische Ruth (Winslet) is in India in de ban geraakt van
een goeroe en haar familie maakt zich zorgen over haar. Ze
wordt met een voorwendsel teruggelokt naar huis en de familie
huurt de Amerikaanse deprogrammeur P.J. (Keitel) in om haar
hersens te ‘ontspoelen’. Hij meent de klus in drie dagen te
kunnen klaren in een afgelegen hut in de Australische woestijn,
maar de sessies ontaarden al gauw in een strijd tussen de seksen
waarin P.J. tot zijn ontzetting merkt dat hij zelf totaal ontregeld
wordt door de grillige, maar onverzettelijke Ruth. Campion
keerde voor deze titanenstrijd tussen gevoel en ratio terug naar
de verfrissende chaos van haar debuut Sweetie, maar door alle
losse eindjes schiet de film zijn doel voorbij; wat je het meeste
bijblijft, zijn de acteerprestaties van Winslet en Keitel.
Titel: Hombres complicados
Regie: Dominique Deruddere
Met: Dirk Roofthooft, Josse de Pauw, Hilde van Mieghem,
Lies Pauwels, Johanne Saunier, Jaco van Dormael,
Marc Didden
België 1997
zwart-wit en kleur 87 minuten
Twee broers, de oudste een keurige burgerman, de jongste een
verlopen crimineel, gaan na de dood van hun moeder samen
met hun vrouwen en het zoontje van de jongste met vakantie
naar de Ardennen en leren zodoende voor het eerst elkaars
volwassen leven kennen. Door toedoen van de jongste, die van
de gelegenheid gebruik wil maken om over de rug van zijn
integere broer zijn financiële problemen op te lossen, belanden
ze al snel in het onderwereldmilieu van Luik en lopen hun
beider levens gevaar. Onderhoudende, goed gelukte komedie
met ernstige ondertoon, met prachtig spel van Roofthooft en De
Pauw als de twee broers en heerlijke, sappig-Vlaamse dialogen.
Een aantal Belgische collega-regisseurs kreeg kleine rolletjes
van Deruddere; Jaco van Dormael zet bijvoorbeeld zeer
overtuigend een wc-operazanger neer en Marc Didden de
chagrijnige manager van een vakantiepark. Bijpassende stevige
muziek van Arno Hintjes.

Titel: Home
Regie: Fien Troch
Met: Karlijn Sileghem, Jeroen Perceval, Kevin Janssens,
Sebastian Van Dun, Loïc Batog, Mistral Guidotti,
Lena Suijkerbuijk, Koen Mortier, Els Dottermans
België 2016
kleur 103 minuten
Kevin wordt na een periode van jeugddetentie opgenomen in
het gezin van zijn neef Sammie. Via hem maakt Kevin kennis
met John, die in een onmogelijke thuissituatie zit met een
moeder die hem terroriseert. Kevin voelt zich geroepen hem te
hulp te komen, wat tot een dramatisch voorval leidt dat de
dynamiek van de vriendengroep onder druk zet. De film toont
in authentieke, deels door de tieners zelf met telefoons gefilmde
beelden de onoverbrugbare kloof tussen de moderne generaties,
die allang elkaars taal niet meer spreken, en de verborgen
misère en eenzaamheid achter de welvarende en ogenschijnlijk
rustige façades. Zowel volwassenen als kinderen misdragen
zich; Troch kiest geen partij. Huiveringwekkend goed gespeeld.
Titel: Homesman, the
Regie: Tommy Lee Jones
Met: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer,
Miranda Otto, Sonja Richter, John Lithgow, James
Spader, Meryl Streep
USA 2014
kleur 122 minuten
Mary Bee Cuddy, een eenzame vrouw die halverwege de
negentiende eeuw in een van de nieuwe, onherbergzame
westelijke territoria van de VS leeft, neemt de taak op zich drie
vrouwen die krankzinnig zijn geworden van het zware en wrede
leven in het Wilde Westen en die niet bij hun echtgenoten
kunnen blijven terug te brengen naar hun familie in de
oostelijke staten. Ze roept de hulp in van vrijbuiter George
Briggs, en samen met het treurige drietal aanvaarden ze de
lange en moeilijke reis door gebieden die onveilig gemaakt
worden door indianen en rondtrekkende criminelen. Rechttoe
rechtaan vertelde, historisch accurate verfilming van het boek
van Glendon Swarthout, aangrijpend door de onverbloemde
weergave van menselijk lijden en de zeldzame momenten van
(relatieve) vrede. Aanrader.

Titel: Homme amoureux, un (A man in love)
Regie: Diane Kurys
Met: Peter Coyote, Greta Scacchi, Jamie Lee Curtis, Claudia
Cardinale
Frankrijk/Italië 1987
kleur 105 minuten
Jane, een actrice uit Parijs (Scacchi), krijgt een bijrol in een film
over een tragische Italiaanse dichter die in Rome wordt
opgenomen en wordt verliefd op de Amerikaanse
hoofdrolspeler (Coyote). Hij voelt hetzelfde voor haar en reist
haar achterna als ze na de opnamen naar huis gaat. Ze beleven
een hartstochtelijke liefde, die aanvankelijk voor zijn
echtgenote (prachtige rol van Curtis) geheim wordt gehouden –
haar vriend heeft direct alles in de gaten – maar ten slotte via
een krantenfoto uitlekt. Door het hele verhaal speelt de
naderende dood van Janes moeder (Cardinale) steeds op de
achtergrond mee; als ze is overleden, besluit Jane het leven net
zo sterk tegemoet te treden als haar moeder de dood in de ogen
zag. Ze besluit schrijfster te worden en als eerste een boek te
schrijven over haar grote liefde. Naar de verfilming van dat
boek hebben we dus zitten kijken. Een sterk slot van een verder
niet steeds even boeiende film. Met name de gedeelten waarin
de kapsones van de Amerikaanse acteur breed worden
uitgemeten, gaan snel vervelen.

Titel: Hommes et des dieux, des
Regie: Xavier Beauvois
Met: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin,
Philippe Laudenbach, Jacques Herlin, Loïc Pichon,
Xavier Maly, Jean-Marie Frin, Abdelhafid Metalsi,
Sabrina Ouazani, Abdallah Moundy, Olivier Perrier,
Farid Larbi, Adel Bencherif
Frankrijk 2010
kleur 122 minuten
Een groep Franse monniken die in het Atlasgebergte in Algerije
in een klooster bij een klein dorpje wonen en een goede
verstandhouding met de arme dorpelingen hebben, moeten
halverwege de jaren negentig beslissen of ze willen blijven als
de streek wordt geteisterd door islamistische terroristen en ze in
acuut levensgevaar komen te verkeren. Ze kiezen er uiteindelijk
voor om te blijven omdat ze de dorpelingen, aan wie ze ook
medische zorg verlenen, na al die decennia niet in de steek
willen laten en hun belofte aan God en elkaar gestand willen
doen. Het wordt hun (voorspelbare) ondergang. Fraaie beelden
van de dagelijkse bezigheden in het klooster, de contacten met
de dorpelingen en de biddende en zingende broeders worden
afgewisseld met het schrikbewind (en enkele malen ook grof
geweld) van de islamisten en discussies van de broeders over de
te nemen beslissing, waarmee ieder op zijn manier worstelt. De
film was een groot succes; kennelijk is er anno 2010 een sterke
behoefte aan verhalen over de positieve kracht van religie in
tijden van crisis. Geen mens wil meer in het klooster, maar als
thema in arthousefilms, zeker als contrast met de negatiefgewelddadige uitleg van religie door de islamisten, doet deze
entourage het verrassend goed. Het ‘laatste avondmaal’
begeleid door het Zwanenmeer vond ik dan weer net iets te veel
van het goede.

Titel: Homo faber (Voyager)
Regie: Volker Schlöndorff
Met: Sam Shepard, Julie Delpy, Barbara Sukowa, Dieter
Kirchlechner, August Zirner
Frankrijk/Duitsland/Griekenland/UK 1991
kleur en zwart-wit 117 minuten
Gebaseerd op de roman van Max Frisch uit 1957 over ingenieur
Walter Faber, die niet gelooft in toeval en ongrijpbaar noodlot
en vindt dat alles rationeel verklaarbaar is, maar zelf in een
draaikolk van emoties belandt als hij onverhoeds met zijn
onverwerkte verleden van vlak voor de oorlog geconfronteerd
wordt. Het begint met een vliegtuigcrash in Zuid-Amerika die
hij overleeft. Naast hem in het vliegtuig zit een man die lijkt op
iemand die hij kent. Via een reeks toevalligheden belandt hij
vervolgens op een boot van New York naar Frankrijk waar ook
de mooie jonge Sabeth mee reist. Ze beginnen een
hartstochtelijke verhouding en maken samen een autotocht van
Parijs via Italië naar Athene, waar Sabeths moeder Hanna
woont. Onderweg komt Faber erachter dat hij Hanna van
vroeger kent, waarna de reis met Sabeth in een nachtmerrie
eindigt. De film is interessant als karakterstudie en door het
avontuurlijke eerste deel en de vele ‘culturele’ locaties, maar
eindigt in een melodrama met een aantal onwaarschijnlijke
plotelementen, waardoor de kijker uiteindelijk met lege handen
achterblijft. Maar de anderhalf uur daarvóór zijn boeiend
genoeg om te blijven kijken.
Titel: Honeyland
Regie: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Met: Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam,
Ljutvie Sam, Mustafa Sam, Muzafer Sam, Veli Sam,
Ali Sam, Alit Sam, Gamze Sam, Ljutvish Sam, Safet
Javorovac
Noord-Macedonië 2019
kleur 89 minuten
Vijftigster Hatidze woont met haar oude zieke moeder in een
hutje in Noord-Macedonië en spoort in het steile gebergte wilde
bijenvolken op die in de rotsen leven. Zo zorgt ze voor nieuwe
aanwas voor haar bijenkasten, waarvan ze de helft van de
honing oogst en op de markt in Skopje verkoopt. Maar op een
dag wordt de rust wreed verstoord door een rumoerige
nomadenfamilie met zeven kinderen en een kudde koeien die
naast haar komt wonen. Ook zij gaan bijen telen, maar doordat
ze dat verkeerd aanpakken richten ze ook Hatidza’s bijenvolken
te gronde. Visueel hypnotiserende beelden vertellen
onnadrukkelijk het verhaal van een aantal beslissende
gebeurtenissen in het bestaan van Hatidza, die zich daardoor
toch niet laat knakken maar haar levenslust weet te behouden.
Een goed uitgebalaceerde documentaire over het samenleven
van mens en natuur en de harde strijd om het bestaan.

Titel: Hong gaoliang (Het rode korenveld)
Regie: Zhang Yimou
Met: Gong Li, Jiang Wen, Teng Rujun, Liu Ji e.a.
China 1987
kleur circa 90 minuten
Jonge vrouw wordt in ruil voor een ezel uitgehuwelijkt aan
lepralijder die wijnmakerij bezit. Deze overlijdt echter al
spoedig en ze hertrouwt met een drager die haar ooit tijdens
overval redde en haar later min of meer aanrandde. Ze beleven
gelukkige jaren en de wijnmakerij komt tot bloei. Dan breken
minder gelukkige tijden aan. De Japanse bezetters dwingen de
Chinezen een weg te hakken door een korenveld. Daarbij
begaan ze gruwelijke wreedheden. De wraak van de Chinezen
is even bloedig. Slechts de man en het zoontje van de vrouw
overleven. Opmerkelijke combinatie van rauw verhaal, mooie
beelden en bijna Amerikaans aandoende actiescènes.
Symbolische slotscène gedrenkt in rood, de kleur die de hele
film door steeds al opdook.
Titel: Hoogste tijd
Regie: Frans Weisz
Met: Rijk de Gooyer, Kitty Courbois, Josse de Pauw,
Camilla Siegertsz, Edwin de Vries, Pierre Bokma,
Will van Kralingen e.v.a.
Nederland 1995
kleur circa 100 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Mulisch. Willem
(‘Uli’) Bouwmeester, revue-artiest in ruste en telg uit de
beroemde toneelspelersdynastie, wordt op zijn oude dag
gevraagd voor de hoofdrol in het stuk Noodweer. Hij accepteert
de rol, ondanks de homoseksuele kantjes ervan, en belandt
aldus op zijn achtenzeventigste voor het eerst in een serieus
toneelstuk. Tevens staat hij plotseling weer in het volle leven en
komen er, enerzijds door het stuk dat hij instudeert en
anderzijds door zijn flirt met een jonge actrice, allerlei niet
altijd even prettige herinneringen naar boven. Tijdens de
generale wordt Uli onwel; de première haalt hij niet. De film
volgt het boek op de voet en maakt doeltreffend gebruik van
beproefde technieken zoals de flashback, maar blijft enigszins
steriel. Niettemin zeer de moeite waard door de
indrukwekkende prestatie van De Gooyer. Ook een heel sterke
rol is die van De Pauw als de schrijver-regisseur van Noodweer,
een eersteklas eikel. Courbois daarentegen is zwak gecast als de
karikaturale zus van Uli.

Titel: Hope
Regie: Erik de Bruyn
Met: Monic Hendrickx, Gene Bervoets, Marcel Musters,
Joost Prinsen
Nederland 2016
kleur 90 minuten
Hannah Binnekamp verhuist kort na het begin van de
kredietcrisis naar New York om te proberen de bankwereld van
binnenuit te veranderen, wat niet mee blijkt te vallen. Na een
paar jaar krijgt ze een relatie met de getrouwde banktopman
Ben Elzen, en in hem meent ze een kans te zien om het systeem
écht te hervormen. De film, losjes gebaseerd op de affaire rond
Heleen Mees, de Nederlandse econome die werd aangeklaagd
wegens het (seksueel) stalken van Citibank-topman Willem
Buiter, blijft nogal schematisch en schildert Binnekamp vooral
af als een naïeve hemelbestormster. Matig.
Titel: Hope
Zie:
Håp
Titel: Hora da estrela, a
Regie: Suzanna Amaral
Met: Marcélia Cartaxo, José Dumont, Tamara Taxman e.a.
Brazilië 1985
kleur circa 90 minuten
Prachtige verfilming van het intrigerende boek van Clarice
Lispector over het arme, lelijke plattelandsmeisje Macabéa,
dom maar vertederend in haar pogingen haar draai te vinden in
de grote stad, en hoe ze ten slotte het geluk vindt dat een
waarzegster haar heeft voorspeld. De vrouw is alleen één klein
detail vergeten te vermelden.

Titel: Hors normes
Regie: Olivier Nakache, Éric Toledano
Met: Vincent Cassel, Reda Kateb, Lyna Khoudri, Hélène
Vincent, Bryan Mialoundama, Alban Ivanov,
Benjamin Lesieur, Marco Locatelli
Frankrijk 2019
kleur 110 minuten
Al ruim twintig jaar beheert Bruno een opvang voor autistische
kinderen die bij geen enkele andere instantie terecht kunnen en
ook thuis niet te handhaven zijn. Zijn goede vriend Malek leidt
jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze
kinderen. De kijker is een tijdlang getuige van hun
wederwaardigheden. Hilarische, gevaarlijke en tragische
situaties wisselen elkaar bliksemsnel af en de twee vrienden
krijgen nauwelijks een rustig moment, waardoor in een
tragikomisch zijlijntje de pogingen van vrienden om Bruno aan
een leuke vrouw te koppelen telkens mislukken. Duidelijk is dat
de twee zich met hart en ziel inzetten voor hun cliënten en
oprecht met hen begaan zijn; groot is dan ook de consternatie
als blijkt dat de inspectie overweegt de opvang te sluiten
wegens ontbrekende vergunningen en te veel ongekwalificeerd
personeel. Hoe moet het dan verder met de jongeren, die het
zonder hulp en begeleiding niet redden in het hectische Parijs?
Geen feelgoodfilm, wel een realistische weergave van de
praktische obstakels bij het begeleiden van degenen die het
ongeduldige tempo van de eenentwintigste eeuw door hun
beperkingen niet kunnen bijbenen.
Titel: Horse whisperer, the
Regie: Robert Redford
Met: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill,
Dianne Wiest, Scarlett Johansson
USA 1998
kleur 164 minuten
Een meisje van dertien krijgt een ernstig ongeluk, waardoor
haar rechteronderbeen moet worden afgezet en haar paard
zwaargewond en getraumatiseerd raakt. Haar moeder besluit
met dochter en paard naar een zogeheten ‘paardenfluisteraar’ te
gaan, een man op het platteland van Montana die een intuïtieve
band met dieren heeft en ze kalmeert en weer benaderbaar
maakt. Het verblijf daar is niet alleen heilzaam voor het paard,
maar ook voor de sikkeneurige dochter en haar gestreste
moeder. Deze laatste krijgt het moeilijk als er een bijzondere
band groeit tussen haar en de paardenfluisteraar, en ze moet
kiezen wat ze met haar leven wil. Prachtige natuurbeelden,
maar het verhaal is schaamteloos clichématig, en bovendien
veel te traag en te lang uitgesponnen; een overdosis
galopperende paarden, wuivend gras, zonsondergangen en
romantische violen moet de inhoudelijke schamelheid
verhullen.

Titel: Hotel New Hampshire, the
Regie: Tony Richardson
Met: Jodie Foster, Rob Lowe, Paul McCrane, Beau Bridges,
Lisa Banes
USA 1984
kleur 109 minuten
Na The world according to Garp opnieuw een verfilming van
een Irving-bestseller. Episodisch vertelde geschiedenis van een
grote familie. Aan iedereen mankeert wel iets, van opa tot en
met de hond Sorrow. Een aantal mensen overleeft niet. Het
motto van een geslaagd leven luidt, ietwat zwartgallig, ‘keep
passing the open windows’. Minder sterk dan Garp, maar met
leuke momenten.
Titel: Hotel Paura
Regie: Renato de Maria
Met: Sergio Castellito, Iaia Forte, Isabella Ferrari, Roverto
de Francesco, Victor Cavallo
Italië 1996
kleur 100 minuten
De veertigjarige Carlo heeft het gemaakt: hij heeft een lieve
vrouw, een kind, een mooi huis en een goede baan. Maar dan
komt hij na een (mede door hemzelf voorbereide) bedrijfsfusie
plotseling op straat te staan. Door een reeks tegenvallers raakt
hij steeds verder aan lager wal; uiteindelijk belandt hij zelfs op
straat. Hij ontmoet de zwerfster Lucia, die hem meeneemt naar
een ondergrondse gemeenschap van daklozen, ‘Hotel Paura’.
Zijn weg omlaag wordt in rustige, on-Italiaans trage shots
verbeeld, niet als een tragedie, maar als een reis die leidt tot
inzicht en zelfkennis. Ondanks onwaarschijnlijkheden in de plot
een mooi kijkspel.
Titel: Hotel very welcome
Regie: Sonja Heiss
Met: Ricky Champ, Gareth Llewelyn, Eva Löbau, Chris
O’Dowd, Svenja Steinfelder
Duitsland 2007
kleur 90 minuten
Herkenbare belevenissen van vijf jonge westerse toeristen in
Oost-Azië. Twee Engelse vrienden op vakantie in Thailand
krijgen ruzie omdat de een door zijn geld heen is en steeds van
de ander moet lenen. De Duitse Svenja, eveneens in Thailand,
heeft een vlucht gemist en belt herhaaldelijk met een
reisbureaumedewerker wiens Engels zeer gebrekkig is en die
amoureus in haar geïnteresseerd lijkt. Liam is naar India gegaan
nadat hij tijdens een dronken onenightstand een meisje per
ongeluk zwanger heeft gemaakt. In India is ook Marion, die
dans- en meditatielessen neemt op zoek naar persoonlijke groei
nu de relatie met haar vriend in Duitsland waarschijnlijk voorbij
is. Authentieke studie van het typerende gedrag van westerse
toeristen in ‘exotische’ landen, hun curieuze drijfveren om
ernaartoe te gaan en de clichématige manier waarop ze
interpreteren wat ze zien en meemaken.

Titel: Hours, the
Regie: Stephen Daldry
Met: Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore, Stephen
Dillane, Ed Harris, Miranda Richardson
USA 2002
kleur 114 minuten
Verfilming van de stream-of-consciousness-roman van Michael
Cunningham over drie vrouwen verbonden door eenzaamheid,
onbegrepenheid en schuldgevoelens – en door de roman Mrs
Dalloway van Virginia Woolf. We zien Woolf in de jaren
twintig schrijven aan de roman en ondanks de liefde voor haar
man aan depressies lijden (en uiteindelijk in 1941 zelfmoord
plegen). In de jaren vijftig gaat huisvrouw Laura bijna te gronde
aan het wurgende keurslijf van de maatschappelijke conventies
en vindt ze herkenning in Woolfs boek. En in het hier-en-nu
bereidt Clarissa Vaughn, bijgenaamd ‘Mrs. Dalloway’, een
feestje voor voor haar beste vriend, die een literaire prijs heeft
gewonnen en ongeneeslijk ziek is, en twijfelt ze over de keuzes
die ze heeft gemaakt. Sfeervolle, zeer kalme film waarin de
nogal ingewikkelde vertelconstructie glashelder verbeeld wordt
en de acteurs puike prestaties leveren, met name de bijna
onherkenbare Nicole Kidman als Virginia Woolf. De
lotsverbondenheid van de drie worstelende vrouwen is geen
truc, maar wordt echt invoelbaar. Ondanks enkele kleine
tekortkomingen zonder meer een van de meer geslaagde
literaire boekverfilmingen.
Titel: House
Zie:
Dom
Titel: Housewitz
Regie: Oeke Hoogendijk
Met: Lous Hoogendijk-De Jonge, Oeke Hoogendijk
Nederland 2021
kleur 69 minuten
Documentaire van filmmaakster Oeke Hoogendijk over haar
‘jiddisje mama’ Lous, die als kind de oorlog meemaakte en
zwaar getraumatiseerd is door haar kampervaringen en het feit
dat haar vader en broer zijn vergast. Ze heeft er een straatfobie
aan overgehouden die tot op haar oude dag doorwerkt. We zien
haar in huis rondscharrelen, de kat eten geven en tussen haar
spullen rommelen; aan elk voorwerp zit een herinnering vast.
Ze wordt afwisselend geplaagd door nachtmerries en
slapeloosheid. Om de tijd te verdrijven en kalm te worden kijkt
ze naar opnamen van het programma Die schönsten
Bahnstrecken en luistert ze naar trance van Tiësto. Af en toe
horen we moeder en dochter ook kibbelen, wat komische en
ontroerende woordenwisselingen oplevert. Een liefdevol portret
van een excentrieke en unieke moeder.

Titel: How to describe a cloud
Regie: David Verbeek
Met: Huang Lu, Lu Yi-Ching, Wu Pong-Fong
Nederland 2013
kleur 90 minuten
Nadat haar moeder blind is geworden, pendelt vj Liling heen en
weer tussen haar werk in Taipei en haar geboortedorp, waar ze
afwisselend met haar broer voor haar moeder zorgt. Haar enige
echte vriend in de stad, een veel oudere bioloog, komt haar
tijdens een van de bezoeken aan haar moeder opzoeken op weg
naar een expeditie naar een nabijgelegen eiland. In associatieve,
magisch-realistische beelden verbeeldt Verbeek het contrast
tussen het leven in de miljoenenstad en op het platteland, tussen
ratio en fantasie, en de soms onoverbrugbaar lijkende afstand
tussen mensen die naast elkaar zitten. Mooi.
Titel: Howl
Regie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Met: James Franco, Todd Rotondi, Jon Prescott, Aaron
Tveit, David Strathairn, Jon Hamm, Andrew Rogers,
Marie Louise Parker, Jeff Daniels
USA 2010
kleur en zwart-wit 84 minuten
Documentaire speelfilm over Allen Ginsberg, zijn beroemdste
gedicht ‘Howl’ uit 1955, de rechtszaak die wegens obsceniteit
tegen zijn uitgever Lawrence Ferlinghetti werd aangespannen
en het begin van het tijdperk van de beat poets dat ‘Howl’
markeerde. De film toont een gereconstrueerde voordracht van
het gedicht in een rokerig café in de jaren vijftig, animaties bij
fragmenten uit het gedicht, nagespeelde gedeelten uit de
rechtszaak (met de oorspronkelijke teksten) en interviewflarden
met Ginsberg, waarin deze terugkijkt op de context waarin
‘Howl’ werd geschreven, zijn persoonlijke omstandigheden
(onder andere het uitkomen voor zijn homoseksualiteit) en de
opschudding en verontwaardiging die zijn gedicht bij een deel
van het publiek veroorzaakte. De rel was het begin van de
opstand tegen de naoorlogse mufheid en preutsheid en effende
de weg voor de hippies, het ik-tijdperk en alles wat daarna
kwam. Een indrukwekkend en authentiek tijdsbeeld van de
periode net vóór de baarden en de goeroes. Zie ook de
bespreking van Kill your darlings.

Titel: Hufters en hofdames
Regie: Eddy Terstall
Met: Marc van Uchelen, Rifka Lodeizen, Arthur de Boer,
Nadja Hüpscher, Daan Ekkel, Manouk van der
Meulen, Johanneke van Kooten
Nederland 1997
kleur 90 minuten
Geweldig leuke Nederlandse komedie over een groepje
nihilistische twintigers in Amsterdam en hun onderlinge
relaties. Centrale figuur is de aardige maar onzekere Dimitri
(Van Uchelen), die, geholpen door de adviezen van zijn vriend
Maarten (Ekkel), probeert aan de vrouw te komen. Hij zou
graag iets beginnen met zijn goede platonische vriendin Esther
(Lodeizen), maar die is daar niet voor in. Vlak nadat hij haar
uiteindelijk met de moed der wanhoop de vriendschap heeft
opgezegd, valt hij zo ongeveer in de armen van de leuke Susan
(Hüpscher). Een originele vondst is dat het verhaal tweemaal
wordt verteld, eerst vanuit Dimitri, en vervolgens nog eens
vanuit het perspectief van zijn latere vriendin Susan en haar
hinderlijke vriendje Gino. De film is met een onwaarschijnlijk
laag budget gemaakt en in enkele weken opgenomen en
gemonteerd, maar dat is aan het resultaat volstrekt niet af te
zien. Er wordt leuk en naturel geacteerd, nooit lijken
gebeurtenissen er met de haren bij gesleept, en het script is met
zeer veel humor geschreven. Prachtig zijn de verbeeldingen van
de angsten en fantasieën van Dimitri en de running gag van de
junks met de pakken vla. Het moge duidelijk zijn: deze zeer
sympathieke film heeft mijn hart gestolen. Zeg nu zelf: wie
maakte ooit mee dat er op de aftiteling van een film excuses
worden aangeboden aan alle figuranten die in scènes hebben
gespeeld die op de montagetafel zijn gesneuveld?
Titel: Hrútar (Rams)
Regie: Grímur Hákonarson
Met: Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte
Bøving, Jon Benonysson, Gunnar Jónsson
IJsland/Denemarken/Noorwegen 2015
kleur 93 minuten
Gummi en Kidi, twee broers in een afgelegen IJslands dal die
nog slechts met elkaar communiceren via door een hond
bezorgde briefjes, zijn gedwongen hun contact te herstellen als
de ongeneselijke schapenziekte scrapie toeslaat en de hele
kudde in het dal in haar voortbestaan wordt bedreigd. Wat
begint als een komedie over het rustige leventje en de bizarre
gewoontes van de eenzelvige broers, mondt abrupt uit in een
drama op leven en dood. Mooie, sfeervolle en humoristische
film over het al te menselijke bij min twintig graden.

Titel: Huitième jour, le
Regie: Jaco van Dormael
Met: Pascal Duquenne, Daniel Auteuil, Miou-Miou, Isabel
Sadoyan, Henri Garcin, Michèle Maes, Lászlo
Harmáti, Hélène Roussel
België 1996
kleur 115 minuten
‘Sprookje met musical-elementen’ over Harry (Auteuil), een
gestreste zakenman met huwelijksmoeilijkheden die door een
ongeval in contact komt met de uit een tehuis weggelopen
mongool Georges (Duquenne). Eerst probeert Harry Georges zo
snel mogelijk te lozen, maar gaandeweg ontstaat er een soort
vriendschap tussen de twee (‘Mon copain Harry!’ – ‘Mon
copain Georges!’). Harry ontdooit en probeert het contact met
vrouw en kinderen te herstellen. Georges moet onder ogen zien
dat zijn moeder dood is en dat hij bij zijn zus niet kan wonen.
De film is wel sentimenteel, maar beslist niet larmoyant en
voortdurend lichtvoetig. Hoogtepunten zijn het bezoek aan de
schoenenwinkel en de scène waarin een groep mongolen een
busje steelt en gezellig uit joyriden gaat.
Titel: Human voice, the
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Tilda Swinton, Agustín Almodóvar, Miguel
Almodóvar, Pablo Almodóvar, Diego Pajuelo
Spanje 2020
kleur 30 minuten
De eerste Engelstalige film van de oude Spaanse meester
Almodóvar, losjes gebaseerd op het toneelstuk La voix humaine
van Jean Cocteau uit 1928. Een vrouw belt voor de laatste keer
met de man met wie ze jarenlang samen was en die haar enkele
dagen geleden verliet. We zien haar in alle stadia van woede,
wanhoop en verdriet. Almodóvar koos voor een setting waarin
de illusie van de vierde wand wordt doorbroken: we zien de
vrouw voortdurend het decor van de flat in en uit lopen en
hebben regelmatig zicht op de kale studiomuren; ook wordt ze
af en toe van boven gefilmd, waarbij je de rails ziet waaraan
lampen en camera’s hangen. Zo wordt het onwerkelijke gevoel
van de pas verlaten geliefde, het niet weten waar je het zoeken
moet of welke rol je moet spelen, prachtig gevisualiseerd.
Almodóvar heeft ook het slot aangepast, waardoor de vrouw
niet meer als een rat in de val zit maar kan ontsnappen aan haar
verstikkende situatie. Al met al een geslaagde eenentwintigsteeeuwse versie van dit bijna honderd jaar oude stuk.

Titel: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och
försvann (De 100-jarige man die uit het raam klom
en verdween)
Regie: Felix Herngren
Met: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg,
Mia Skäringer, Jens Hultén, Bianca Cruzeiro, Alan
Ford, Sven Lönn, David Shackleton, Georg Nikoloff
Zweden 2013
kleur 114 minuten
Verfilming van de bestseller van Jonas Jonasson over
springstofdeskundige Allan die op zijn honderdste verjaardag
uit het raam van zijn kamer in het bejaardenhuis klimt en
pardoes in een gevaarlijk avontuur met een koffer vol geld
belandt en een blunderende motorbende achter zich aan krijgt.
In flashbacks krijgen we zijn veelbewogen levensgeschiedenis
te zien, die innig verstrengeld blijkt te zijn met vele grote
namen uit de wereldpolitiek (waardoor de film doet denken aan
Forrest Gump). Het toeval is de montere honderdjarige altijd
weer gunstig gezind geweest. Een zeer onderhoudende absurde
zwarte komedie vol geniale grappen; verveelt geen moment.
Titel: Hundstage
Regie: Ulrich Seidl
Met: Maria Hofstätter, Erich Finsches, Christine Jirku,
Franziska Weiss, Rene Wanko, Victor Hennemann
Oostenrijk 2001
kleur 121 minuten
Beeld van de levens van een aantal ongelukkige mensen in een
voorstad van Wenen gedurende een aantal bloedhete
zomerdagen, waarin de emoties hoog oplopen en frustraties
ruim baan krijgen: een wanhopige lerares van middelbare
leeftijd laat zich vernederen door haar minnaar en een andere
man, een oude weduwnaar laat zijn huishoudster strippen, een
zwakbegaafde liftster werkt iedereen bij wie ze instapt op de
zenuwen, een nachtclubdanseres heeft een relatie met een
gewelddadige macho, een man en een vrouw wier dochtertje is
omgekomen bij een verkeersongeluk, wonen na hun scheiding
nog in hetzelfde huis en maken elkaar het leven zuur, een
verkoper van alarmsystemen belt overal aan. Alles bij elkaar
levert het een verontrustend beeld op van wreedheid, verveling
en onvermogen, waarin de amateuracteurs zich zonder enige
gêne van hun minst plezierige kant laten zien. Fraai is het
contrast tussen de keurige buitenwijk en al het vreselijke dat
zich er afspeelt. De kijker blijft zitten met de vraag wat hij met
deze deprimerende ‘galerij van kleinburgerlijke miserabelen’
aanmoet.

Titel: Husbands and wives
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Mia Farrow, Judy Davis, Juliette Lewis,
Liam Neeson, Sydney Pollack, Lysette Anthony,
Blythe Danner
USA 1992
kleur circa 105 minuten
De nieuwste Allen-komedie, maar wel een komedie waarbij het
lachen je vergaat. Twee bevriende echtparen hebben allebei
problemen. Het ene stel (Davis/Pollack) gaat tijdelijk uit elkaar,
maar besluit uiteindelijk tot hereniging met acceptatie van de
tekortkomingen. Het huwelijk van het andere stel
(Farrow/Allen) is tegen die tijd kapot, definitief en voorgoed.
Deze in quasi-documentaire stijl opgenomen film is niet los te
zien van de privé-troubles van Farrow en Allen, die ongeveer
tegelijk met het uitkomen ervan bekend werden. Allen lijkt het
fiasco van de relatie, ja zelfs van ‘zijn’ type relatie in het
algemeen, te hebben willen uitdrukken. De weerzin tegen
Farrow en haar geneuzel, waar doorheen de verveling en de
verdwenen passie voelbaar worden, is haast tastbaar,
bijvoorbeeld wanneer hij haar door een ex ‘passief-agressief’
laat noemen. Als werkelijkheid en fictie ooit onontwarbaar
waren, dan in deze film. Allen lijkt met deze afrekening tevens
een streep te hebben gezet onder zijn eigen oude manier van
filmen. De vraag is dan natuurlijk: wat volgt er na dit droevig
slot? Een ‘volwassen’ film?
Titel: Hvítur, hvítur dagur (A white, white day)
Regie: Hlynur Palmason
Met: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir
Snær Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Björn Ingi
Hilmarsson, Elma Stefania Agustsdottir, Haraldur
Stefansson, Laufey Elíasdóttir
IJsland 2019
kleur 109 minuten
Als de vrouw van politieman Ingimundur om het leven komt bij
een auto-ongeluk, lijkt hij aanvankelijk in shock en niet in staat
iets te voelen. Maar als hij erachter komt dat zijn vrouw een
verhouding had, raakt hij geobsedeerd door het achterhalen van
de feiten en zint hij op wraak. Zijn toenemende verbetenheid
brengt hemzelf en zijn omgeving steeds meer in gevaar.
Aangrijpende registratie van de (on)mogelijkheid tot rouwen
met de onverbiddelijke IJslandse landschappen als
onverschillige getuigen. Fraaie shots van mistige wegen en de
steeds veranderende lichtval op een huis dat verbouwd wordt
symboliseren de grillig wisselende stemmingen van de
weduwnaar. Rauwe vechtpartijen wisselen af met tedere
momenten van Ingimundur met zijn kleindochter. Mooi.

Titel: Hvor kragerne vender (Persona non grata)
Regie: Lisa Jespersen
Met: Rosalinde Mynster, Anne Sofie Wanstrup, Adam Ild
Rohweder, Thomas Hwan, Jesper Groth, Bodil
Jørgensen, Saga Nikoline Linde Mikkelsen, Jens Jørn
Spottag, Palmi Gudmundsson
Denemarken 2021
kleur 91 minuten
De Kopenhaagse schrijfster Laura, die zich in het chique
kunstenaarsmilieu waarin ze zich beweegt Irina noemt, gaat
voor het eerst sinds lange tijd terug naar haar ouderlijk huis, een
boerderij op het Jutlandse platteland, voor de bruiloft van haar
broer Jannik. Diens aanstaande Cathrine blijkt uitgerekend
degene door wie Laura haar hele schooltijd lang is gepest. De
sfeer is vanaf het begin gespannen, wat nog toeneemt als ook
Laura’s vriend Benjamin verschijnt. Tijdens het feest ’s avonds
komen de opgekropte spanningen tot uitbarsting. De
confrontatie tussen de twee diametraal tegengestelde milieus
verloopt langs voorspelbare lijnen en debuterend regisseuse
Jespersen heeft goed naar het grote voorbeeld Festen gekeken.
Niettemin een onderhoudende film, waarin ruimte is voor zowel
humor als oprecht ontroerende momenten. Mynster is op dreef
als de permanent gestreste Laura/Irina.
Titel: Hytti nro. 6
Regie: Juho Kuosmanen
Met: Seidi Haarla, Joeri Borisov, Joelia Aug, Valeri
Nikolaev, Dinara Droekarova, Polina Aug, Lidia
Kostina
Finland/Rusland/Estland 2021
kleur 107 minuten
De Finse archeologiestudente Laura stapt na een verblijf in
Moskou, op de vlucht voor een op leugens gebaseerde liefde en
haar toekomstige onzekere leven, in de trein naar Moermansk
om daar de mysterieuze petrogliefen van Kanozero te gaan
bekijken. Haar coupégenoot is Ljocha, een onbehouwen
mijnwerker met wie ze weinig gemeen lijkt te hebben. In de
loop van de reis leren ze elkaar beter kennen en groeit er zelfs
een soort vriendschap. Eenmaal in Moermansk blijkt het verre
van eenvoudig om de plek van de petrogliefen te bereiken. Een
weemoedige ‘trainmovie’ waarin de hoofdpersoon zichzelf en
haar illusies leert begrijpen en het contact met Ljocha
uiteindelijk als een van haar waardevolste ervaringen kan
koesteren. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Rosa
Liksom uit 2011, en duidelijk voelbaar spelend in een andere
tijd, de tijd waarin Rusland naar een nieuwe balans zocht na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en alles nog mogelijk leek, een
tijd ook zonder smartphones en digitale camera’s. Prachtig.

Titel: I am Greta
Regie: Nathan Grossmann
Met: Greta Thunberg, Svante Thunberg, Malena Emman,
António Guterres, Jean-Claude Juncker, Emmanuel
Macron
Zweden/USA/Duitsland 2020
kleur 97 minuten
Documentaire over de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta
Thunberg. We zien haar in 2018 als 15-jarige beginnen als
eenzame demonstrant bij het parlementsgebouw in Stockholm
met haar beroemde bord SKOLSTREJK FÖR KLIMATET. Nadat de
media haar hebben ontdekt krijgt haar actie veel steun en
navolging, ook in andere Europese landen en later wereldwijd.
Ze wordt uitgenodigd voor belangrijke internationale fora en
spreekt in 2019 onder andere op de klimaatconferentie in
Katowice en het World Economic Forum in Davos en voor het
Europese parlement in Straatsburg en de VN-assemblee in New
York. Naar die laatste plaats reist ze per zeilboot over de
Atlantische Oceaan om te laten zien dat CO2-neutraal reizen
mogelijk is. Ze roept naast veel bijval echter ook veel negatieve
reacties op en krijgt veel hatelijke teksten over zich heen
(waarin vaak wordt gerefereerd aan het feit dat ze asperger
heeft) en ontvangt zelfs bedreigingen. Maar de documentaire
toont haar ook in privésituaties, bijvoorbeeld als ze een
toespraak aan het voorbereiden is en er even helemaal doorheen
zit, de slappe lach krijgt om de kreet ‘Fuck Greta’ of terwijl ze
haar honden knuffelt of haar paard omhelst. Al met al geeft de
film een goed beeld van haar leven en ideeën en laat die ook
haar menselijke, kwetsbare kant zien. Boeiend.
Titel: I am mother
Regie: Grant Sputore
Met: Clara Rugaard, Hilary Swank, Luke Hawker, Rose
Byrne, Maddie Lenton, Hazel Sandery, Summer
Lenton, Tahlia Sturzaker, Jacob Nolan
Australië 2019
kleur 113 minuten
Na het uitsterven van de mensheid door oorlogen en
milieuvervuiling wordt in een ondergronds embryo-kweeklab
een meisje opgevoed door een robot. Haar ‘moeder’, een robot,
probeert haar ethisch besef bij te brengen en ze betoont zich een
snelle en intelligente leerling. Maar de twee raken met elkaar in
conflict als er een buitenstaander in hun ondergrondse complex
doordringt met alarmerende verhalen over de buitenwereld.
Interessant en prachtig vormgegeven gedachte-experiment over
ethiek en de vraag of je altijd de regels of je geweten moet
volgen of daar onder bijzondere omstandigheden flexibel mee
mag omgaan. De film is niet in alle opzichten geslaagd (er zijn
de nodige plotgaatjes), maar levert voor wie in dit soort
kwesties geïnteresseerd is wel geheid een avond boeiende
discussiestof op.

Titel: I am NOT a rock star
Regie: Bobbi Jo Hart
Met: Marika Bournaki
Canada 2012
kleur 85 minuten
Documentaire waarin de talentvolle Canadese concertpianiste
Marika Bournaki van haar twaalfde tot haar twintigste wordt
gevolgd. We zien hoe Marika zich van klein meisje via
recalcitrante puber ontpopt tot een leuke jonge vrouw die zich
gaandeweg losmaakt van haar nogal dominante en sturende
vader en haar eigen weg gaat, maar ook hoe Marika’s
glanscarrière zijn weerslag heeft op de rest van het gezin en het
huwelijk van haar ouders. We maken Marika’s eerste liefde
mee en zijn getuige van haar activiteiten om de liefde voor
muziek door te geven aan kleine kinderen. De film geeft een
goed beeld van de soms wringende relatie tussen Marika en
haar vader en haar passie voor muziek, die voor haar het
allerbelangrijkste is – niet de managers, de cd’s en de optredens
in de grote concertzalen van de wereld, maar mensen werkelijk
raken met muziek. Mooi.
Titel: I am not your negro
Regie: Raoul Peck
Met: James Baldwin, Samuel L. Jackson, Harry Belafonte,
Ray Charles, Malcolm X, Martin Luther King jr.
USA 2016
kleur 93 minuten
Documentaire waarin regisseur Peck probeert te vertellen wat
James Baldwin had willen zeggen in zijn laatste onvoltooide
roman, Remember this house. Dat boek zou gaan over het leven
van en de moord op drie van zijn vrienden: Medgar Evers,
Malcolm X en Martin Luther King jr. Het is een aangrijpende
getuigenis geworden van de rassentegenstellingen in de VS en
de totaal verschillende manier waarop blank en zwart daar (tot
op de huidige dag) mee omgaan. Peck kon gebruikmaken van
de persoonlijke archieven van de erven Baldwin en laat diens
teksten op de voiceover uitspreken door Samuel L. Jackson,
waardoor je het idee hebt live aanwezig te zijn bij Baldwins
betoog. Het geheel is doorsneden met fragmenten uit oude tvjournaals en talkshows en recentere beelden van geweld tegen
zwarten. Een confronterende en urgente documentaire, die laat
zien dat de haarscherpe visie van Baldwin profetisch was en in
onze tijd treurig genoeg nog steeds uiterst actueel is.

Titel: I, Daniel Blake
Regie: Ken Loach
Met: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy, Briana
Shann, Dylan McKieman
UK 2016
kleur 100 minuten
Daniel Blake, een 59-jarige timmerman die niet meer mag
werken na een hartaanval, ontmoet tijdens een van zijn vele
bezoeken aan de sociale dienst om een uitkering te krijgen de
alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze zitten in
hetzelfde schuitje en er ontstaat een vriendschap tussen hen.
Zodoende zijn ze getuige van elkaars worsteling met armoede
en vernedering. Een schrijnend en ontroerend beeld van het
gevecht van gewone mensen met de kille Britse bureaucratie,
waarin regels de enige richtlijn zijn en de menselijke maat
geheel uit het zicht is geraakt. Anders dan in de meeste andere
films van Loach gloort hier aan het eind geen hoop. Een film
om stil van te worden; opnieuw vakwerk van de inmiddels
tachtigjarige(!) meesterchroniqueur van de Britse onderklasse.
Titel: I heart Huckabees
Regie: David O. Russell
Met: Jason Schwartzman, Jude Law, Naomi Watts, Lili
Tomlin, Dustin Hoffman, Isabelle Huppert
USA 2004
kleur 107 minuten
Albert, een met zichzelf en het leven worstelende milieuactivist, heeft een haat-liefdeverhouding met Brad, een
ambitieuze employé van de warenhuisketen Huckabees.
Huckabees wil een nieuwe vestiging openen op een stuk
braakliggend land dat Albert juist wil beschermen. De beide
mannen wenden zich (om verschillende redenen) tot twee
echtelieden die als ‘existentiële detectives’ werken. Zij
bespioneren hun cliënten om erachter te komen hoe hun leven
in elkaar zit en wat hun problemen zijn. Daarbij worden ze
dwarsgezeten door Catérine, een ex-leerling die zich tegen hen
heeft gekeerd en nu verkondigt dat het leven zinloos en pijnlijk
is. We zijn, kortom, getuige van een verbeten filosofische strijd
rondom de absurditeit van het alledaags bestaan. Helaas is de
film nogal warrig en zweverig; de plot stuitert alle kanten op en
de kijker naar deze als satire bedoelde komedie wordt
murwgebeukt met onverwachte wendingen, tot de figuren hem
uiteindelijk volkomen koud laten. Een misser.

Titel: I hired a contract killer
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Jean-Pierre Léaud, Aki Kaurismäki
Finland 1989
kleur 70 minuten
Na The match factory girl opnieuw een film van Kaurismäki
over de troosteloosheid van het bestaan, ditmaal spelend in
Londen, waar de buitenlander en buitenstaander Henri op
staande voet wordt ontslagen uit een betrekking die hij al
vijftien jaar vervult (en die even geestdodend is als het werk
van het meisje uit The match factory girl). Daardoor valt iedere
grond onder zijn bestaan weg, en hij wil niet meer verder leven.
Hij probeert een paar maal zelfmoord te plegen, maar dat
mislukt door onhandigheid en pech. Dan komt hij door een
bericht in de krant op het idee een huurmoordenaar in te
schakelen om hem te doden. Hij slaagt daar inderdaad in, maar
kort daarna wordt hij verliefd op het bloemenmeisje Margaret
en wil hij van het moordcontract af. Dat gaat echter niet zo
gemakkelijk: het café waar hij het contract sloot, blijkt namelijk
niet meer te bestaan. De moordenaar heeft het ook niet
gemakkelijk: hij lijdt aan kanker en zal binnen een paar
maanden sterven. De ontelbare sigaretten die in deze film
worden gerookt, wijzen op een uitzichtloos en illusieloos
bestaan (alles zal in rook opgaan). Hetzelfde geldt voor het
Londense decor: het is duidelijk de ‘andere kant’ van Londen:
zwarte, vervallen straatjes, lusteloze cafébezoekers, armelijke
interieurs. Het wat geforceerde happy end doet daar weinig aan
af.
Titel: I, Tonya
Regie: Craig Gillespie
Met: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney,
Julianne Nicholson, Paul Walter Hauser, Caitlin
Carver
USA/UK 2017
kleur 119 minuten
De ster van kunstschaatsster Tonya Harding rijst snel als ze
Amerikaans kampioen wordt. Ze hoopt Amerika te
vertegenwoordigen op de Olympische Winterspelen in 1994,
maar dan bedenkt haar ex-man een onzalig plan waarmee hij
haar een dienst meent te bewijzen, maar dat haar in grote
problemen brengt. In deze op ware gebeurtenissen gebaseerde
mockumentary zien we Tonya’s leven vanaf haar vroege jeugd
met haar keiharde, liefdeloze moeder via haar huwelijk met een
hopeloze nietsnut tot haar grote successen als topsporter en het
‘incident’ dat haar verdere leven zou bepalen. We horen
afwisselend de verschillende betrokkenen vertellen, waarbij hun
versies elkaar nogal eens tegenspreken en ze en passant hun
frustraties de vrije loop laten (‘My storyline just disappears?
What the fuck?’). Ondanks het in wezen tragische gegeven is er
veel ruimte voor humor en kunnen we genieten van heerlijk
onversneden vuilbekkerij, vooral van Tonya zelf en haar
moeder. Tegelijk triest en zeer onderhoudend.

Titel: I wish
Zie:
Kiseki
Titel: I’ve heard the mermaids singing
Regie: Patricia Rozema
Met: Sheila McCarthy
Canada 1987
kleur 81 minuten
Verhaal van een vertederend stuntelig ‘meisje van eenendertig’
dat na vele mislukte baantjes belandt bij een uitzendbureau,
waar ze in reserve wordt gehouden voor noodgevallen. Zo komt
ze als secretaresse te werken in een galerie. Ze wordt ondanks
haar onhandigheid vriendelijk behandeld door de eigenares en
er ontstaat een band tussen de twee; het meisje wordt zelfs
verliefd op haar bazin. Bij toeval ontdekt ze dat die bazin zelf in
het geheim schildert. Ze laat een van die schilderijen aan een
criticus zien en het ‘nieuwe talent’ vindt meteen erkenning. Als
het meisje haar bazin daarentegen zelfgemaakte foto’s toestuurt
onder een pseudoniem, worden die achteloos terzijde geschoven
als ‘vleesgeworden clichés’. Ze is ontroostbaar. Op een nacht
ontdekt ze echter dat de schilderijen van haar bazin in
werkelijkheid door haar vriendin worden gemaakt. Ze ontsteekt
in woede en gooit haar bazin een kop hete thee in het gezicht.
Het lijkt een drama te worden, maar deze gebeurtenis blijkt
uiteindelijk de weg te hebben gebaand voor meer begrip tussen
de twee. Als de vriendin van de bazin ook nog ontdekt van wie
de foto’s waren en zegt dat ze ‘beslist iets hebben’, is alles weer
goed. Prachtige, geloofwaardige hoofdrol van McCarthy als
ontroerende brekebeen die regelmatig wegvlucht in fantasieën
waarin ze de meerminnen hoort zingen. Originele vormgeving
als raamvertelling met post-ending ending.

Titel: Ice storm, the
Regie: Ang Lee
Met: Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver, Henry
Czerny, Adam Hann-Byrd, David Krumholtz, Tobey
Maguire, Christina Ricci, Jamey Sheridan, Elijah
Wood
USA 1997
kleur 113 minuten
Loepzuivere, door en door Amerikaanse film van de Aziaat
Lee, die eerder verraste met een verfilming van Jane Austens
Sense and sensibility. Deze film is gebaseerd op de
gelijknamige roman van Rick Moody over de morele
verdorvenheid van de welvarende blanke Amerikanen begin
jaren zeventig. De wonden die het Vietnam-trauma hebben
geslagen worden gelikt, het Watergate-schandaal zit eraan te
komen en in de voorsteden houden de volwassenen zich op de
been met drank, drugs en buitenechtelijke seks van allerlei aard,
terwijl de kinderen hun eerste glibberende stappen zetten op het
pad van de liefde. Als vanzelf dringt de vraag zich op wie van
de twee zich nu eigenlijk het meest volwassen gedraagt. De
laatste tien minuten van de film, waarin een tragisch ongeval
het failliet van de leefstijl van de naar kicks smachtende
suburbia-bewoners genadeloos blootlegt, zijn verstild,
huiveringwekkend en van een zeldzame filmische schoonheid.
Titel: Ida
Regie: Pawel Pawlikowski
Met: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid
Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski
Polen 2013
zwart-wit 80 minuten
Polen, 1962. Anna, een weesmeisje dat in een nonnenklooster is
opgevoed,is novice. Voordat ze haar gelofte aflegt zoekt ze haar
tante Wanda, haar enige nog levende familielid, op. Van haar
hoort ze dat ze eigenlijk joods is en Ida heet. De twee vrouwen
gaan samen naar haar geboortedorp en ontrafelen de
schokkende geschiedenis van hun familie in de oorlog.
Huiveringwekkend verhaal, stijlvol in beeld gebracht in
digitaal-korrelig zwart-wit tegen het fotogenieke decor van het
trieste naoorlogse Polen, met een sterke rol van Kulesza als de
door haar verleden ernstig beschadigde Wanda. IJzersterk.

Titel: Idade maior, a
Regie: Teresa Villaverde
Met: Ricardo Colares, Teresa Roby, Joaquim de Almeida,
Maria de Medeiros, Vincent Gallo
Portugal 1990
kleur 120 minuten
Portugal, begin jaren zeventig. Vader van jongetje Alex
(Colares) wordt opgeroepen voor koloniale oorlog in
Mozambique en keert geheel ontredderd terug. Wat voor
verschrikkingen hij heeft meegemaakt, komen we slechts zeer
ten dele te weten; we zien vooral de effecten die zijn ervaringen
hebben op zijn gedrag en zijn relaties met zijn vrouw, zijn
zoontje en zijn beste vriend. Geleidelijk wordt duidelijk dat hij
niet meer normaal verder zal kunnen leven. Film toont de
reacties van de diverse hoofdpersonen in lange shots, die meer
suggereren dan tonen. Prachtige rollen van Roby als Alex’
moeder en van de Medeiras als serveerster in haar café die het
maar niet lukt een vaste vriend te vinden.
Titel: Idiot, the
Zie:
Durak
Titel: Idioterne
Regie: Lars von Trier
Met: Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing,
Troels Lyby, Nikolaj Lie Kaas, Henrik Prip, Luis
Mesonero, Louise Mieritz, Knud Romer Jørgensen,
Trine Michelsen, Anne-Grethe Bjarup Riis
Denemarken 1998
kleur 117 minuten
De onzekere, emotioneel labiele Karen sluit zich aan bij een
groep mensen die in een villa met een grote tuin in een chique
wijk leeft. De bewoners gedragen zich als zwakzinnigen en
proberen zo ‘de gek in zichzelf te ontdekken’. Ze doen dit niet
alleen op eigen terrein, maar trekken er ook opuit om de
gezapige buitenwereld te confronteren met hun afwijkende
gedrag. Dat leidt tot knap gespeelde scènes in onder andere een
restaurant, een fabriek, een zwembad en een café. De
buitenwereld dringt ook af en toe door tot de villa: de vader van
een van de bewoonsters komt haar terughalen, potentiële kopers
komen het huis bekijken, iemand van de gemeente komt langs.
Als de groep na een tijdje uiteenvalt, blijkt dat Karen van allen
de meest authentieke motivatie had om het spel mee te spelen.
Alles is uit de hand en van dichtbij gefilmd en daardoor zeer
indringend en ‘echt’, ondanks de dubbele bodem (acteurs spelen
mensen die spelen dat ze gek zijn). De acteerprestaties zijn
zonder meer formidabel.

Titel: Iep!
Regie: Rita Horst [niet op titelrol vermeld]
Met: Kenadie Jourdin, Joke Tjalsma, Huub Stapel, Madelief
Vermeulen, Diederik Ebbinge
Nederland 2010
kleur 82 minuten
Verfilming van het gelijknamige boek van Joke van Leeuwen
over Viegeltje, die eruitziet als een meisje maar vleugels heeft
in plaats van armen. Ze wordt gevonden door vogelaar Warre,
en hij en zijn vrouw Tine besluiten Viegeltje als een gewoon
meisje op te voeden. Maar ze is geen gewoon meisje en al gauw
vliegt ze weg, omdat ze met de andere vogels naar het zuiden
wil. Er begint een enerverende zoektocht, maar uiteindelijk
moeten Tine en Warre Viegeltje toch loslaten. Het verhaal is in
een absurdistische en ietwat sprookjesachtige stijl en op goed
gekozen locaties verfilmd en zowel voor kinderen als
volwassenen genietbaar. Kenadie Jourdin is geboren met een
genetische afwijking waardoor ze heel klein is gebleven en
speelt de rol van Viegeltje aanbiddelijk goed. Regisseuse Rita
Horst liet haar naam van de titelrol halen (in Nederland een
unicum) nadat producent Lemming Films buiten haar om een
kwartier uit de film had geknipt; vermoedelijk was de film in
Horsts versie wat duisterder en verontrustender geworden.
Titel: If Beale Street could talk
Regie: Barry Jenkins
Met: KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Colman
Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach, Aunjanue
Ellis, Ebony Obsidian, Dominique Thorne
USA 2018
kleur 119 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van James Baldwin uit
1974 over de 19-jarige zwangere Tish uit Harlem, die samen
met haar moeder, haar zus en een advocaat probeert de
onschuld van haar verloofde in de gevangenis te bewijzen. In
flashbacks zien we de voorgeschiedenis van het jonge stel, de
eerste verliefdheid, het vergeefs zoeken naar een woning
(niemand wil een zwart stel), de blijdschap als het toch lukt, de
aanvaringen met het gezag, de frustraties om de vooroordelen
van de politie en de getuigen in de rechtszaak. Vakkundig
gemaakt en goed gespeeld, maar met name in het tweede uur
nogal voorspelbaar en lang uitgesponnen. De scènes die het
meest beklijven zijn die waarin je getuige bent van de
vastberaden saamhorigheid van Tish’ familie.

Titel: Ik omhels je met duizend armen
Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen
Met: Tijn Docter, Carice van Houten, Halina Reijn,
Catherine ten Bruggencate, Maartje Remmers, Jaap
Spijkers, Karina Smulders
Nederland 2006
kleur 110 minuten
Verfilming van het boek van Ronald Giphart waarin Giph, het
alter ego van de schrijver, worstelt met de zelfgekozen dood
van zijn dominante, dwarse moeder, zijn relatie met een
succesvol fotomodel en de oppervlakkigheid van zijn vrienden.
Met name de scènes rond het sterfbed van de moeder (goede rol
van Ten Bruggencate) zijn authentiek en indringend, als ook de
ongedeelde eenzaamheden van Giph en zijn vriendin; de scènes
rond de vakantievierende vrienden daarentegen wekken bij de
kijker voornamelijk irritatie en plaatsvervangende gêne op.
Schrijnend detail is dat regisseur Van de Sande Bakhuyzen ten
tijde van het maken van deze film zelf ongeneselijk ziek was en
letterlijk tot aan zijn sterfbed aan de productie werkte.
Titel: Ik ook van jou
Regie: Ruud van Hemert
Met: Antonie Kamerling, Angela Schijf, Beau van Even
Dorens, Florence Kasumba, Dorothee Capelluto,
Domenico la Ferrara, Freek Brom, Titus Muizelaar,
Alice Reys, Ronald Giphart
Nederland 2001
kleur 99 minuten
Verfilming van het gelijknamige boek van Ronald Giphart.
Erik, een aankomend schrijver, vertelt aan zijn
vakantievriendinnetje in Zuid-Frankrijk het verhaal van zijn
gedoemde liefde voor de mooie, maar onzekere en labiele Reza,
een liefde die hem met geweld losrukte uit zijn gezapige
leventje en zijn schrijverscarrière de beslissende impuls gaf.
Hoewel de spanning van het samenleven met een wispelturige
(en misschien wel borderline) partner redelijk goed voelbaar
wordt gemaakt, laat het verhaal als geheel toch bijzonder
weinig indruk na, onder andere door de volstrekte banaliteit en
kleurloosheid van de hoofdpersoon en diens gedachtegoed. De
film is als muzak of kauwgum: leeghoofdig en ondraaglijk licht.

Titel: Iklimler
Regie: Nuri Bilge Ceylan
Met: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Nazan Kirilmis,
Mehmet Eryilmaz, Arif Asi, Can Ozbatur
Turkije 2006
kleur 101 minuten
Het verhaal van de mislukkende relatie van een onattente
universitair docent en zijn veel jongere vrouw die bij de tv
werkt. In lange, veelal dialoogloze scènes worden de verveling
en het op-elkaar-uitgekeken-zijn getoond. De film als geheel is
aan de lange kant, maar bevat wel een paar prachtige scènes,
met name de op een gepassioneerde vrijpartij uitlopende
verkrachtingsscène tussen de docent en zijn ex en het gesprek
tussen de ex-geliefden in het busje in de besneeuwde bergen in
Oost-Turkije waarin zij hem vraagt of hij zijn ex nog heeft
gezien en hij eerst aarzelt en dan antwoordt: ‘Natuurlijk niet.’
Hiermee is het failliet van hun relatie bezegeld.
Titel: Il est plus facile pour un chameau...
Regie: Valeria Bruni-Tedeschi
Met: Valeria Bruni-Tedeschi, Chiara Mastroianni, JeanHugues Anglade, Denis Podalydès
Frankrijk 2003
kleur 110 minuten
Een vrouw die schuldgevoelens heeft over haar in eigen ogen te
grote rijkdom en het feit dat ze nooit heeft hoeven werken voor
het geld, worstelt met het geloof, de aanstaande dood van haar
vader en het slechte contact met haar depressieve zus en haar
flierefluitende broer. Bovendien kan ze niet kiezen tussen haar
serieuze verloofde en haar minnaar die maar niet loskomt van
zijn vrouw en kind. Het permanent aanwezige, zelfs door
biechten niet te lenigen schuldgevoel van de (te) rijke mens en
diens gevecht om een zinvol leven zijn bijzonder treffend
weergegeven, waardoor deze film uitstijgt boven de gemiddelde
Franse ‘zeurfilm’.
Titel: Il était un petit navire
Regie: Marion Hänsel
Met: –
België 2019
kleur en zwart-wit 65 minuten
In dit filmessay haalt filmmaakster Marion Hänsel tijdens een
verblijf van twee maanden in het ziekenhuis herinneringen op
aan haar leven. Terwijl we naar poëtische beelden kijken, keert
Hänsel in voice-overs terug naar Marseille, waar ze in 1949
werd geboren en waar ze als kind naar het strand liep. Van
daaruit reist ze langs Antwerpen, Engeland, New York, Parijs
en andere plaatsen waar ze als kind, puber en volwassene was.
Ze denkt eraan terug hoe ze haar bestemming als kunstenaar
vond en hoe belangrijk haar dierbaren voor haar waren, met
name haar ‘bijna-tweelingzus’ en haar zoon, met wie ze sterke
banden had. Hänsel overleed in juni 2020.

Titel: Il faut tuer Birgit Haass
Regie: Laurent Heynemann
Met: Jean Rochefort, Philippe Noiret, Lisa Kreuzer
Frankrijk 1981
kleur 105 minuten
Eenzaam verlegen gescheiden Frans burgermannetje van
middelbare leeftijd raakt verwikkeld in een gecompliceerd
complot van Franse en Duitse justitie om de Duitse terroriste
Birgit Haass te liquideren. Hij en Haass worden hevig verliefd.
Centraal staat de vraag in hoeverre de overheid mag ingrijpen in
het privé-leven en of manipulaties hierin toegestaan zijn. Heiligt
het doel de middelen?
Titel: Il y a longtemps que je t’aime
Regie: Philippe Claudel
Met: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius, Laurent Grévil, Claire Johnston, JeanClaude Arnaud, Lise Ségur
Frankrijk 2008
kleur 115 minuten
Juliette probeert na een gevangenisstraf van vijftien jaar haar
leven weer op te pakken en kan door bemiddeling van een
sociaal werkster voorlopig bij haar zus Léa en haar gezin
intrekken. We zien hoe ze probeert een houding te vinden
tegenover een wereld die ze is ontwend en een omgeving die
haar grotendeels met de nek aankijkt omdat ze destijds haar
zoontje van zes heeft vermoord. Nadat Juliette in de gevangenis
belandde, is er nooit meer over haar gesproken en haar moeder
beschouwt haar als dood, maar nu is ze er ineens weer. In een
subtiele, ingehouden stijl komen we steeds meer te weten over
wat er precies is gebeurd en zijn we getuige van Juliettes
voornamelijk zwijgende worsteling met zichzelf en haar
herwonnen vrijheid.
Titel: Îles flottantes
Regie: Nanouk Leopold
Met: Maria Kraakman, Manja Topper, Halina Reijn, Kuno
Bakker, Jacob Derwig, Leopold Witte, Annemarie
Prins, Aat Ceelen
Nederland 2001
kleur 85 minuten
Drie Rotterdamse vriendinnen van een jaar of dertig leiden het
leven van de moderne jonge vrouw: als îles flottantes (naar het
gelijknamige Franse dessert: vanillevla met eiwitprut, zoet en
vluchtig), ronddrijvende eilandjes met wisselende contacten,
stuurloos, op zoek naar houvast. Wat willen ze? Wat hebben ze
van hun leven gemaakt? Naarmate het verhaal steeds meer
diepte krijgt, komt uiteindelijk hun onderlinge band naar voren
als het waardevolste in hun leven. Die band wordt echter zwaar
op de proef gesteld. We zien steeds de gebeurtenissen rondom
cruciale momenten; telkens wanneer je het gevoel krijgt dat er
iets moet gebeuren, ís het al gebeurd. In de mooiste en
ontroerendste scène van de film legt een van de drie in een volle
bakkerswinkel aan een ander huilend een
‘vriendschapsverklaring’ af.

Titel: Illusionist, de
Regie: Jos Stelling
Met: Freek de Jonge, Jim van der Woude, Gerard Thoolen,
Catrien Wolthuizen, Gerrie van der Klei
Nederland 1983
kleur circa 90 minuten
Twee broertjes wonen samen met ouders en opa in een molen.
De ene is goochelaar (illusionist), de ander verdwijnt richting
gekkenhuis. Ze symboliseren de twee kanten van De Jonge. De
grens tussen gek doen (op toneel) en gek zijn (in het echt)
vervaagt. De idyllische jeugd afgezet tegen een volwassenheid
waarin de wereld wordt ervaren als een stoet gekken. De film
heeft geen dialoog, alleen muziek en geluidseffecten. Helaas is
hij naar het eind toe minder boeiend, maar er zitten meesterlijke
scènes in. Het bezoek aan het gekkenhuis (Institute for Search
and Re-Search) is een hoogtepunt.
Titel: Illusionniste, l’
Regie: Sylvain Chomet
Met: Jean-Claude Donda (stem), Eilidh Rankin (stem) e.a.
Frankrijk/UK 2010
kleur 75 minuten
Animatiefilm naar een nagelaten scenario van Jacques Tati. De
oude goochelaar Tatischeff, wiens act in het Parijs van de jaren
zestig niet meer aanslaat, reist met zijn recalcitrante konijn naar
Schotland op zoek naar welwillender publiek. Daar krijgt hij
gezelschap van de serveerster Alice, die een tijdje met hem
optrekt. Liefdevol en met veel aandacht voor visuele details
gemaakt in de weemoedige sfeer van vergane glorie die we ook
kennen van Tati’s speelfilms zoals Mon oncle (waarnaar hier
nog even wordt verwezen) en Playtime.
Titel: Ilo Ilo
Regie: Anthony Chen
Met: Yann Yann Yeo, Tian Wen Chen, Angeli Bayani, Jialer
Koh
Singapore/Japan/Taiwan 2013
kleur 99 minuten
In 1997 ontregelt de komst van het Filippijnse kindermeisje
Teresa de toch al gespannen verhoudingen binnen het
Singaporese gezin Lim. Er ontstaat al snel een hechte band
tussen Teresa en het zoontje Jiale, een ontwikkeling die door
zijn zwangere moeder met lede ogen wordt aangezien. Jiales
streken op school en daarbuiten en de steeds erger wordende
financiële crisis zetten alles nog meer op scherp. Ontroerend
beeld van een eenzaam kind in een welvarend land in
economisch hectische tijden biedt een aardig kijkje in het
dagelijks leven van een gestrest Aziatisch middenklassegezin.
Regisseur Chen verwerkte elementen uit zijn eigen jeugd in de
film; de titel verwijst naar de Filippijnse provincie waar zijn
eigen kindermeisje vandaan kwam. Goed.

Titel: Im Keller
Regie: Ulrich Seidl
Met: Fritz Lang, Alfreda Klebinger, Manfred Ellinger, Inge
Ellinger, Josef Ochs, Alessa Duchek, Gerald Duchek,
Cora Kitty
Oostenrijk 2014
kleur 81 minuten
Na de Paradies-trilogie is er nu een documentaire van Seidl
waarin we te zien krijgen wat Oostenrijkers zoal in hun kelders
doen. Zoals te verwachten is dat weinig verheffend en soms
zelfs ronduit schokkend. Het openingsbeeld zet de toon: in een
terrarium wordt een rondsnuffelend knaagdiertje met één hap
verzwolgen door een wurgslang. Daarna zien we onder meer
een paar vrouwen die permanent de was doen, een man die een
enorme collectie jachttrofeeën showt, een neonazi die zijn hele
kelder vol heeft gehangen met Hitler-parafernalia en daar met
een paar gelijkgestemde vrienden drinkgelagen houdt (deze
scène leidde tot een politiek schandaal en het aftreden van twee
lokale ÖVP-politici), een eenzame oudere vrouw die griezelig
levensechte babypoppen uit dozen haalt en die knuffelt en
liefdevol toekirt, een ondergrondse schietbaan en (uiteraard)
allerlei seksuele taferelen, veelal in de SM-sfeer. Het gaat om
bestaande mensen, maar de beelden zijn tot op zekere hoogte
gemanipuleerd en in scène gezet. Enerzijds wat teleurstellend
omdat Seidl je precies geeft wat je op grond van de setting en
zijn eerdere werk verwacht, maar desondanks raak je toch weer
gefascineerd door de duistere krochten van de menselijke geest
die Seidl je in bizarre, gestileerde tableaux vivants toont.
Titel: Im Labyrinth des Schweigens
Regie: Giulio Ricciarelli
Met: Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike
Becht, Johannes Krisch, Johann von Bülow, Robert
Hunger-Bühler, Hansi Jochmann, Gert Voss
Duitsland 2014
kleur 124 minuten
Frankfurt, 1958. De jonge, ambitieuze officier van justitie
Johann Radmann trekt een tip na dat voormalige SS’ers
ongestraft overheidsbanen bekleden. Zo komt hij op het spoor
van de gruwelijkheden die in het concentratiekamp Auschwitz
zijn begaan en raakt hij geobsedeerd door het idee de
schuldigen voor de rechter te brengen. Procureur-generaal
Bauer steunt hem, de rest van het OM vindt zijn onderzoek
maar niks. Maar Radmann zet door, bijgestaan door de
journalist Thomas Gnielka. Uiteindelijk leiden zijn
inspanningen tot het Auschwitz-proces waarbij 22 betrokkenen
berecht worden volgens het Duitse strafrecht. Dat proces is
historisch, maar Radmann zelf is een fictief personage,
gebaseerd op de drie openbare aanklagers die de zaak in
werkelijkheid voorbereidden. De film maakt de problematiek
goed duidelijk, maar is niet op alle punten even sterk
uitgewerkt; Radmann is vaak ongeloofwaardig naïef en er is een
romantisch subplotje dat niets aan het verhaal toevoegt.
Niettemin de moeite waard als historisch document.

Titel: Imitation game, the
Regie: Morten Tyldum
Met: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew
Goode, Rory Kinnear, Allen Leech, Matthew Beard,
Charles Dance, Mark Strong, James Northcote
UK/USA 2014
kleur 114 minuten
Het levensverhaal van de legendarische Britse wiskundige en
cryptoanalist Alan Turing, net als Breaking the code van
Herbert Wise gebaseerd op de biografie Alan Turing: The
Enigma van Andrew Hodges. Deze film concentreert zich op de
ijzingwekkende race tegen de klok van Turing en zijn team van
briljante codebrekers in Bletchley Park tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Door de Duitse Enigma-codes te kraken heeft
Turing de oorlog vermoedelijk met enkele jaren bekort en
zodoende miljoenen levens gered. Daarnaast is hij een van de
grondleggers van de moderne informatica. Des te schrijnender
is het dat hij al vrij kort na de oorlog in de problemen raakte
door zijn homoseksualiteit. De film is hier en daar wat
voorspelbaar en melodramatisch en neemt het niet erg nauw
met de historische feiten, maar de kern – het kraken van de code
en de strijd met sceptische superieuren – is ijzersterk en
Cumberbatch zet Turing overtuigend schutterig en ‘nerdy’ neer.
Titel: Import/Export
Regie: Ulrich Seidl
Met: Ekateryna Rak, Paul Hofmann, Maria Hofstätter, Lidiya
Oleksandrivna Savka, Natalja Epureanu, Erich
Finsches, Georg Friedrich, Anastasia Sergeyeva,
Michael Thomas
Oostenrijk 2007
kleur 141 minuten
Twee parallelle, spiegelbeeldige verhalen over mensen die naar
het buitenland gaan om daar te werken. De Oekraïense
verpleegster Olga gaat in Oostenrijk op zoek naar een beter
bestaan en komt uiteindelijk als schoonmaakster in een
verpleegtehuis voor demente bejaarden te werken, de werkeloos
geworden Oostenrijkse beveiliger Paul trekt met zijn shabby
stiefvader oostwaarts om geld te verdienen met
kauwgomballenautomaten. Net als in Hundstage wordt het
troosteloze bestaan getoond in lange, vaak statische shots
zonder veel dialoog of, in het verpleegtehuis, met een
schijnbaar geregisseerde surrealistische opeenvolging van
taalflarden die huiveringwekkend effectief is. Waar Hundstage
de blik richtte op het kleinburgerlijke bestaan, verhaalt deze
film van het trieste leven van kansarme marginalen die zonder
veel hoop hun situatie proberen te verbeteren. Schokkend,
vernederend en confronterend.

Titel: Imposter, the
Regie: Bart Layton
Met: Frédéric Bourdin, Adam O’Brian, Carey Gibson, Anna
Ruben, Beverly Dollarhide, Cathy Dresbach, Charlie
Parker, Alan Teichman, Nancy Fisher, Bryan Gibson,
Codey Gibson
USA 2012
kleur 99 minuten
Documentaire over Nicholas Barclay, een jongen uit San
Antonio, Texas, die in 1993 op 13-jarige leeftijd spoorloos
verdwijnt en jaren later in Spanje wordt teruggevonden, maar
zich niets meer van zijn verleden herinnert. Hij zou zijn
mishandeld en misbruikt en daardoor getraumatiseerd. Hij keert
terug naar zijn familie in Amerika, maar daar rijzen al spoedig
verdenkingen van allerlei aard. De film toont het verhaal van
verschillende kanten en onthult als een thriller stapje voor stapje
de verbijsterende waarheid. Op een gegeven moment weet je als
kijker niet meer wat er het volgende moment nu weer aan het
licht zal komen. Een schitterende demonstratie van het feit dat
een documentaire net zo adembenemend spannend kan zijn als
een misdaadfilm. Aanrader.
Titel: In a better world
Zie:
Hævnen
Titel: In another coutry
Zie:
Da-reun na-ra-e-seo
Titel: In bed with Madonna
Regie: Alek Keshishian
Met: Madonna, Warren Beatty e.a.
USA 1990
kleur 113 minuten
Popster Madonna voor en achter de schermen gevolgd tijdens
haar Blond Ambition Tour door Japan, Amerika en Europa.
Vooral de gedeelten achter de schermen, opgenomen in zwartwit, zijn belangwekkend en soms ontroerend: Madonna en haar
familie, de strubbelingen binnen de groep, reacties op verhalen
in de roddelpers. Natuurlijk zit er arrogantie en egotripperij bij
(op een gegeven moment zegt iemand: ‘Why would she ever
say something off-camera?’), maar desondanks komt het geheel
verrassend ongekunsteld over. Een meevaller.
Titel: In bloom
Zie:
Grzeli nateli dgeebi

Titel: In den Gängen
Regie: Thomas Stuber
Met: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning
Peker, Matthias Brenner, Ramona Kunze-Libnow
Duitsland 2018
kleur 125 minuten
De verlegen en gesloten Christian krijgt een baan op de
drankenafdeling van een groothandel ergens in het economisch
noodlijdende oosten van Duitsland. Onder de collega’s heerst
een goedmoedige saamhorigheid: ze zitten allemaal in hetzelfde
schuitje als verliezers van de Duitse hereniging. De oudere
Bruno werkt hem in en wordt al snel een soort vaderfiguur voor
Christian. Tegelijk raakt hij geïnteresseerd in de altijd vrolijke
Marion van de snoepafdeling. Maar achter beiden gaan
tragische verhalen schuil, zoals Christian gaandeweg ontdekt.
Realistisch inkijkje in de onderkant van de moderne Duitse
samenleving, waar mensen met moeite de eindjes aan elkaar
knopen en somberheid en depressie op de loer liggen.
Unheimliche, duister-poëtische beelden van de lange gangpaden
in het magazijn, met metershoge stellingen en vorkheftrucks, en
verlaten parkeerterreinen langs de snelweg. Een onthutsend en
ontroerend ‘dagboek van de afgrond’ (Artechock).
Titel: In den Tag hinein
Regie: Maria Speth
Met: Sabine Timoteo, Hiroki Mano, Florian MüllerMohrungen, Sabina Riedel
Duitsland 2001
kleur 118 minuten
De twintigjarige Lynn woont in bij het gezin van haar broer
zonder zich veel om haar huisgenoten te bekommeren. Ze wordt
heen en weer geslingerd tussen haar vriend David, een fanatiek
zwemmer, en Koji, een Japanse jongen die ze ontmoet in het
zelfbedieningsrestaurant waar ze werkt. Verder hebben haar
bezigheden niet veel om het lijf. We volgen twee uur lang het
ritme van haar dagindeling: drukte en verveling, loomheid en
passie, provocatie en ongeïnteresseerdheid. ‘Het individuele
leven als kunstwerk’, op een indringende, poëtische manier
verfilmd met het vervreemdende moderne grotestadsleven als
decor. Als Speth in haar volgende film een vakkundig in elkaar
gezet scenario onder handen neemt, zou het resultaat weleens
verpletterend kunnen zijn.

Titel: In het belang van de staat
Regie: Theo van Gogh
Met: Marlies Heuer, Miodrag Milojević, Esgo Heil, Ergun
Simsek, Maarten van Rossum, Carol van Herwijnen,
Jack Wouterse, Frederik de Groot, Jeanne Roos, Cas
Enklaar, Pieter Doedens, Linda Krijgsman, Max Pam,
Hermine Landvreugd
Nederland 1997
kleur 57 minuten
Strijd tussen enerzijds de Koerdische vluchteling Aziz en een
bevlogen advocate en anderzijds de BVD, die Aziz verdenkt
van lidmaatschap van een terreurorganisatie en
medeplichtigheid aan moord. In samenwerking met de Turkse
veiligheidsdienst luizen ze Aziz erin. Spannend drama met een
verrassende kijk op de meestal als sullig afgeschilderde BVD,
maar met een twijfelachtig realiteitsgehalte. En passant tevens
beeld van het in duigen vallende huwelijk van de advocate.
Titel: In jeder Sekunde
Regie: Jan Fehse
Met: Sebastian Koch, Mina Tander, Wotan Wilke Möhring,
Ronald Zehrfeld, Barbara Auer, Jenny Schily
Duitsland 2008
kleur 104 minuten
Ensemblefilm over zes mensen in München die hun toevlucht
zoeken in de liefde. Psychiatrisch arts Frick kan de drukte op
zijn werk en de zorg voor zijn terminale dochter thuis niet meer
aan en belandt in een verhouding met de zus van een van zijn
ex-patiënten. De jonge Sarah dumpt haar drugsverslaafde
vriend en vindt liefde bij een jongen die ze in een café heeft
ontmoet. Alle verhaallijnen komen uiteindelijk in een fatale
knoop samen. Goed spel van Koch en Tander als de twee
centrale figuren in deze fascinerende liefdes- en doodsdans die
zich traag maar onverbiddelijk voltrekt. Elke seconde kan het
noodlot toeslaan en ons leven een beslissende wending geven.
Titel: In krakende welstand
Regie: Mijke de Jong
Met: Sophie Hoeberechts, Ottolien Boesschoten, Matthias
Maat, Angela van der Zon
Nederland 1990
kleur 55 minuten
Bewoners van een negen jaar geleden gekraakt pand met elkaar
in de clinch als de gemeente het pand wil kopen en er
wooneenheden van wil maken. De krakers ‘van de oude
stempel’ staan tegenover de ‘gematigden’, die wel
compromissen willen sluiten en huur willen gaan betalen. Over
ouder worden, het verdwijnen van idealen en het maken van
keuzes. Een intens droevige film dus.
Titel: In loco parentis
Zie:
School life

Titel: In the bedroom
Regie: Todd Field
Met: Tom Wilkinson, Sissy Spacek, Nick Stahl, Marisa
Tomei, William Mapother
USA 2001
kleur 130 minuten
Matt en Ruth Fowler en hun zoon Frank vormen een
doorsneegezin in Maine. Matt is arts, Ruth leidt het schoolkoor
en Frank studeert net een jaar. Frank is verliefd op Natalie, een
jonge moeder van twee kinderen die bezig is te scheiden van
haar agressieve man Richard. Op een dag komt het tot een
fatale confrontatie tussen Richard en Frank waarbij Frank de
dood vindt. Matt en Ruth moeten plotseling het verlies van hun
enige zoon verwerken en ook nog toezien hoe Richard er
waarschijnlijk met een relatief lichte straf vanaf komt. Ze
merken dat ze eigenlijk helemaal niet goed met elkaar kunnen
praten en verwerken de gebeurtenissen voornamelijk door er elk
op hun eigen manier zwijgend onder te lijden. Maar als Richard
op borgtocht wordt vrijgelaten en ze hem weer overal
tegenkomen, knapt er iets. Somber beeld van de emotionele
armoede van een welgesteld echtpaar dat, uit zijn normale
routine gerukt, geen weg weet met de blootgewoelde gevoelens,
het verdriet en de woede. Verfilming van een verhaal van Andre
Dubus, die in 1999 overleed maar nog gedeeltelijk meeschreef
aan het scenario en aan wie de film is opgedragen.
Titel: In the cut
Regie: Jane Campion
Met: Meg Ryan, Mark Ruffalo, Jennifer Jason Leigh,
Sharrieff Pugh, Nick Damici
USA 2003
kleur 119 minuten
Franny, een eenzame lerares in New York, verlangt naar meer
en spannender seks en flirt wat met het nachtleven, onder
andere via haar halfzus, die boven een stripteasetent woont.
Haar leven raakt in een stroomversnelling als ze inspecteur
Malloy ontmoet, die onderzoek doet naar de moord op een
meisje van wie een lichaamsdeel in Franny’s tuin is gevonden,
en een relatie met hem begint. Ze blijkt bereid heel wat gevaar
op de koop toe te nemen om dit nieuwe spannende leven te
kunnen voortzetten. Meg Ryan, hier gecontracast, levert een
formidabele acteerprestatie als eenzame vrouw die hongert naar
hartstocht, maar de misdaad-plotlijn overtuigt een stuk minder
en het slot is een regisseur van het formaat van Campion
onwaardig. Een collega van Malloy fungeert hierin zo
overduidelijk als deux ex machina ‘that you can almost hear the
gears grinding as he’s lowered into play’, zoals Roger Ebert
schreef.

Titel: In the land of women
Regie: Jon Kasdan
Met: Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan, Jo Beth
Williams, Makenzie Vega, Olympia Dukakis, Dustin
Milligan
USA 2007
kleur 97 minuten
Carter Webb, scenarioschrijver van softpornofilms in LA, is op
een breekpunt aangekomen nadat zijn vriendin, de actrice Sofia,
hem heeft gedumpt. Hij trekt tijdelijk in bij zijn oma in
Michigan, die zichzelf verwaarloost omdat ze denkt dat ze
terminaal is. Zodoende komt hij ook in contact met het gezin
dat tegenover haar woont: de gefrustreerde en zieke Sarah, haar
overspelige echtgenoot en haar twee dochters, van wie de
oudste een paar moeilijke geheimen meetorst. Fraaie schets van
een nog net niet volwassen man die worstelt met de vraag wat
hij van zijn leven heeft gemaakt en of het roer niet om moet, en
zich spiegelt aan de diverse vrouwen die op zijn weg komen.
Het scenario vermijdt de meeste sentimentele valkuilen en
makkelijke afrondingen, behalve misschien in de korte
slotscène. Geslaagd regiedebuut van een nieuwe loot aan de
Kasdan-stam (Jon is de zoon van Lawrence).
Titel: In the mood for love
Zie:
Fa yeung nin wa
Titel: In the soup
Regie: Alexandre Rockwell
Met: Steve Buscemi, Seymour Cassel, Jennifer Beals, Will
Patton, Stanley Tucci, Jim Jarmusch
USA 1992
zwart-wit 93 minuten
Straatarme, saaie aspirant-filmmaker Aldolpho Rollo (Buscemi)
plaatst een advertentie waarin hij een zelfgeschreven filmscript
te koop aanbiedt: Unconditional surrender. Zo komt hij in
contact met de gangster Joe (Cassel), die zegt naar
onsterfelijkheid in de kunst te streven. Samen met de
flamboyante Joe, die in alles zijn tegendeel is, gaat de
tegenstribbelende Aldolpho al snel op het criminele pad om de
toekomstige film te financieren, ondanks hun zeer
uiteenlopende ideeën over hoe de film moet worden. In
Aldolpho’s visie moet het iets Tarkovski-achtigs worden,
waarin onder meer een pingpongende Nietzsche en Dostojewski
voorkomen en waarin zijn buurvrouw Angelica (Beals), voor
wie hij een stille liefde koestert, de rol van engel moet spelen.
Joe voelt meer voor een simpel verhaal in de stijl van The
Honeymoon Killers. Als Joe aan het eind sterft, besluit
Aldolpho een film over hun tweeën te maken, opgedragen aan
Joe. In deze lowbudgetfilm, enigszins rommelig en in zwart-wit
gedraaid met het niet te stuiten enthousiasme van de debutant,
verwijst Rockwell via Aldolpho Rollo voortdurend op ironische
wijze naar zichzelf en zijn eigen situatie, hetgeen de film een
leuke dubbele bodem geeft.

Titel: In the valley of Elah
Regie: Paul Haggis
Met: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jonathan Tucker,
Wes Chatham, Jake McLaughlin, Mehcad Brooks,
Jonathan Tucker
USA 2007
zwart-wit 121 minuten
Hank Deerfield, een gepensioneerde militair, krijgt een
telefoontje dat zijn zoon Mike, die net terug is van anderhalf
jaar in Irak, vermist wordt op zijn basis in Fort Rudd in New
Mexico. Hij rijdt erheen om zijn zoon te zoeken. Korte tijd later
wordt het verbrande en in stukken gehakte lichaam van Mike
gevonden; de burgerlijke en de militaire politie betwisten elkaar
het recht op onderzoek. Hank duikt samen met de jonge
politievrouw Emily Sanders in de zaak. Aanvankelijk lijkt er
sprake te zijn van een overval of mislukte drugsdeal, maar
langzaamaan komen er steeds meer ongerijmdheden aan het
licht. Moedige studie van de ontmenselijkende werking van de
oorlog uit een land waar veel mensen dat verhaal niet willen
horen, en van de geleidelijke transformatie van een geharde,
vaderlandslievende ex-militair tot een door de complexe
realiteit murwgebeukte twijfelaar – de rol is Tommy Lee Jones
op het lijf geschreven. Aanrader.
Titel: In time
Regie: Andrew Niccol
Met: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy,
Olivia Wilde, Johnny Galecki, Colin McGurk, Will
Harris, Michael William Freeman, Jesse Lee Soffer
USA 2011
kleur 109 minuten
In een toekomstige wereld is niet geld maar tijd het
waardevolste bezit geworden. Mensen worden na hun
vijfentwintigste niet meer fysiek ouder, maar krijgen dan nog
maar één jaar om te leven. Ze kunnen meer tijd verdienen door
te werken in ruil voor extra uren of dagen. Zodoende is er een
bovenklasse ontstaan van rijken met honderden of zelfs
duizenden jaren reservetijd (die dus effectief onsterfelijk zijn)
en een onderklasse die met rotbaantjes of stelen moet vechten
voor elke volgende dag. Op een dag wordt Will Salas, een man
uit die onderklasse, ten onrechte beschuldigd van moord. Hij
gijzelt een jonge vrouw en vlucht samen met haar, vastbesloten
om met alle middelen te strijden tegen de onrechtvaardigheid
van het tijdsysteem. Hun liefde wordt een krachtig wapen in die
strijd. Spannende actiethriller die, uitgaande van het nogal
buitenissige gegeven, de ongelijke verdeling van privileges in
de maatschappij aan de kaak stelt. Het spelletje armpje drukken
krijgt in dit verhaal een geheel nieuwe dimensie. Goed.

Titel: Incendies
Regie: Denis Villeneuve
Met: Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim
Gaudette, Rémy Girard, Abdelghafour Elaaziz,
Mohamed Majd
Canada 2010
kleur 130 minuten
Tweeling Jeanne en Simon krijgt bij de notaris die het testament
van hun moeder voorleest te horen dat ze naar het MiddenOosten moeten om hun vader en hun broer te zoeken, terwijl ze
dachten dat hun vader dood was en zij haar enige kinderen
waren. Gaandeweg ontrafelen ze de draden van hun
gecompliceerde verleden en voorgeschiedenis, die nauw
verknoopt zijn met de burgeroorlog en de wreedheden tussen
christenen en moslims in hun land van herkomst. Deze
verfilming van een toneelstuk van Wajdi Mouawad wil hoop
geven en benadrukken dat liefde uiteindelijk eindeloze oorlogen
en generaties lange haat kan overwinnen, maar overtuigt in dat
opzicht niet erg, onder andere door een opeenvolging van
dramatische maar soms onwaarschijnlijke plotwendingen en
doordat de achtergronden van het gewapende conflict in het
vage worden gelaten, waardoor het bij een vrijblijvend
pacifistisch statement blijft. De ontknoping, die de film ineens
tot een incestdrama maakt, is ronduit ongeloofwaardig.
Titel: Inception
Regie: Christopher Nolan
Met: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page,
Tom Hardy, Ken Watanabe, Dileep Rao, Cillian
Murphy, Tom Berenger, Marion Cotillard, Pete
Postlethwaite, Michael Caine, Lukas Haas
USA 2010
kleur 148 minuten
In de nabije toekomst is het mogelijk mensen ideeën te
ontfutselen door met behulp van geavanceerde technologie hun
dromen binnen te gaan, een techniek die veel wordt gebruikt
voor bedrijfsspionage. Dom Cobb is een meester in dit vak,
maar daardoor is hij wel zijn vrouw en kinderen kwijtgeraakt en
kan hij de VS niet meer in. Nu krijgt hij de kans alles weer goed
te maken, mits het hem lukt het omgekeerde tot stand te
brengen van wat hij altijd heeft gedaan: geen ideeën stelen,
maar een idee in iemands geest implanteren, in opdracht van
een machtige Japanse zakenman. Cobb stelt een team samen dat
deze moeilijke missie moet volbrengen, die met tegenslagen op
diverse droomniveaus te kampen krijgt, waar Cobb bovendien
wordt achtervolgd door trauma’s uit zijn eigen verleden. Nolan
werkte naar verluidt tien jaar aan het scenario van deze
waardige opvolger van Memento, en het resultaat mag er wezen.
Een film die je minstens twee keer moet zien en die tot
nadenken stemt over schijn en wezen, dromen en werkelijkheid
en (wederom) de betrouwbaarheid van herinneringen.

Titel: Inconvenient truth, an
Regie: Davis Guggenheim
Met: Al Gore, Billy West, George Bush sr., George W. Bush,
Ronald Reagan
USA 2006
kleur 100 minuten
Documentaire over de lezingentournee die expresidentskandidaat Al Gore maakte om Amerika en de wereld
bewust te maken van het probleem van de opwarming van de
aarde en de catastrofale gevolgen van niet-ingrijpen. Helaas
verspeelde Gore veel krediet doordat hij dezelfde fout beging
als de ontkenners van klimaatverandering: het manipuleren van
gegevens. Daardoor had zijn kruistocht een averechts affect:
mensen gingen denken dat het allemaal wel los zou lopen.
Gores retoriek en demagogiek zijn inderdaad behoorlijk
ergerlijk, terwijl met de kern van zijn boodschap natuurlijk niets
mis is. Kortom, een gemiste kans.
Titel: Infamous
Regie: Douglas McGrath
Met: Toby Jones, Sandra Bullock, Hope Davis, Sigourney
Weaver, Isabella Rossellini, Daniel Craig, Lee Pace,
Peter Bogdanovich, Jeff Daniels, Gwyneth Paltrow
USA 2006
kleur 120 minuten
De ontstaansgeschiedenis van Truman Capotes boek In cold
blood, een studie naar een wrede en willekeurige misdaad met
de middelen van de roman. Om alle aspecten van het drama te
kunnen beschrijven sluit Capote vriendschap met de daders en
raakt met een van hen verstrikt in een dubieuze
vriendschapsrelatie met homo-erotische ondertonen. Toby
Jones zet Capote neer als aandoenlijk-verwijfd, grappig en
vilein, maar laat ook de tragische kant van diens
persoonlijkheid zien: hij was een man met een haast parasitaire
belangstelling voor het morbide, die alleen met mensen kon
omgaan als hij ze kon exploiteren. Hij raakte verslaafd aan zijn
onderwerp en heeft na In cold blood, dat hem multimiljonair
maakte, nooit meer een boek van enige betekenis kunnen
schrijven. Hij heeft er alles van zichzelf in gelegd – en daarna
was het op.

Titel: Ingen numsil (The story of the weeping camel)
Regie: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni
Met: Ingen Temee (kameel), Botok Temee (kameel), Janchiv
Ayurzana, Chimed Ohin, Amgaabazar Gonson,
Zeveljamz Nyam, Amgaabazar Ikhbayar,
Uuganbaatar Ikhbayar, Odgerel Ayusch
Mongolië/Duitsland 2003
kleur 90 minuten
Een groep herders op de steppe van Mongolië maakt zich in het
voorjaar op voor de geboorte van een aantal kamelenkalfjes.
Een van de kamelen heeft een uiterst moeilijke bevalling en
lijkt haar kalfje vervolgens niet te accepteren. Er wordt van
alles geprobeerd, maar de moeder laat het jong niet bij zich toe.
Ten einde raad voert de stam een speciaal zang- en
muziekritueel uit, waarvoor eerst een violist uit een tientallen
kilometers verderop gelegen dorp moet worden gehaald. De
film schetst een beeld van het rustige, regelmatige leven van de
nomadenstam waarin iedereen zijn taak en zijn plaats weet en
stress een onbekend begrip is. De voortdurende problemen met
het kamelenjong maken het wel vreselijk spannend: zal het nog
goed komen of is het jong ten dode opgeschreven?
Titel: Inglourious basterds
Regie: Quentin Tarantino
Met: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth, Mélanie Laurent,
Christoph Waltz, Michael Fassbender, Daniel Brühl,
Til Schweiger, Jacky Ido, Sylvester Groth, Martin
Wuttke, Rod Taylor
USA 2009
kleur153 minuten
In het door de nazi’s bezette Frankrijk ontsnapt de jonge joodse
Shosanna Dreyfus ternauwernood aan kolonel Hans Landa, die
de rest van haar op het platteland ondergedoken familie
uitmoordt. Een paar jaar later drijft ze onder schuilnaam een
bioscoop in Parijs. Als de Duitse oorlogsheld Fredrick Zoller
verliefd op haar wordt en de première van een prestigieuze
nazi-propagandafilm in haar theater wil laten plaatsvinden, ziet
ze haar kans schoon om wraak te nemen op de moordenaars van
haar familie. Het evenement trekt ook de aandacht van de
‘Basterds’, een joods-Amerikaanse guerrilla-eenheid onder
leiding van luitenant Aldo Raine die zich tot doel heeft gesteld
zoveel mogelijk nazi’s te doden en te scalperen. Zowel
Shosanna als de meedogenloze guerrillastrijders smeden
plannen om op de bewuste avond, waarop talloze nazikopstukken aanwezig zullen zijn, toe te slaan. Volgt een
ontknoping die de loop van de geschiedenis zal veranderen, in
de inmiddels bekende over-the-top Tarantino-stijl waarin
heerlijk wordt gespeeld met bekende filmclichés en -conventies;
let ook op de briljante muziekkeuze en het creatieve gebruik
van de vele talen en accenten. Niet iedereen zal gecharmeerd
zijn van deze grandguignolversie van de Tweede Wereldoorlog,
maar voor wie zich mee wil laten slepen valt er veel te genieten.

Titel: Inherent vice
Regie: Paul Thomas Anderson
Met: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine
Waterston, Jordan Christian Hearn, Eric Roberts,
Joanna Newsom, Serena Scott Thomas, Christopher
Allen Nelson, Benicio del Toro
USA 2014
kleur 148 minuten
Verfilming van de roman van Thomas Pynchon over
privédetective-annex-hasjrokende-hippie Larry ‘Doc’ Sportello,
die rond 1970 via zijn ex-vriendin Shasta verzeild raakt in een
complexe zaak waarin een stel mensen uit de entourage van een
rijke projectontwikkelaar proberen hem in een inrichting
opgenomen te krijgen om zich vervolgens zijn geld toe te
eigenen. Binnen de kortste keren is Doc verstrikt in een web
van zwarte activisten, neonazi’s, strippers, hem vijandig
gezinde politiemensen en excentrieke cultfiguren. Dit biedt een
kapstok voor allerlei komische en slapstickachtige situaties en
talloze achteloos gedebiteerde, hilarische oneliners. Wie niet al
te zeer vasthoudt aan de logische lijn maar zich aangenaam
verdoofd laat meevoeren, zal menig heerlijk moment beleven en
het heel wat keren hardop uitschateren. Aanrader dus!
Titel: Inheritance
Regie: Hiam Abbass
Met: Hafsia Herzi, Hiam Abbass, Makram Khoury, Yussuf
Abu-Warda, Ali Suliman, Clara Khoury, Khalifa
Natour, Tom Payne, Mouna Soualem, Ula Tabari,
Ghazi Albuliwi
Frankrijk/Israël/Turkije 2012
kleur 88 minuten
In Galilea breekt in 2006 ruzie binnen een Palestijnse familie
uit door de controversiële partnerkeuze van dochter Hajar (ze
heeft gekozen voor een Brit in plaats van de voor haar
voorbestemde neef). Terwijl de Israëlische gevechtsvliegtuigen
op weg naar Libanon voortdurend voorbijrazen, probeert Hajar
de band met haar familie, vooral die met haar vader van wie ze
veel houdt, ondanks de meningsverschillen in stand te houden.
Het regiedebuut van actrice Abbass (onder andere Lemon tree)
is een warme ode aan haar jeugd, land en familie met een aantal
autobiografische elementen. Enig minpuntje is dat ze wel érg
veel drama in haar film heeft willen stoppen.

Titel: Innere Sicherheit, die
Regie: Christian Petzold
Met: Julie Hummer, Barbara Auer, Richy Müller, Bilge
Bingul
Duitsland 2000
kleur 106 minuten
Beklemmende film over twee voortvluchtige terroristen die met
hun 15-jarige dochter op telkens verschillende plekken wonen.
Ze willen vluchten naar Zuid-Amerika, maar alles wat ze
proberen mislukt. Doordat de dochter in opstand komt en een
eigen, normaal leven wil, ontstaat een onhoudbare situatie. De
film, die qua sfeer sterk doet denken aan Running on empty van
Sidney Lumet, maakt goed invoelbaar hoe het is om permanent
alert en zwijgzaam door het leven te moeten terwijl je daar niet
voor hebt gekozen. Het verhaal wordt verteld vanuit de dochter;
Hummer zet de eenzaamheid, paranoia en leegte van haar
ongewild clandestiene bestaan overtuigend neer en herrijst aan
het eind als een feniks uit haar eigen as.
Titel: Innocence
Regie: Paul Cox
Met: Julia Blake, Charles Tingwell, Terry Norris, Robert
Menzies, Martha Dusseldorp, Kristien van Pellicom,
Kenny Aernoudts
Australië/België 2000
kleur 94 minuten
De gepensioneerde musicus Andreas vraagt zijn oude liefde
Claire in een brief om een ontmoeting. Ze stemt daarmee in en
hun liefde van decennia geleden blijkt nog steeds wederzijds.
Ze beginnen een gepassioneerde affaire, tot grote schrik van
Claires gezapige echtgenoot John. De film laat op ontroerende,
geloofwaardige en integere wijze de gevoelens van oudere
mensen zien die in een onverwachte draaikolk van emoties
belanden. De drie hoofdrollen zijn uitstekend gecast. Het slot is
helaas nogal drakerig.

Titel: Inside job
Regie: Charles Ferguson
Met: Matt Damon, William Ackman, Daniel Alpert, Sigridur
Benediktsdottir, Ben Bernanke, Willem Buiter,
George W. Bush, Alan Greenspan, Kristin Davis
USA 2010
kleur 108 minuten
Onthullende documentaire over de oorzaken van de
wereldwijde financiële crisis van 2008. De bonussencultuur en
de ongebreidelde handel in ondoorzichtige derivaten op basis
van subprime-hypotheken worden uit de doeken gedaan aan de
hand van grafieken en interviews met insiders en financiële
deskundigen die de voorgeschiedenis van de ramp toelichten.
Duidelijk wordt dat de Amerikaanse financiële sector de kleine
belegger welbewust oplicht door controlemechanismes effectief
uit te schakelen en daarmee sinds 2008 gewoon door kan gaan
dankzij een kapitaalkrachtige lobby in de hoogste echelons van
het bedrijfsleven en de politiek. Het is veelzeggend om te zien
hoe de mensen die boter op hun hoofd hebben voor de camera
stotteren en draaien of de interviewer kwaad de deur wijzen. De
manier waarop Wall Street te werk gaat, is moreel volstrekt
verwerpelijk. Er zullen ingrijpende hervormingen nodig zijn om
deze cultuur te doorbreken, transparantie in financiële zaken
moet weer de regel worden – maar na het zien van deze film
kun je niet anders dan pessimistisch zijn over de slagingskans
hiervan.
Titel: Inside Llewyn Davis
Regie: Ethan Coen, Joel Coen
Met: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman, Ethan
Phillips, Robin Bartlett, Max Casella, Jerry Grayson,
Adam Driver, F. Murray Abraham
USA 2013
kleur 104 minuten
Een week uit het leven van Llewyn Davis, een met geldgebrek
en uitblijvend succes worstelende jonge zanger in de folkscene
van Greenwich Village in 1961 (losjes gebaseerd op Dave van
Ronk). Door een combinatie van pech, egocentrisme en
stommiteit loopt alles wat hij probeert verkeerd af en lijkt de
hele wereld tegen hem te zijn. Op zijn hobbelig pad komt hij
een stoet van kleurrijke en/of vileine figuren tegen (onder wie
jazzmusicus Roland Turner, een subliem rolletje van John
Goodman), waarlangs de gebroeders Coen hem in een van hun
beste films sinds jaren met vaste hand naar zijn droeve einde
voeren: terwijl Bob Dylan binnen een van zijn eerste optredens
geeft, zien we Davis uitgeteld voor de club op straat liggen.
Alleen de kat komt op zijn pootjes terecht. Schitterend!

Titel: Inside man
Regie: Spike Lee
Met: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster,
Christopher Plummer, Willem Dafoe, Chiwetel
Ejiofor, Carlos Andrés Goméz, Kim Director, James
Ransone
USA 2006
kleur 129 minuten
In deze naar Spike Lee-maatstaven nogal tamme film speelt
Denzel Washington politie-inspecteur Keith Frazier, die moet
onderhandelen met Dalton Russell (Owen) die met drie
medeovervallers een bank in Manhattan is binnengedrongen en
zich met tientallen gijzelaars in het gebouw heeft verschanst.
Aanvankelijk lijkt het een bankoverval van dertien in een
dozijn, maar gaandeweg wordt duidelijk dat er allerlei vreemde
kanten aan zitten. Een geheimzinnige zakenvrouw met hoge
connecties (Foster) komt zich met de zaak bemoeien, en het
wordt nog bizarder als de gijzelaars naar buiten komen, er geen
geld blijkt te zijn gestolen en er nergens een spoor van de
overvallers te bekennen is. Fraziers superieuren bevelen hem
van verder onderzoek af te zien, maar hij gaat koppig verder en
ontdekt waar het de overvallers om te doen was. De film is
slechts bij vlagen spannend, maar de cast levert uitstekende
prestaties en er zijn opvallend veel humoristische terzijdes
(zoals die rond de Albanese vertaling of het jongetje met de
videogame), waardoor het geheel toch onderhoudend blijft.
Titel: Inside out
Regie: Pete Docter, Ronnie Del Carmen
Met: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black, Richard Kind,
Phyllis Smith, Mindy Kaling, Kaitlyn Dias
USA 2015
kleur 95 minuten
Als haar vader ander werk krijgt, verhuist de elfjarige Riley van
de Midwest naar San Francisco. In het commandocentrum in
haar hoofd proberen haar vijf basisemoties – Vreugde, Angst,
Woede, Walging en Verdriet – haar nieuwe leven in een
vreemde stad, op een nieuwe school en zonder haar oude
vrienden in goede banen te leiden. Ondanks de bezielende
leiding van de immer opgewekte Vreugde valt dat niet mee,
want er gaat van alles mis en er zijn sterke tegenkrachten. Deze
met veel liefde en aandacht voor detail gemaakte Pixaranimatiefilm raakt qua emotionele reikwijdte aan het niveau
van Carrolls Alice-boeken. Warm aanbevolen!

Titel: Insólitos peces gato, los (The amazing catfish)
Regie: Claudia Sainte-Luce
Met: Lisa Owen, Ximena Ayala, Sonia Franco, Wendy
Guillén, Andrea Baeza, Alejandro Ramírez-Muñoz
Mexico/Frankrijk 2013
kleur 89 minuten
Claudia, een eenzame jonge vrouw die een saai baantje als
promotieverkoopster in een warenhuis heeft, wordt in het
ziekenhuis opgenomen wegens acute blindedarmontsteking.
Daar leert ze Martha kennen, die in het bed naast haar ligt en
alleenstaande moeder is van een groot, druk gezin. Ze geeft
Claudia een lift naar huis en voor die het weet is ze liefdevol
opgenomen in de vrolijke bende. Minder vrolijk is dat Martha
aan een ongeneselijke ziekte blijkt te lijden. In de tijd daarna
krijgt Claudia een hechte band met Martha en haar kinderen.
Ontroerende ‘kleine’ film met een goede balans tussen komedie
en tragedie en een aangrijpend slot. Een overtuigend pleidooi
voor familie en vriendschap. Warm aanbevolen!
Titel: Insomnia
Regie: Christopher Nolan
Met: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank
USA 2002
kleur 118 minuten
Enigszins tegenvallende thriller van de regisseur van Memento,
want veel conventioneler dan je van hem zou verwachten.
Pacino is een politieman uit Los Angeles die samen met een
collega naar Alaska wordt geroepen om te assisteren bij het
onderzoek naar de moord op een jonge vrouw en tijdens de
jacht op de moordenaar per ongeluk zijn collega doodschiet. De
moordenaar heeft dit als enige gezien en meent zodoende een
deal met hem te kunnen sluiten waardoor ze allebei vrijuit gaan.
Dat loopt verkeerd af, voornamelijk dankzij de
scherpzinnigheid van een Alaskaanse vrouwelijke rechercheur.
Hoewel het verhaal en de ontknoping zoals gezegd wat
teleurstellen, is de film toch grotendeels boeiend door het
karakterspel van de hoofdrolspelers en de manier waarop het
gekmakende, eeuwigdurende daglicht van de Alaskaanse zomer
voelbaar wordt gemaakt.

Titel: Instinct
Regie: Halina Reijn
Met: Carice van Houten, Marwan Kenzari, Marie-Mae van
Zuilen, Pieter Embrechts, Ariane Schluter
Nederland 2019
kleur 94 minuten
De ervaren psychologe Nicoline komt in haar nieuwe baan in
een tbs-inrichting in aanraking met Idris, een intelligente man
met een antisociale persoonlijkheid die een aantal ernstige
seksuele delicten heeft gepleegd. Na vijf jaar behandeling mag
hij binnenkort voor het eerst op onbegeleid verlof, maar
Nicoline vertrouwt hem voor geen cent. Als het Idris niet lukt
haar te overtuigen van zijn goede bedoelingen, komt de
gewelddadige, manipulatieve kant die zij meteen al bij hem zag
naar boven. Er volgt een gruwelijk machtsspel waarin Nicoline
zich ondanks al haar ervaring laat meezuigen. Het levert een
onbehaaglijk stemmende film op waarin je als kijker
voortdurend bang en alert bent, een grote prestatie van
regisseuse Reijn en de beide hoofdrolspelers. Kenzari beweegt
zich moeiteloos tussen dreigend en sympathiek en Van Houten
geeft de zelf emotioneel beschadigde psychologe knap gestalte:
op haar gezicht lees je een breed scala aan geestesgesteldheden
af, van superieur-afstandelijk tot emotioneel aan de grond.
Knap, maar bepaald geen gemakkelijk kijkwerk.
Titel: Interstellar
Regie: Christopher Nolan
Met: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica
Chastain, Mackenzie Foy, Ellen Burstyn, John
Lithgow, Bill Irwin, Michael Caine
USA 2014
kleur 169 minuten
In een ongespecificeerde, maar nabije toekomst is de aarde
bijna onbewoonbaar geworden door droogte, mislukte oogsten
en extreme klimaatveranderingen. Dan wordt er bij Saturnus
een onregelmatigheid in het ruimte-tijdcontinuüm ontdekt die
mogelijk via een wormgat naar een plek ver buiten het
Melkwegstelsel leidt. Er wordt een ruimtemissie op pad
gestuurd om te onderzoeken of er in dat deel van het heelal
bewoonbare planeten zijn om de toekomst van de mensheid
veilig te stellen. Cooper, de commandant van de missie, moet
kiezen tussen het redden van zijn medemensen en een definitief
afscheid van zijn kinderen. Een typische Nolan-film: bij vlagen
fascinerend, bloedspannend en hevig aangrijpend, maar ook vol
soms wel erg onwaarschijnlijke plotwendingen en plotselinge
tempowisselingen die de kijker nogal op de proef stellen, en
bovendien aan de lange kant. Wel komen er interessante vragen
aan de orde over wat mensen tot mensen maakt, liefde, verdriet,
het nut van kennisvermeerdering enzovoort.

Titel: Interview (2003)
Regie: Theo van Gogh
Met: Pierre Bokma, Katja Schuurman, Theo Maassen, Ellen
ten Damme
Nederland 2003
kleur 90 minuten
Pierre, journalist bij een kwaliteitskrant, komt naar het
appartement van soapster Katja voor een interview.
Wederzijdse vooroordelen staan een onbevangen gesprek vanaf
het begin in de weg, en ondanks enkele momenten van
schijnbare toenadering blijft er een kloof gapen tussen deze
twee totaal verschillende mensen. Het gesprek ontaardt in een
machtsstrijd waarin beiden zich keihard opstellen en het de
vraag is wie er uiteindelijk als sterkste uit de strijd komt. Het is
een aardig idee en de acteurs doen hun best, maar het scenario
ontspoort gaandeweg steeds meer onder onwaarschijnlijke
ontwikkelingen en onthullingen, waardoor het geheel een
onevenwichtige indruk achterlaat.
Titel: Interview (2007)
Regie: Steve Buscemi
Met: Steve Buscemi, Sienna Miller, Tara Elders, Michael
Buscemi
USA 2007
kleur 84 minuten
Amerikaanse remake van de film van Theo van Gogh.
Behoudens enkele details is de plot van het Nederlandse
origineel gehandhaafd, inclusief de zwakke punten en
onwaarschijnlijkheden, maar ook hier doen de hoofdrolspelers
bijzonder hun best. Miller zet een overtuigende soapactrice met
duistere kanten neer, en regisseur Buscemi is een
geloofwaardige journalist met carrièremoeilijkheden. Het
sterkst zijn de harde confrontaties, maar net als in het origineel
neemt het effect daarvan gaandeweg af omdat er telkens nieuwe
schokkende onthullingen volgen die het voorafgaande weer
ontkrachten. Daardoor eigenlijk vooral interessant als
‘acteerstudie’.

Titel: Interview with the vampire
Regie: Neil Jordan
Met: Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Kirsten
Dunst, Christian Slater, Thandie Newton
USA 1994
kleur 123 minuten
Eind achttiende eeuw verliest de jonge plantage-eigenaar Louis
uit New Orleans zijn vrouw en kind, waarna hij niet meer
verder wil leven. De vampier Lestat biedt hem aan om hem ook
tot een vampier (en daarmee onsterfelijk) te maken, en Louis
accepteert. Daarna reist hij de wereld rond om het raadsel van
de vampiers op te lossen: waar komen ze vandaan, wie heeft de
eerste ‘gemaakt’? Film is opgezet als een reeks flashbacks
vanuit een interview dat Louis eind twintigste eeuw, inmiddels
ruim tweehonderd jaar oud, in San Francisco aan een journalist
geeft om de wereld duidelijk te maken hoe het is om een
vampier te zijn. Zorgvuldig gemaakte verfilming van het boek
van Anne Rice richt zich vooral op de tragiek van het
vampierbestaan en toont hoezeer Louis daaronder lijdt. Sterk.
Titel: Intimacy
Regie: Patrice Chéreau
Met: Mark Rylance, Kerry Fox, Timothy Spall, Alastair
Galbraith, Philippe Calvario, Marianne Faithfull,
Susannah Harker, Fraser Ayres
Frankrijk/UK 2000
kleur 120 minuten
Jay en Claire hebben een strikt seksuele relatie. Eenmaal in de
week vrijen ze met elkaar in een kelder in Zuid-Londen. Maar
voor Jay is die ene middag in de week op een gegeven moment
niet meer genoeg; hij begint Claire te volgen, leert haar
echtgenoot kennen en komt steeds meer over haar te weten. Zo
ontstaat er toch een soort intimiteit tussen hen en sluipen de
patronen uit een ‘normale’ relatie ongemerkt binnen, waardoor
het contact gedoemd is te eindigen. De boodschap lijkt dat als je
met andere mensen omgaat, ook als je dat heel heftig en
gepassioneerd doet, je vroeg of laat betrokken raakt bij hun
gewone leven, of je dat nu wilt of niet. Het meest bijzondere
aan deze film, en datgene waarom hij zal worden herinnerd, zijn
de seksscènes. Ze zijn ‘echt’ en volkomen onopgesmukt, zoals
seks er echt uitziet: niet erg appetijtelijk, maar wel ontroerend.
Door de acteurs echt voor de camera te laten vrijen bereikte
Chéreau een resultaat dat heel authentiek is zonder
pornografisch of voyeuristisch over te komen. Zoiets is in films
zelden eerder vertoond. Voor de rest is het een matige film met
een overvolle plot, waaruit vele zijlijntjes zonder bezwaar
hadden kunnen worden geschrapt.

Titel: Into eternity
Regie: Michael Madsen
Met: Carl Reinhold Bråkenhjelm, Mikael Jensen, Berit
Lundqvist, Michael Madsen, Wendla Paile, Esko
Roukola, Sami Savonrinne, Timo Seppälä, Juhani
Vira
Denemarken/Finland/Zweden 2010
kleur 75 minuten
Sfeervolle, onheilspellende documentaire van de Deen Madsen
over Onkalo, een gigantische ondergrondse opslagplaats voor
kernafval in Finland, waarvan de bouw al eind 20e eeuw is
begonnen en die uiteindelijk (begin 22e eeuw) zal worden
verzegeld en 100.000 jaar stand moet houden. De film is
vormgegeven als een boodschap voor de mensen in die verre
toekomst en geeft een onthutsend beeld van de problemen
rondom kernenergie en kernafval, maar werpt ook intrigerende
en verontrustende morele en filosofische vragen op: moet
Onkalo in herinnering worden gehouden of aan de vergetelheid
prijsgegeven, moeten er waarschuwingsborden worden
geplaatst (en in welke taal) of moeten we hopen dat de ingang
nooit zal worden teruggevonden, zal de nieuwsgierigheid van
de toekomstige aardbewoners het niet winnen van hun angst,
enzovoort. Delen uit interviews met politici, wetenschappers,
artsen, theologen en Onkalo-medewerkers worden afgewisseld
met beelden van het desolate Finse landschap en de
ondergrondse tunnels van Onkalo in aanbouw, begeleid door
goed gekozen muziek. Af en toe spreekt Madsen onze verre
nazaten direct aan bij het licht van één enkele lucifer. Een
bijzondere kijkervaring, meer een poëtisch filmessay dan een op
de praktische en technische details van het kernafvalprobleem
gerichte documentaire.

Titel: Into the abyss
Regie: Werner Herzog
Met: Werner Herzog, Richard Lopez, Michael Perry, Damon
Hall, Lisa Stolter-Balloun, Charles Richardson, Jason
Burkett, Jared Talbert, Amanda West, Delbert
Burkett, Melyssa Burkett, Fred Allen
USA/Duitsland 2011
kleur 107 minuten
Documentaire over Michael Perry, een 28-jarige ter dood
veroordeelde, en Jason Burkett, die dankzij de getuigenis van
zijn vader levenslang kreeg in plaats van de doodstraf. Perry en
Burkett pleegden in 2001 in Texas een drievoudige moord. In
de film worden de twee daders, familie van de slachtoffers,
politiemensen en personeelsleden van gevangenissen
geïnterviewd over zware misdaad, de zin van de doodstraf, het
verder leven na de moord op een dierbare en de liefde tussen
langgestraften en vrouwen buiten de gevangenis. Hoewel
duidelijk is dat Herzog een tegenstander van de doodstraf is, is
de documentaire geen pamflet geworden; iedereen wordt zonder
veroordeling of voiceover-commentaar aan het woord gelaten.
Herzog stelt alleen nieuwsgierige vragen en luistert.
Aangrijpend vanwege de eerlijkheid waarmee de
geïnterviewden over de triestheid van hun levens praten en het
beeld dat wordt geschetst van het kansarme milieu waaruit de
daders afkomstig zijn.

Titel: Into the wild
Regie: Sean Penn
Met: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena
Malone, Brian H. Dierker, Catherine Keener, Vince
Vaughn, Kristen Stewart, Hal Holbrook
USA 2007
kleur 148 minuten
Briljant student en rijkeluiszoon Chris McCandless ontvlucht na
zijn afstudeerplechtigheid begin jaren negentig zijn benepen
milieu, het slechte huwelijk van zijn ouders en de
consumptiemaatschappij. Hij geeft al zijn bezittingen weg en
lift naar Alaska om daar in de wildernis te gaan leven.
Onderweg ernaartoe ontmoet hij een aantal min of meer
markante figuren met wie hij kortstondig optrekt, maar die zijn
denken niet wezenlijk beïnvloeden (wel geven ze hem soms
praktisch advies of nuttige spullen mee). Hij blijkt bereid ver te
gaan om zijn droom te verwezenlijken – zo laat hij zijn ouders
en zijn zus nooit meer iets horen en neemt hij een andere naam
aan – maar hij is ook naïef-principieel en maakt domme keuzes,
waarvan sommige hem opbreken. Zijn roekeloosheid wordt
hem in de eenzaamheid van de wildernis uiteindelijk fataal.
Deze epische film vol schitterende beelden en mensen maakt
grote indruk en laat de kijker ook alle ruimte om de minder
aangename kanten van de hoofdpersoon te zien in zijn
uiteindelijk niet te doorgronden vlucht in eenzaamheid en
eenzelvigheid, waarin de aanzet tot een doorbrekend inzicht net
te laat lijkt te komen. Gebaseerd op het gelijknamige boek over
McCandless, de reconstructie van zijn zwerftocht op basis van
gesprekken met zijn familie en de mensen die hij tegenkwam.
Indrukwekkend.
Titel: Intouchables, les
Regie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Met: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey
Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Bellugi, Cyril
Mendy, Christian Ameri
Frankrijk 2011
kleur 112 minuten
Een rijke Parijzenaar die na een paragliding-ongeluk alleen nog
zijn hoofd kan bewegen, huurt een zwarte jongen uit een arme
wijk in als hulp. De jongen is, in tegenstelling tot de andere
sollicitanten op het baantje, verfrissend direct en humoristisch,
doet niet aan vals medelijden en flapt alles eruit wat hem voor
de mond komt. Tussen de twee mannen ontstaat een
onwaarschijnlijke, maar hechte vriendschap waarin ze het beste
in elkaar naar boven halen. Deze prachtige feelgoodkomedie,
gebaseerd op ware gebeurtenissen, treft precies de juiste lichte
toon zonder oppervlakkig te zijn. Warm aanbevolen!

Titel: Intranquilles, les
Regie: Joachim Lafosse
Met: Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz
Chammah, Patrick Descamps, Jules Waringo
België/Frankrijk/Luxemburg 2021
kleur 117 minuten
Kunstschilder Damien leeft samen met zijn vrouw Leïla en hun
schattige zoontje Amine. Ze zijn dol op elkaar, maar het gezin
lijdt onder Damiens bipolaire stoornis, waardoor hij afwisselend
hyperactief en depressief is. De film toont een aantal episodes
uit het gezinsleven, vooral vanuit het perspectief van Leïla, die
voortdurend redderend en corrigerend (en Amine
geruststellend) om Damien heen fladdert totdat ze zelf een
zenuwinzinking nabij is. De film, naar verluidt gebaseerd op
Lafosse’ eigen jeugdherinneringen, neemt ruim de tijd om
duidelijk te maken dat met een bipolaire patiënt met
onvoldoende ziekte-inzicht niet samen te leven valt; de kijker
wordt gaandeweg net zo oververmoeid en wanhopig als Leïla.
Na onder andere À perdre la raison en Nue propriété levert
Lafosse opnieuw een film af over mensen die er het beste van
proberen te maken in crisisstuaties en daarbij tegen grenzen aan
lopen, met adembenemend spel van Bekhti en Bonnard, die hier
op eigen verzoek onder hun echte voornamen optreden. Geen
makkelijk kijkwerk, voor wie volhoudt wel de moeite waard.
Titel: Invader, the
Zie:
Envahisseur, l’
Titel: Involuntary
Zie:
Ofrivilliga, de
Titel: Io e te
Regie: Bernardo Bertolucci
Met: Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco,
Veronica Lazar
Italië 2012
kleur 103 minuten
De 14-jarige Lorenzo vermaakt zich uitstekend in zijn eentje en
wil het liefst met rust worden gelaten; op school houdt hij zich
afzijdig van zijn klasgenoten. Zijn ouders maken zich zorgen
over hem en hebben hem naar een psycholoog gestuurd. Dan
beraamt hij een plan: hij zegt dat hij meegaat met een skikamp
van school, maar trekt zich in werkelijkheid voor een week
terug in een kelder. Daar krijgt hij onverwachts bezoek van zijn
veel oudere halfzus Olivia, die hij nauwelijks kent en die blijkt
te worstelen om van haar heroïneverslaving af te komen; zij wil
een paar dagen bij hem in de kelder blijven omdat ze nergens
anders heen kan. Er ontstaat in die besloten ruimte in korte tijd
een band tussen de jongen die te weinig en de jonge vrouw die
te veel heeft meegemaakt; misschien kan daar voor allebei iets
goeds uit voortkomen. Fascinerende ‘kleine’ film met rake
observaties van de oude meester Bertolucci, specialist in
ongemakkelijke intimiteit (Last tango, La luna).

Titel: Io non ho paura
Regie: Gabriele Salvatores
Met: Aitana Sánchez-Gijón, Dino Abbrescia, Giorgio
Careccia, Giuseppe Cristiano, Mattia di Pierro, Diego
Abatantuono
Italië 2003
kleur 108 minuten
In een dorpje in het schitterende maar arme zuiden van Italië,
tussen heuvels met onafzienbare koren- en maïsvelden, groeit
Michele eind jaren zeventig op. Hij en zijn vriendjes worden
aan hun lot overgelaten door de volwassenen en leven in een
eigen, droomachtige wereld. Die zomer komt daar abrupt een
einde aan wanneer Michele in een ondergronds hol een jongen
ontdekt die denkt dat hij al dood is. Hij komt de gruwelijke
waarheid op het spoor en wordt voor een morele keuze
geplaatst waarvoor hij veel te jong is en die hem in één klap van
zijn ouders vervreemdt en volwassen maakt. Het schrijnende
verhaal wordt met veel gevoel voor sfeer in beeld gebracht,
waardoor de kijker zelf weer een beetje kind wordt. Prachtig en
wreed.
Titel: Io sono l’amore
Regie: Luca Guadagnino
Met: Tilda Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbriellini,
Alba Rohrwacher, Pippo Delbono, Diane Fleri,
Gabriele Ferzetti, Maria Paiato
Italië 2009
kleur 120 minuten
Emma, een Russische vrouw die is ingetrouwd in de familie
Recchi, een dynastie van steenrijke industriëlen in Milaan, en
daarin al vele jaren naadloos, maar zonder innerlijke
overtuiging meedraait, wordt verliefd op Antonio, een vriend
van haar zoon. Deze hartstochtelijke liefde maakt haar duidelijk
dat ze, in tegenstelling tot haar eigen kinderen, nauwelijks enige
speelruimte binnen de familie heeft. Ze wordt geduld zolang ze
zich precies aan de nauwkeurig vastgelegde normen en
conventies houdt, terwijl haar flierefluitende zoon en haar
lesbische dochter gewoon kunnen blijven doen wat ze willen
mits ze zich uiterlijk aanpassen aan de mores van de familie.
Als Emma haar man opbiecht dat ze verliefd is op een ander, is
ze niet langer welkom in de familie. Ze ontvlucht het
benauwende landhuis om bij haar geliefde in te trekken, met
achterlating van haar kinderen en haar bezittingen; de familie
Recchi sluit de rijen. Soms iets te nadrukkelijk gestileerd
gefilmd, maar niettemin indrukwekkend en aangrijpend operaachtig epos van Guadaganino, met duidelijke verwijzingen naar
andere groots opgezette dynastiefilms, met name Visconti’s Il
Gattopardo.

Titel: Io sono Li (Shun Li and the poet)
Regie: Andrea Segre
Met: Tao Zhao, Rade Serbedzjia, Marco Paolini, Roberto
Citran, Giuseppe Battiston, Giordano Bacci, Zhong
Cheng, Wang Yuan, Guo Qiang Xu
Italië 2011
kleur 98 minuten
Het verhaal van de vriendschap tussen Shun Li, een jonge, net
naar Italië geëmigreerde Chinese, en Bepi (bijgenaamd ‘de
dichter’), een oude, van oorsprong Joegoslavische visser in een
dorpje op een eiland in de lagune van Venetië. Li moet in het
café waar Bepi vaak komt hard werken om haar schuld aan een
mensensmokkelaar af te betalen; pas daarna kan haar zoontje uit
China overkomen. Deze twee op het oog volkomen
verschillende mensen herkennen dingen in elkaar en trekken af
en toe samen op, dit tot ongenoegen van zowel Bepi’s oude
vrienden, die menen dat Li op een verstandshuwelijk uit is, als
Li’s bazen, die bang zijn dat Li hun met haar ‘ongepaste’
gedrag een slechte naam bezorgt en haar verbieden met Bepi
om te gaan. Weemoedige film waarin het bekende, toeristische
Venetië grotendeels buiten beeld blijft, met fraaie beelden van
de mistige lagune. Stemmig.
Titel: Irina Palm
Regie: Sam Garbarski
Met: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop,
Siobhan Hewlett, Dorka Gryllus, Corey Burke
UK 2007
kleur 103 minuten
Maggie, een vijftigjarige weduwe, heeft dringend behoefte aan
geld voor een noodzakelijke medische behandeling van haar
kleinzoon die kanker heeft. Na vergeefse pogingen om een
lening te krijgen en werk te zoeken via een uitzendbureau valt
haar oog op een zaak waar om een hostess gevraagd wordt. Ze
loopt er binnen, nauwelijks beseffend dat ze in een sekstent is
beland, maar eigenaar Micky is gefascineerd door de vrouw van
middelbare leeftijd. Maggie begint aarzelend en met tegenzin
aan haar werk (mannen aftrekken door een gat in een wand),
maar went snel aan de routine en het makkelijke geld. Voor
haar werk neemt ze de naam Irina Palm aan; zelf noemt ze zich
spottend the wanking widow. Mooie rol van Faithful als oudere
vrouw uit een eenvoudig milieu die alles over heeft voor haar
zieke kleinzoon en al doende wat wereldwijsheid opdoet en
haar tuttige vriendinnen met andere ogen gaat bekijken.
Manojlovic speelt een clubeigenaar met onverwacht menselijke
trekjes.

Titel: Iris
Regie: Richard Eyre
Met: Judi Dench, Jim Broadbent, Kate Winslet, Hugh
Bonneville, Juliet Aubrey, Penelope Wilton
UK 2001
kleur 90 minuten
Verfilming van de (auto)biografische boeken van John Bayley
over zijn leven met de schrijfster Iris Murdoch en haar
aftakeling en dood door alzheimer. De detailrijkdom van de
boeken is in de film teruggebracht tot het contrast tussen de
jeugd van de twee hoofdpersonages, waarin ze elkaar leren
kennen en besluiten ondanks hun verschillen bij elkaar te
blijven, en het heden waarin Bayley de steeds vergeetachtiger
en verwarder wordende Murdoch verzorgt. De pijn en het
verdriet van het leven van en met een dementerende zijn goed
verbeeld, maar over de persoon Murdoch komen we weinig aan
de weet; de film benadrukt vooral de tragiek van veroudering en
aftakeling. De acteurs beelden dat proces met veel
vakmanschap uit; de film is, zoals de echte Bayley in een
interview opmerkte, haast ontroerender dan de werkelijkheid
was.
Titel: Iron lady, the
Regie: Phillida Lloyd
Met: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Harry
Lloyd, Susan Brown, Olivia Colman
UK 2011
kleur 100 minuten
Biopic van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher,
die als oude dame, worstelend met beginnende dementie en het
gemis van haar geliefde echtgenoot Denis, terugkijkt op de
hoogte- en dieptepunten uit haar leven. We zien haar als
kruideniersdochter die trots is op haar afkomst een stormachtige
carrière maken bij de Britse Conservatieven, waar ze het
uiteindelijk tot premier schopt, maar zich vervolgens na een
lange succesvolle regeerperiode onmogelijk maakt door haar
koppigheid en haar dictatoriale optreden. De film blijft braaf
binnen de voorspelbare lijntjes, maar Streep is indrukwekkend
als door en door Britse ‘IJzeren Dame’, nu eens standvastig en
charmant, dan weer eigengereid en onuitstaanbaar. Broadbent
heeft een mooie bijrol als Denis, haar steun en toeverlaat die om
harentwil genoegen nam met een rol in de coulissen.

Titel: Iron man
Regie: Jon Favreau
Met: Robert Downey jr., Gwyneth Paltrow, Terrence
Howard, Jeff Bridges, Leslie Bibb, Shaun Toub
USA 2008
kleur 126 minuten
De geniale ingenieur-wapenhandelaar Tony Stark wordt tijdens
de demonstratie van een nieuw wapen in Afghanistan
gevangengenomen; zijn kidnappers willen dat hij een raket voor
hen bouwt, maar in plaats daarvan maakt hij een beschermend
metalen pak waarmee hij weet te ontsnappen. Terug in Amerika
maakt hij bekend dat zijn bedrijf geen wapens meer zal maken
maar zal gaan werken aan een verbeterde versie van het
beschermende pak. Maar dan ontdekt hij dat Stane, de
vicepresident van het bedrijf, de door hem ontwikkelde
technologie ten kwade aanwendt. Volgt een strijd tussen goed
en kwaad volgens beproefd Hollywood-recept, met veel fraaie
technische hoogstandjes die de kijker nauwelijks een moment
rust gunnen. De strijd waar het werkelijk om gaat, is echter die
van Stark tegen zijn eigen monstercreaties en tegen de kwade
krachten binnen Amerika. Een interessant plotgegeven tegen de
achtergrond van de onoverzichtelijke wereld van na 9/11;
vakkundig gemaakt en onderhoudend.
Titel: Irréversible
Regie: Gaspar Noé
Met: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, Jo
Prestia
Frankrijk 2002
kleur 97 minuten
Gruwelijke gebeurtenissen tijdens één traumatische avond en
nacht in Parijs, in omgekeerd-chronologische volgorde verteld.
De mooie Alex wordt op beestachtige wijze verkracht en
mishandeld in een voetgangerstunnel. Haar huidige vriend en
haar ex-vriend nemen vervolgens het recht in eigen hand door
de (vermeende) dader op te sporen en hem bij wijze van
wraakoefening af te tuigen. De film is feitelijk een onderzoek
naar de destructieve werking van oorzaak en gevolg onder het
motto ‘de tijd maakt alles kapot’. Het mechanisme van het
omgekeerde tijdsverloop, dat bekend is uit films als 5x2 (Cinq
fois deux), Betrayal en Memento, wordt hier in zijn meest
rigide, meedogenloze vorm toegepast, met als effect dat je in
vrijwel iedere opmerking en handeling op den duur een
toespeling op latere ontwikkelingen ziet en alles door een
bange, cynische bril gaat bekijken. Door de omgekeerde
chronologie voert de film je van hel naar paradijs, maar het is
een vals paradijs: alles wat mooi is en gelukkig maakt, zal ooit
worden vernietigd. Je wordt je er scherp van bewust dat het
leven slechts draaglijk is door de zegen van onze onwetendheid
omtrent de toekomst. Een onthutsende, knap vormgegeven
exploratie van de duisterste kanten van de mens.

Titel: Isle of dogs
Regie: Wes Anderson
Met: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Bob
Balaban, Bill Murray, Jeff Goldblum, Kunichi
Nomura, Mayor Kobayashi, Akira Takayama, Greta
Gerwig, Frances McDormand, Akira Ito, Scarlett
Johansson, Harvey Keitel, F. Murray Abraham
Duitsland/USA 2018
kleur 101 minuten
Stop-motionfilm, spelend in een toekomstig dystopisch Japan,
over de twaalfjarige Atari die op zoek gaat naar zijn hond
Spots, die evenals alle andere honden van de stad door de
dictatoriale burgemeester (tevens Atari’s pleegoom) naar een
afvaleiland is verbannen na een uitbraak van hondengriep. Atari
krijgt bij het zoeken hulp van vijf andere honden. Prachtig en
ontroerend kijkwerk van een van de grote meesters van de
filmmagie. De film spreekt serieuze actuele thema’s aan –
vervuiling, corrupte politici – maar is daarnaast ook erg grappig
en, zoals altijd bij Anderson, visueel overweldigend (je moet
hem eigenlijk minstens tweemaal zien). Anderson maakte de
film als hommage aan de door hem bewonderde Japanse
regisseurs Kurosawa en Miyazaki. Een waar kijkfeest!
Titel: Ispytanie (Test)
Regie: Aleksandr Kott
Met: Elena An, Danila Rassomakhin, Karim Pakachakov,
Narinman Bekbulatov-Areshev
Rusland 2014
kleur 96 minuten
Op de Kazachse steppe leiden een vader en een dochter een
vreedzaam boerenbestaan in een weids landschap tussen
onafzienbare einders. Twee rivalen dingen naar de hand van het
meisje, één van hen delft het onderspit en de twee jonge
gelieven lijken een gelukkig leven tegemoet te gaan. Maar dan
worden ze – na eerdere onheilspellende maar raadselachtige
vooruitwijzingen – getroffen door een ramp. Deze dialoogloze,
visueel-poëtische film lijkt lange tijd een ode aan een idyllische
manier van leven waarvan de westerse mens vervreemd is, maar
blijkt in laatste instantie een aanklacht tegen de verwoesting van
de aarde door de nietsontziende vooruitgang. Simpel maar
effectief, en daardoor extra schokkend.
Titel: It’s hard to be nice
Zie:
Tesko je biti fin
Titel: Italian for beginners
Zie:
Italiensk for begyndere

Titel: Italiensk for begyndere (Italian for beginners)
Regie: Lone Scherfig
Met: Anders W. Berthelsen, Anette Støvelbæk, Peter
Ganzler, Ann Eleonora Jørgensen, Lars Kaalund, Sara
Indrio Jensen
Denemarken 2000
kleur 112 minuten
Een stel eenzame mensen in een buitenwijk van Kopenhagen
wie het allemaal op uiteenlopende manieren niet meezit in het
leven – een kapster, een dominee, een receptionist, een
barmeisje, een onhandig meisje dat in een bakkerswinkel werkt,
een stugge restaurantbeheerder – leren elkaar kennen op een
cursus Italiaans. Ze besluiten naar Venetië af te reizen om hun
noordelijke reserves in te ruilen voor zuidelijke passie.
Prachtige komedie met weemoedige ondertoon uit de Dogmestal. De treurigheid van het alledaagse bestaan, absurdkomische situaties, ziektes en sterfgevallen, de immer
hachelijke liefde – het wordt allemaal getoond zonder erin te
zwelgen, en juist daardoor worden de losers in deze film
ontroerende mensen van vlees en bloed. Zeer geslaagd.
Titel: Ivoren wachters
Regie: Dana Nechushtan
Met: Stijn Westenend, Roef Ragas, Joop Doderer, Elvira
Out, Gwen Eckhaus, Carice van Houten, Cees Geel,
Tom Jansen, Peter Oosthoek, Cas Enklaar
Nederland 1998
kleur 80 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Simon Vestdijk
over de intelligente en balsturige Philip Corvage, die zijn gebit
heeft geruïneerd met snoepen en noten kraken. De handeling is
verplaatst van de jaren vijftig naar de jaren zeventig, een
ingreep die zeker geslaagd mag heten. De Philip uit de film is
een engelachtige verschijning, met lang blond haar, en beweegt
zich in een betonnen niemandsland op de klanken van Led
Zeppelin en Jimi Hendrix. Een decor waartegen de dramatische
verwikkelingen, die beginnen met een conflict met de nieuwe
leraar Nederlands en uiteindelijk leiden tot de dood van Philip
en zijn oom, extra hard aankomen. Deze Vestdijk-verfilming
vormt samen met Het glinsterend pantser en De ziener een
drieluik dat in 1998 werd gemaakt voor de Nederlandse tv.

Titel: Iz ada v ad (From hell to hell)
Regie: Dmitri Astrakhan
Met: Anja Kling, Gennadi Svir, Alla Kliouka Schaffer, Jakov
Bodo, Gennadi Nazarov, Valeria Valeeva
Duitsland/Wit-Rusland 1996
kleur circa 100 minuten
De film toont een van de zwartste episoden uit de geschiedenis
van het jodendom aan de hand van het lot van de Poolse joden
Hendrik en Helena, die in de Tweede Wereldoorlog worden
gedeporteerd; om hun dochtertje Fela te redden brengen ze haar
onder bij de katholieke Anna, met wie ze bevriend zijn en die
zelf geen kinderen kan krijgen. De beide ouders overleven de
vernietigingskampen, keren terug en proberen hun leven weer
op te pakken. Maar ze krijgen niet alleen te kampen met
tegenwerking van Anna, die hun dochtertje niet terug wil geven,
maar ook met onverholen antisemitisme van de bevolking van
het dorp, die de terugkeer van het handjevol joodse
overlevenden met lede ogen aanziet. De haatgevoelens monden
uit in een regelrechte pogrom waarbij talloze joden de dood
vinden. Gebaseerd op de moordpartij in het plaatsje Kielce in
1946.
Titel: J. Kessels
Regie: Erik de Bruyn
Met: Fedja van Huêt, Frank Lammers, Ruben van der Meer,
Annick Christiaens, Erik de Bruyn, Bert Huysentruyt,
Marc Lauwrys
Nederland 2015
kleur 105 minuten
Verfilming van de cabaretteske roman J. Kessels: the novel van
P.F. Thomése over de schrijver Fransje, zijn beste vriend (en
favoriete personage) J. Kessels en een aantal andere kleurrijke
Tilburgse figuren, onder wie de snackbarbaas en zijn
adembenemend mooie dochter Brigitte. Thomése en Kessels
ondernemen een reis van hun Nederlandse provincieplaats naar
het bruisende Hamburg om daar een vermiste
frikandellenhandelaar op te sporen en terug te brengen naar zijn
vrouw, de inmiddels middelbare Brigitte. Ze storten zich in het
uitgaansleven in Sankt Pauli en vinden een lijk in de kofferbak
van hun aftandse Chrysler Kamikaze. Er zijn heel wat ranzighilarische verwikkelingen nodig voordat alles weer op zijn
pootjes terechtkomt. Deze onderhoudende verfilming weet de
sfeer van het boek goed over te brengen, mede dankzij
vakkundig spel van Lammers en Van Huêt als de ontroerende
‘oudere jongeren’ Kessels en Thomése, verbonden door hun
liefde voor countrymuziek, zuipen en mooie vrouwen. Heerlijk!

Titel: J’ai tué ma mère
Regie: Xavier Dolan
Met: Anne Dorval, Xavier Dolan, François Arnaud, Suzanne
Clément
Canada 2009
kleur 96 minuten
Autobiografische film van Dolan over de tumultueuze haatliefderelatie die hij tijdens zijn puberteit met zijn moeder had,
een tijd die in het teken stond van knallende ruzies en heftige
emotionele uitbarstingen van zowel moeder als zoon. We zien
Hubert, Dolans film-alterego, worstelen met zijn ontluikende
homoseksualiteit en met de benauwende, symbiotische relatie
met zijn moeder, de labiele, eenzame Chantale, die Hubert
alleen opvoedt. De spanningen tussen deze twee getroebleerde
mensen, die niet met maar ook niet zonder elkaar kunnen, lopen
zo hoog op dat het haast wel op een drama moet uitlopen, maar
moeder en zoon weten elkaar uiteindelijk toch terug te vinden.
Dolan overtuigt als Hubert, en ook Dorval zet met haar
ondankbare rol een formidabele Chantale neer. Als duo
bereiken ze grote hoogten met hun hysterische ruzies, die qua
epische proporties doen denken aan Who’s afraid of Virginia
Woolf.
Titel: Ja zuster, nee zuster
Regie: Pieter Kramer
Met: Loes Luca, Paul Kooij, Tjitske Reidinga, Waldemar
Torenstra, Paul de Leeuw, Beppe Costa, Edo Brunner,
Lennart Vader, Frits Lambrechts, Olga Zuiderhoek
Nederland 2002
kleur 110 minuten
Fraaie verfilming van de legendarische tv-serie uit 1967-1968,
waarin op vakkundige wijze een campy jaren-zestig-Nederland
is herschapen. Het rusthuis vol herrie van zuster Klivia en de
kleurrijke bewoners ervan komen tot nieuw leven rondom een
prachtige aankleding en de oude evergreens van Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink. De acteurs zetten formidabele
prestaties neer. Loes Luca is een waardige opvolgster van Hetty
Blok als zuster Klivia (‘ja, met rusthuis Klivia, met Klivia
zelf?’), Kooij is een prachtige, vileine boze buurman Boordevol
(die later mede dankzij kapper Paul de Leeuw ‘uit de kast
komt’!), Torenstra is de oer-Amsterdamse (ex-)inbreker Gerrit
en Reidinga heeft een schitterende rol als de in zijn buurt van
verliefdheid sidderende Jet. Ook de bijrollen zijn goed
getroffen. De hele sfeer is, net als destijds, vrolijk-anarchistisch.
Kramer en zijn cast klaren de hondsmoeilijke klus van het
opboksen tegen een oncontroleerbare legende – de banden van
de serie werden immers gewist – met gemak. Dankzij deze
remake, die op zijn beurt weer is gebaseerd op een eerdere
toneelproductie, zal een hele nieuwe generatie genieten van de
prachtige Schmidt-liedjes en -figuren.

Titel: Jacky
Regie: Brat Ljatifi, Fow Pyng Hu
Met: Fow Pyng Hu, Eveline Wu, Gary Guo, Xuan Wei Zhou,
Jiah Bao Toh
Nederland 2000
kleur 80 minuten
De 25-jarige Jacky is met zijn ouders uit China geëmigreerd,
woont nu met zijn moeder en zijn jongere broertje in een
rijtjeshuis in Eindhoven en heeft een baantje als railtender. Hij
groeit op in het vacuüm tussen twee culturen, voelt zich
verloren en mist de daadkracht om meer van zijn leven te
maken. Als zijn moeder hem een huwelijk met de Chinese ChiChi opdringt, wordt zijn rustig voortkabbelende bestaan
verstoord. Chi-Chi kan niet aarden op hun flatje in Amsterdam
en evenmin echt contact krijgen met haar man of
schoonmoeder. Een treurig verhaal, verteld met weinig
woorden, in mooie, veelzeggende beelden, vaak lange, statische
shots van interieurs of troosteloze buitengebieden, die
invoelbaar maken hoe groot het gevoel van vervreemding van
deze bij Nederlanders weinig bekende groep immigranten is.
Titel: Jadviga párnája (Jadviga’s pillow)
Regie: Krisztina Deák
Met: Ildikó Tóth, Viktor Bodó, Roman Luknár, Mari
Csomós, Djoko Rosic, Béla Fesztbaum, Eszter Onodi
Hongarije 2000
kleur 130 minuten
Verfilming van de internationaal succesvolle roman van Pál
Závada over de mooie Jadviga, die begin twintigste eeuw in het
huwelijk treedt met de onervaren boer Ondris. Hij is
zielsgelukkig dat ze op zijn aanzoek is ingegaan en begint de
avond voor de huwelijksdag zelfs speciaal om die reden een
dagboek, maar al spoedig slaat zijn dankbaarheid om in wrevel.
Jadviga weigert namelijk zich in bed aan hem te geven, maar
wil niet uitleggen waarom precies. Al spoedig blijkt dat ze al
eerder een minnaar heeft gehad, mogelijk zelfs Ondris’
stiefvader. Daarna legt Jadviga het al spoedig met andere
mannen aan, tot groot verdriet van Ondris, die kapotgaat aan
haar ontrouw. De (vaak pijnlijke) seksscènes zijn onverbloemd
maar ook zeer onerotisch in beeld gebracht, en ook voor het
overige wordt de kijker voortdurend door onbehagen en
moedeloosheid bekropen. Tóth schittert in de hoofdrol: ze is
verleidelijk en gekmakend besluiteloos tegelijk.
Titel: Jadviga’s pillow
Zie:
Jadviga párnája

Titel: Jaffa
Regie: Keren Yedaya
Met: Dana Ivgy, Moni Moshonov, Ronit Elkabetz, Mahmoud
Shalaby, Hussein Yassin Mahajne, Ro’i Asaf, Lili
Ivgy
Israël 2009
kleur 106 minuten
De garage van Reuven in Jaffa is een familiebedrijf. Zijn
dochter Mali en zijn zoon Meir werken er, en ook een jonge
Palestijn, Toufik. Niemand weet dat Mali en Toufik al jaren
verliefd zijn en in het diepste geheim voorbereidingen treffen
voor hun huwelijk. Ondertussen groeien de spanningen tussen
de hardwerkende Toufik en Meir, een arrogante nietsnut die als
zoon des huizes iedereen meent te kunnen commanderen zonder
zelf iets uit te voeren. Als de twee een fatale ruzie krijgen, moet
de inmiddels zwangere Mali beslissen hoe ze verder moet: open
kaart spelen en zich de woede en haat van haar familie op de
hals halen, of met een leugen verder leven en de waarheid in
haar hart bewaren. Soapachtig familiedrama waarin de
Israëlisch-Palestijnse spanningen slechts het decor vormen voor
de vele schokkende plotwendingen. Sterke rol van Dana Ivgy
als Mali (ook in het echt de moeder van Lili), met krachtig
tegenspel van Elkabetz als haar temperamentvolle moeder.
Titel: Jagten
Regie: Thomas Vinterberg
Met: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika
Wedderkopp, Lasse Fogelstrøm, Susse Wold, Anne
Louise Hassing, Lars Ranthe, Alexandra Rapaport,
Ole Dupont
Denemarken 2012
kleur 115 minuten
Kleuteronderwijzer Lucas is verwikkeld in een gevecht met zijn
ex over de voogdij van zijn zoon. Het gaat bergopwaarts als hij
een nieuwe liefde vindt en goed nieuws over zijn zoon krijgt,
maar zijn geluk blijkt van korte duur als hij plotseling van
seksueel misbruik wordt beschuldigd en uit een leugentje en
wat misverstanden een massahysterie voortkomt. Vinterberg
neemt geen standpunt in maar registreert alleen. In de beste
Dogma-traditie zit de handheld camera de acteurs dicht op de
huid, wat de film een documentaireachtig realisme geeft.
Indrukwekkende rol van Mikkelsen als de veelgeplaagde Lucas,
die als eenling tegenover een hem vijandig gezind collectief
komt te staan en beseft dat de waarheid er niet meer toe doet, en
sterk spel van Wedderkopp als het kleine meisje. Veel dingen
worden met stil spel duidelijk gemaakt. Beklemmend.

Titel: Jalla! Jalla!
Regie: Josef Fares
Met: Fares Fares, Torkel Petersson, Tuva Novotny, Laleh
Pourkarim, Leonard Terfelt, Jan Fares
Zweden 2000
kleur 88 minuten
Måns en Roro werken bij de plantsoenendienst. Ze worstelen
allebei met de liefde. Måns weet zijn vriendin niet meer te
bevredigen en Roro heeft te kampen met zijn familie, die hem
wil uithuwelijken aan een Libanees meisje, terwijl hij een
geheime relatie heeft met de Zweedse Lisa. Een sympathieke,
uiterst lichtvoetige Zweedse multicultikomedie waarin het altijd
mooi weer is, de liefde zegeviert en de onwaarschijnlijkheden
in de plot met een brede grijns onder het tapijt worden geveegd.
Titel: Jamón Jamón
Regie: Bigas Luna
Met: Penélope Cruz, Jordi Molla, Stefania Sandrelli, Javier
Bardem, Anna Galiena
Spanje 1992
kleur 90 minuten
In deze ‘zwarte komedie over seks, calorierijk voedsel en
onderbroeken’ (jamón = ham, maar ook lekker stuk) wordt zo
ongeveer alles onderuit gehaald wat typisch Spaans is, van de
macho tot het eten, van het stieregevecht tot theatrale scènes.
De slappe rijkeluiszoon José Luis is verliefd op het mooie
naaistertje Silvia. Als ze hem vertelt dat hij haar zwanger heeft
gemaakt, stelt hij voor te trouwen. José Luis’ moeder ziet het
huwelijk helemaal niet zitten en huurt de macho Raúl in om
Silvia te verleiden. Om het nog ingewikkelder te maken is José
Luis een regelmatige klant van Silvia’s moeder, caféhoudster en
prostituee. Alleen José Luis’ vader, een onderbroekenfabrikant,
lijkt zich lange tijd afzijdig te houden, totdat ook hij zijn driften
niet meer kan beheersen. Al deze verwikkelingen leiden tot een
dramatische ontknoping waarbij men elkaar met hammen om de
oren slaat. Alleen enige quasi-surrealistische zijstapjes doen
afbreuk aan deze overigens uitstekend genietbare komedie.
Titel: Jane Eyre
Regie: Franco Zeffirelli
Met: Charlotte Gainsbourg, William Hurt, Anna Paquin,
Joan Plowright, Geraldine Chaplin, Maria Schneider,
Elle MacPherson, Fiona Shaw, John Wood, Amanda
Root, Leanne Rowe, Edward De Souza, Joséphine
Serre, Billie Whitelaw
Frankrijk/Italië/UK 1996
kleur 116 minuten
Ingehouden verfilming van de klassieker van Charlotte Brontë,
met Gainsbourg als een schitterende Jane Eyre, het arme
weesmeisje dat door een wrede tante naar een akelige
kostschool wordt gestuurd en uiteindelijk als gouvernante op
Thornfield Hall de ware liefde vindt bij haar raadselachtige
werkgever Mr. Rochester. Het verhaal is enigszins aangepast en
aanzienlijk ingekort, maar de film blijft desondanks dicht bij de
sfeer van het boek. Een aanrader.

Titel: Janis: Little Girl Blue
Regie: Amy Berg
Met: Janis Joplin, Cat Power, Peter Albin, Sam Andrew,
Karleen Bennett, Dick Cavett, John Cooke, Kris
Kristofferson, Dave Getz
USA 2015
kleur 103 minuten
Het korte leven van Janis Joplin gereconstrueerd met behulp
van archiefbeelden, fragmenten uit interviews met mensen die
haar hebben gekend en citaten uit brieven die Janis in de loop
der jaren schreef aan haar familie, vrienden en collega’s. Uit de
documentaire komt ze naar voren als een structureel onzekere
vrouw die voortdurend aandacht en bevestiging nodig had en
alleen echt gelukkig was gedurende de korte uren op het
podium, als ze zich helemaal aan het publiek kon geven en de
blues van zich af kon schreeuwen (een criticus beschreef haar
zang ooit als ‘wanhopige paringskreten’). Een ontroerende
biopic die deze fantastische zangeres volledig recht doet.
Titel: Japanese story
Regie: Sue Brooks
Met: Toni Collette, Gotaro Tsunashima, Matthew Dyktynski,
Lynette Curran, Yumiko Tanaka
Australië 2003
kleur 110 minuten
Sandy, een Australische geologe, wordt zeer tegen haar zin
gecharterd om een bezoekende Japanse zakenman te begeleiden
die een mijn wil bekijken en haar vervolgens vraagt verder de
uitgestrekte woestijn in te rijden. Daar komen ze vast te zitten
in het rode zand, waardoor ze na hun aanvankelijke reserves en
irritaties nader tot elkaar komen. Maar net als de film de geijkte
paden van de romantische komedie lijkt in te slaan, vindt er een
noodlottig voorval plaats waardoor alles in een ander licht komt
te staan. Na deze onverwachte wending (waarbij de kijker
aanvankelijk nog op het verkeerde been wordt gezet doordat hij
de versleten filmtaal uit talloze andere romantische films meent
te herkennen) wordt de rest van de plot zeer vakkundig en
geloofwaardig afgewikkeld. Collette is adembenemend als de
aanvankelijk lichtgeraakte en chagrijnige, maar geleidelijk aan
steeds onzekerdere en emotionelere Sandy, Tsunashima is
overtuigend als de stugge en deels ondoorgrondelijke Japanner,
en Tanaka heeft een korte, maar magistrale en waardige bijrol.

Titel: Jaula de oro, la
Regie: Diego Quemada-Díez
Met: Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen Martínez,
Carlos Chajon, Héctor Tahuite, Ricardo Esquerra
Guatemala/Mexico/Spanje 2013
kleur 102 minuten
Rauwe roadmovie over een paar jongeren uit een
Guatemalteekse sloppenwijk die op weg gaan naar de VS, waar
ze een beter leven hopen te vinden. In Mexico komen ze een
Indiaan tegen die geen Spaans spreekt; samen reizen ze in
goederentreinen en te voet langs de spoorlijn naar het noorden,
waarbij ze uit handen proberen te blijven van politie- en
douanepatrouilles, mensenhandelaren en wrede criminelen.
Deze met de handheld camera in documentaire stijl geschoten
film geeft een realistisch beeld van de verschrikkingen waarmee
illegale immigranten te kampen krijgen en grijpt je bij de strot
om je tot het eind niet meer los te laten. Mooi maar érg heftig.
Titel: Je l’aimais
Regie: Zabou Breitman
Met: Daniel Auteuil, Florence Loiret Caille, Marie-Josée
Croze, Christiane Millet
Frankrijk/België/Italië 2009
kleur 112 minuten
Pierre, directeur van een succesvol bedrijf, vertelt zijn
wanhopige en kwade schoondochter, die zojuist door haar man
is gedumpt, het aangrijpende verhaal van zijn grote liefde, voor
wie hij zijn vrouw twintig jaar geleden toch niet verliet.
Breitmans stemmige, ingetogen stijl harmonieert mooi met
Auteuils spel en de heftige emoties van lang geleden waarover
hij zijn ontredderde schoondochter als nu bijna oude man
vertelt. Gaaf, melancholiek drama over gemist geluk en het
gissen naar het waarom daarvan, naar de roman van Anna
Gavalda.
Titel: Je mag pas weg als de bel gaat
Regie: Willem Schaarsberg
Met: Wijnand Schotel, Maria Hobbema, Gea Bakker, Daan
Boom
Nederland 2004
kleur 99 minuten
Vic heeft al heel lang een relatie met Lynn. Ze houden van
elkaar en wonen met een paar katten in een mooi huis in een
forenzenplaats, maar de fut is er een beetje uit. Vic is onrustig
en heeft het gevoel dat hij iets mist in zijn leven. De zorg voor
zijn zieke ouders en zijn werk slokken veel tijd op en hij slaapt
slecht. Dan ontmoet hij op een borrel de mooie, sexy en vurige
Fleur. Hij valt als een baksteen voor haar en moet beslissen naar
welke toekomst hij op weg wil. De worstelingen van Vic
worden met een voortdurend gestrest bewegende handheld
camera in beeld gebracht; daarmee contrasteren de scènes met
Fleur, die ondanks de hartstocht van de geliefden rust en geluk
uitstralen. Vics oude leven blijft een beetje schetsmatig; de
kijker moet hier te veel zelf invullen. Niettemin: hulde voor de
getalenteerde late debutant Schaarsberg!

Titel: Je ne suis pas là pour être aimé
Regie: Stéphane Brizé
Met: Patrick Chesnais, Anne Consigny, Georges Wilson,
Lionel Abelanski, Anne Benoît
Frankrijk 2005
kleur 93 minuten
Gescheiden vijftiger Jean-Claude leidt een eenzaam, kleurloos
bestaan. Als deurwaarder is hij bij niemand geliefd en hij gaat
gebukt onder de wekelijkse bezoeken aan zijn oude, chagrijnige
vader in het bejaardentehuis. Als hij last krijgt van
kortademigheid en de dokter hem meer lichaamsbeweging
aanraadt gaat hij op tangoles, en daar leert hij de leuke, verlegen
Françoise kennen, die op het punt staat te trouwen. Een
kennismaking die hun beider leven grondig door elkaar zal
schudden. Sympathieke, minimalistische liefdeskomedie die
precies de juiste toon treft en ook in de dialoogloze scènes
overtuigt. Warm aanbevolen.
Titel: Jean de Florette
Regie: Claude Berri
Met: Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil
Frankrijk 1986
kleur circa 120 minuten
Verfilming van de roman van Marcel Pagnol, spelend in de
Provence in de jaren twintig. Ugolin Soubeyran aast op een stuk
grond waarop zich een bron bevindt, die hij nodig heeft om
anjers te kunnen kweken. Bij een ruzie tussen Ugolins oom
Papet en de eigenaar van het stuk grond, Pique-Bouffigue, valt
deze laatste uit een boom en breekt zijn nek. De grond wordt
geërfd door zijn neef, Jean Cadoret, bijgenaamd Jean de
Florette. Hoewel hij stadsmens en intellectueel is en ook nog
een bochel heeft, besluit Jean toch met zijn gezin op het land te
gaan wonen. Hij pakt de zaken met veel enthousiasme aan,
maar door een combinatie van pech, onhandigheid en de sluwe
tegenwerking van Ugolin en zijn oom mislukken al Jeans
plannen. Uiteindelijk weten de twee Soubeyrans hem zelfs de
dood in te drijven. Papet koopt het land van de weduwe en
Ugolin heeft eindelijk zijn bron. Jeans dochtertje Manon heeft
echter het hele bedrog doorzien. In het vervolg op deze film,
Manon des sources, neemt ze wraak.
Titel: Jellyfish
Zie:
Meduzot

Titel: Jerichow
Regie: Christian Petzold
Met: Benno Furmann, Nina Hoss, Hilmi Sözer
Duitsland 2008
kleur 93 minuten
Thomas, een oneervol ontslagen Afghanistan-veteraan, keert
terug naar zijn geboortedorp Jerichow in het desolate
noordoosten van Duitsland. Hij wordt als chauffeur in dienst
genomen door Ali, de Turks-Duitse eigenaar van een keten van
snackbars. Zo ontmoet Thomas Laura, de jonge, aantrekkelijke
vrouw van Ali. Ze laat hem niet onberoerd, waarmee eensklaps
een The postman always rings twice-achtige spanning in de
lucht hangt. Het drietal zit gevangen tussen schuldgevoel en
hartstocht en ieder van hen ziet zijn of haar dromen verdampen.
Een in kalm tempo op gang komende thriller over mensen die
zich uit hun ketenen proberen te bevrijden, met een
onvoorspelbare afloop.
Titel: Jerry Maguire
Regie: Cameron Crowe
Met: Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding jr., Kelly
Preston, Jerry O’Connell, Jay Mohr, Bonnie Hunt,
Regina King, Jonathan Lipnicki
USA 1996
kleur 138 minuten
Op geld beluste sportmakelaar Jerry Maguire (Cruise) komt tot
inkeer en schrijft een bevlogen mission statement waarin hij
beschrijft welke koers het bedrijf in de toekomst volgens hem
zou moeten varen: minder geld, minder klanten en meer
persoonlijke aandacht. Op grond hiervan wordt hij ontslagen.
Hij begint voor zichzelf, slechts gesteund door één klant
(Gooding jr.) en Dorothy (Zellweger), een
accountantsmedewerkster van zijn oude bedrijf. Nu moet hij
zijn eigen visie echt waarmaken, en dat valt nog niet mee. Het
soms iets te zoetelijke pleidooi voor een beter en eerlijker
manier van leven levert toch ook vele bezienswaardige en
humoristische scènes op. Bijzonder geslaagd is de bijrol van
Hunt als Dorothy’s cynische zus die met lede ogen aanziet hoe
er langzaam iets moois groeit tussen haar en Jerry. De film
bevat vele onverwachte en grappige wendingen, maar is als
geheel te onevenwichtig, en véél te lang.

Titel: Jersey boys
Regie: Clint Eastwood
Met: John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda,
Vincent Piazza, Johnny Cabbizzano, Lacey Hannan,
Christopher Walken
USA 2014
kleur 134 minuten
Muzikale biografie van de Four Seasons: de moeilijke begintijd,
de roem, de zware tijden, de wrijvingen tussen de groepsleden
en uiteindelijk de triomf om aan het eind van een lange carrière
toch weer samen op het podium te staan. De film maakt veel
werk van de verhoudigen binnen de groep, met een centrale rol
voor Frankie Valli, de kleine man met de hoge falset. Maar alle
groepsleden mogen af en toe in terzijdes hun zegje doen, wat
afwisselend ontroerende en komische momenten oplevert. Je
krijgt echt het gevoel iets mee te krijgen van de mensen achter
de beroemdheden, de jongens die vanuit een arme Italiaanse
wijk in New Jersey (met de bijbehorende erecodes en
hiërarchieën) opklommen tot wereldroem. De acteurs –
grotendeels dezelfde als in de oorspronkelijke musical – zongen
alle bekende nummers opnieuw in. Onderhoudend.
Titel: Jesus camp
Regie: Heidi Ewing, Rachel Grady
Met: Becky Fischer, Mike Papantonio, Lou Engle, Ted
Haggard, Levi, Rachel, Tori
USA 2006
kleur 84 minuten
Deze documentaire volgt een aantal jonge kinderen van
Amerikaanse christenfundamentalisten die naar een christelijk
zomerkamp gaan. Het kamp wordt geleid door de fanatieke
Becky Fischer en heet ‘Kids on Fire’. Via interviews met onder
anderen Fischer, de kinderen en hun ouders zijn we getuige van
het rotsvaste geloof van de fundamentalisten en de manier
waarop hun standpunten over bijvoorbeeld politiek,
evolutietheorie en abortus er bij de kinderen in worden geramd.
De kinderen worden gebombardeerd met angstaanjagende,
oorlogszuchtige taal over hun zondigheid en het lot van
ongelovigen tot ze allemaal huilen en schreeuwen en sommigen
van hen zelfs in tongen spreken. Daarnaast komt een
presentator van een gematigd-religieuze radiotalkshow aan het
woord die gruwt van dergelijke tactieken en probeert tegengas
te geven. Geeft een goed beeld van de denkwereld van de
radicale christenen in Amerika (ten tijde van het maken van de
film waren dat er ongeveer dertig miljoen, zo’n 10% van de
Amerikaanse bevolking). Aan de kijker om uit te maken of dit
alles onder opvoeding valt of dat de kinderen worden
gehersenspoeld.

Titel: Jesus, du weißt
Regie: Ulrich Seidl
Met: Elfriede Ahmad, Waltraute Bartel, Hans-Jürgen Eder,
Thomas Grandegger, Thomas Ullram, Angelika
Weber
Oostenrijk 2003
kleur 87 minuten
Documentaire over zes katholieken die met het leven worstelen
en naar kerken gaan om te bidden en hun vragen aan Jezus voor
te leggen. We zien een vrouw die van haar islamitische man
vervreemdt door zijn ziekte, een gescheiden man die zijn
dochter nooit meer ziet, een oudere vrouw die wraak neemt op
haar ontrouwe echtgenoot, een jongen die vanwege zijn geloof
door zijn familie bespot wordt en een jong stel waarvan de man
twijfelt of hij voor het huwelijk of het kloosterleven moet
kiezen. Indringende studie van mensen in nood die hopen dat
hun geloof hun de steun kan bieden die ze bij hun lastige
levensvragen nodig hebben en die we ook in opstandige buien
zien. Sfeervol gefilmd in statische, symmetrische beelden van
kerk- en woninginterieurs waarvan de kadrering de nietigheid
van de mens benadrukt. Stijl en thematiek van Seidls speelfilms
(zoals Hundstage, Import/Export en de Paradies-trilogie) zijn
duidelijk herkenbaar.
Titel: Jezus is een Palestijn
Regie: Lodewijk Crijns
Met: Hans Teeuwen, Kim van Kooten, Dijn Blom, Peer
Mascini, Najib Amhali, Anis de Jong, Ruben van der
Meer
Nederland 1998
kleur 90 minuten
Ramses, een jongen die in een Limburgse sekte leeft waar de
leden zich op allerlei plekken van hun lichaam laten piercen,
wordt door zijn zus Natasja naar Amsterdam gehaald omdat hun
vader op sterven ligt. Hij wordt met apparaten in leven
gehouden en Natasja is van mening dat er een einde moet
komen aan zijn lijden. Ramses twijfelt, vooral als zijn vader
ineens tegen hem begint te praten over verlossing. Met behulp
van Lonneke, de huisgenote van zijn zus, vervoert hij zijn vader
naar het dak van een flat in de Bijlmer waar een groep mensen
onder leiding van een Palestijnse profeet op de wederkomst van
de Messias wacht. De film, die een komedie wil zijn over het
dolgedraaide moderne leven, is zo volgepropt met bizarre
wendingen dat hij te onevenwichtig wordt om echt te
overtuigen en laat, mede door het vele rauwe geweld, een wat
wrang gevoel na. Gezegd moet worden dat de als acteur
debuterende cabaretier Teeuwen een geweldige acteerprestatie
neerzet als de slungelige, naïeve Ramses.

Titel: JFK
Regie: Oliver Stone
Met: Kevin Costner, Joe Pesci, Jack Lemmon, Donald
Sutherland, Sissy Spacek, Tommy Lee Jones, Gary
Oldman, Walther Matthau, Kevin Bacon
USA 1991
kleur 189 minuten
Film over de ware toedracht van de moord op president
Kennedy (22 november 1963), gebaseerd op een boek van
Officier van Justitie Jim Garrison (in de film gespeeld door
Costner), die ervan overtuigd is dat Lee Harvey Oswald niet de
moordenaar is. Regisseur Stone is dat hartgrondig met hem eens
en pepert ons dit meer dan drie uur lang in: Kennedy zou zijn
vermoord door een complot van regering, geheime diensten en
het ‘militair-industrieel complex’, waarin niets aan het toeval
werd overgelaten. Reden: hij zou Amerika voor schut hebben
gezet door de Cuba-deal met Chroetsjov en hij wilde de
Amerikaanse troepen snel uit Vietnam terugtrekken; allemaal
slecht voor het image van de Verenigde Staten in de wereld en
natuurlijk voor de wapenindustrie. Zo bezien was de moord op
president Kennedy geen gewone moord, maar een staatsgreep,
met opvolger Johnson waiting in the wings. De waarheid zal
wel nooit aan het licht komen, maar het blijft fascinerend om je
af te vragen wat er zou zijn gebeurd als Kennedy zijn tijd had
uitgediend. Zou Amerika het Vietnam-trauma bespaard zijn
gebleven, zou de Muur eerder zijn gevallen, zou de Koude
Oorlog eerder zijn afgelopen?
Titel: Jîn
Regie: Reha Erdem
Met: Deniz Hasgüler, Onur Ünsal, Yildirem Simsek,
Mehmet Kurt
Turkije/Duitsland 2013
kleur 122 minuten
De 17-jarige Jîn vlucht weg van de Koerdische verzetsgroep in
de bergen waarin ze is opgegroeid en begint aan een eenzame
en hachelijke reis om een plaats te bereiken waar ze een beter
leven hoopt te krijgen. Ze weet zich met veel inventiviteit en
volharding door allerlei moeilijkheden heen te slaan en zowel
Koerdische verzetsstrijders als Turkse troepen te ontwijken,
maar ze raakt steeds wanhopiger door de onneembare hordes
die ze telkens opnieuw op haar weg vindt. De film raakt je door
het contrast tussen de adembenemende en vaak
sprookjesachtige natuur enerzijds en de harde strijd om te
overleven en de voortdurend aanwezige dreiging van geweld
anderzijds. Huiveringwekkend.

Titel: Jindabyne
Regie: Ray Lawrence
Met: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard, Tatea
Reilly, Chris Haywood, Sean Rees-Wemyss, DeborraLee Furness
Australië 2006
kleur 123 minuten
Speelfilm gebaseerd op het korte verhaal ‘So much water so
close to home’ van Raymond Carver, dat eerder het
uitgangspunt vormde voor een van de verhaallijnen in Altmans
Short cuts. Vier mannen vinden tijdens een visweekendje het
ontklede lijk van een vrouw, maar besluiten hun uitstapje daar
niet door te laten bederven en de vondst pas na afloop aan de
politie te melden. Dit leidt tot een hele reeks onvoorziene
gevolgen in hun dorp en brengt ook verborgen patronen in hun
relaties aan het licht, met name bij Stewart en Claire die net hun
tweede kind verwachten. De handeling van het verhaal van
Carver is verplaatst naar Australië en ingebed in een complexe
vertelling over mannenvriendschappen, huwelijksproblemen, de
verwerking van traumatische gebeurtenissen in een kleine
dorpsgemeenschap en wederzijds wantrouwen en racisme
tussen Aboriginals en Australiërs van westerse afkomst. Het
enige minder sterke punt van de film zijn de scènes rond de
moordenaar, die een thrillersfeer oproepen waar verder niets
mee wordt gedaan en die zonder bezwaar hadden kunnen
worden weggelaten.
Titel: Jodaeiye Nader az Simin (A separation)
Regie: Asghar Farhadi
Met: Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh Bayat, Shahab
Hosseini, Sarina Farhadi, Ali-Asghar Shahbazi, Shirin
Yazdanbakhsh
Iran 2011
kleur 123 minuten
Simin wil naar het buitenland om haar dochter Termeh betere
kansen te bieden, maar haar man Nader wil in Iran blijven om
voor zijn demente vader te zorgen. Ze worden het niet eens en
Simin gaat bij haar moeder wonen terwijl Termeh bij haar vader
blijft. Nader neemt een vrouw, Razieh, in dienst om voor zijn
vader te zorgen, maar als de hulpeloze oude man bijna sterft
terwijl zij even weg is, zet Nader haar woedend de deur uit.
Later verneemt hij dat ze daarbij van de buitentrap is gevallen
en haar ongeboren kind heeft verloren. De politie stelt een
onderzoek in en er brandt een verbeten strijd los tussen Nader
en Simin enerzijds en Razieh en haar opvliegende, werkloze
man anderzijds. Deprimerend beeld van het moeizame
raderwerk van de Iraanse instanties, waarin verborgen agenda’s
en geloofskwesties voor extra complicaties zorgen, niemand
een oplossing van het conflict lijkt na te streven en de kinderen
de dupe zijn. Fascinerend en onthutsend.

Titel: Joe
Regie: David Gordon Green
Met: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter, Ronnie
Gene Blevins, Adriene Mishler, Brian Mays, Aj
Wilson McPhaul, Sue Rock
USA 2013
kleur 117 minuten
Joe, een voormalige crimineel die nu leiding geeft aan een
ploeg arbeiders, probeert op het rechte pad te blijven en het
goede te doen. Hij neemt de 15-jarige Gary in dienst, die uit een
asociaal gezin komt, en krijgt te kampen met de tegenwerking
van diens vader, een gewelddadige en drankzuchtige nietsnut.
De film toont Joe als eenzame, door zijn verleden achtervolgde
strijder met een permanente onderhuidse spanning (haast als
een loslopende hond) te midden van een poel van ellende en
uitzichtloosheid, waarin het onrecht voor de kijker soms erg
moeilijk te verdragen is. Sterk spel van Cage (zijn eerste goede
rol sinds jaren) en ook van Sheridan, die hier na zijn debuut in
Mud opnieuw zijn talent toont. Poulter was een zwerver die
door regisseur Green letterlijk van de straat is geplukt en die
luttele maanden na de opnamen overleed.
Titel: Joker
Regie: Todd Phillips
Met: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Frances
Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler
USA 2019
kleur 122 minuten
Arthur Fleck, die zijn kostje verdient als straatclown, woont met
zijn zieke moeder Penny in een armoedig flatje in Gotham City.
De tijden zijn duister, er is veel criminaliteit en de kloof tussen
arm en rijk wordt steeds groter. Arthur zelf heeft al zijn leven
lang psychische problemen en kan fantasie en werkelijkheid
niet goed uit elkaar houden. Als hij in elkaar geslagen wordt,
krijgt hij van een collega een pistool, maar dat valt tijdens een
optreden in een kinderziekenhuis uit zijn zak, waarna hij
ontslagen wordt. De vernedering wordt hem te veel en hij slaat
aan het moorden. Een geslaagde nieuwe wordingsgeschiedenis
van The Joker, de grote tegenstander van Batman (Bruce
Wayne), waarmee Phoenix na Jack Nicholson en Heath Ledger
een nieuwe standaard zet. Alles klopt aan zijn rol: zijn
kwetsbaar ogende maar toch griezelige fysiek, de grillige
dansjes die hij af en toe met zijn knokige lijf doet, de
oncontroleerbare lachbuien waarin hij op ongelegen momenten
uitbarst en die meer op huilbuien lijken. Een instant klassieker.

Titel: Journal du séducteur, le
Regie: Danièle Dubroux
Met: Chiara Mastroianni, Melvil Poupaud, Mathieu Amalric,
Danièle Dubroux, Hubert Saint Macary, Jean-Pierre
Léaud, Serge Merlin, Micheline Presle
Frankrijk 1995
kleur 95 minuten
Verwikkelingen rondom Het dagboek van de verleider van
Kierkegaard, waarvan een magische kracht zou uitgaan: als je
het boek aan iemand uitleent, wordt die verliefd op je. Met dat
uitgangspunt zou je een interessante film kunnen maken, maar
jammer genoeg komen de personages in déze film (afgezien van
een paar bevlogen momenten) niet tot leven en heeft de
regisseuse te veel, merendeels onuitgewerkte, verhaallijnen en
karakters in één film gepropt. Bewerkt door iemand als Rohmer
zou hetzelfde gegeven een sprankelende film hebben
opgeleverd, maar Dubroux maakt er een potje van en heeft zelfs
een lijk in de kast nodig om de zaak aan de gang te houden. Het
mag echter allemaal niet baten.
Titel: Journée, une
Zie:
1 journée
Titel: Journée de la jupe, la
Regie: Jean-Paul Lilienfeld
Met: Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Yann Collette,
Nathalie Besançon, Marc Citti, Yann Ebonge, Kévin
Azaïs, Karim Zakraoui, Khalid Berkouz, Sarah
Douali, Sonia Amori
Frankrijk 2008
kleur 90 minuten
Lerares aan een school in een Parijse banlieue balanceert op de
rand van depressie door het spervuur van vernederende,
racistische, antisemitische en vrouwonvriendelijke taal van haar
leerlingen. Tijdens een uit de hand lopende discussie in een les
in de toneelzaal grijpt ze een wapen dat ze in de tas van een
leerling vindt en eist haar mensenrechten op. Volgt een
zenuwslopende gijzeling waarin zich onverwachte allianties
vormen, het machtsevenwicht een aantal malen verschuift en
alle goede bedoelingen ten slotte sneven in frustraties en
wederzijdse woede. Somber stemmende schets van een totaal
uit de hand gelopen situatie waarin diverse culturen elkaar niet
meer willen begrijpen maar nog slechts minachten en
verketteren; een sinister en rauw vervolg op Entre les murs.
Interessant als discussiestuk: hoe moet je met dit soort jongeren
in gesprek blijven zonder er zelf onderdoor te gaan, hoe maak je
het belang van leren en studeren duidelijk, wat zal er van deze
leerlingen terechtkomen? Fascinerend en huiveringwekkend.

Titel: Joy
Regie: David O. Russell
Met: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper,
Édgar Ramírez, Diane Ladd, Virginia Madsen,
Elisabeth Röhm, Isabella Rossellini
USA 2015
kleur 124 minuten
Het levensverhaal van een vrouw uit een arme familie die een
dweil uitvindt die je niet met je handen hoeft uit te wringen en
waarvan de afneembare kop in de wasmachine kan. Ze probeert
haar idee te verkopen en maakt kennis met de keiharde
zakenwereld. Na een lange periode van tegenslagen, waarbij de
voortdurende zorg voor haar disfunctionele familie ook niet
meehelpt, weet ze het lot naar haar hand te zetten. Komedie met
het hart op de goede plaats maar helaas een rammelend en
topzwaar scenario, losjes gebaseerd op het leven van Joy
Mangano, de uitvindster van de miracle mop.
Titel: Joy ride
Regie: John Dahl
Met: Paul Walker, Leelee Sobieski, Steve Zahn, Jessica
Bowman, Matthew Kimbrough, Ted Levine
USA 2001
kleur 97 minuten
Twee broers, die op weg zijn om een vriendin van een van hen
op te pikken, halen onderweg via het 27 mc-bakkie een geintje
uit met een vrachtwagenchauffeur. Die blijkt echter not amused
te zijn en achtervolgt het tweetal vanaf dat moment op leven en
dood. Nagelbijtende snelweghorror in de traditie van Spielbergs
Duel kent een aantal sterke scènes, maar wordt gehinderd door
net iets te veel onwaarschijnlijkheden in de plot.
Titel: Ju Dou (Secret love, hidden faces)
Regie: Zhang Yimou
Met: Gong Li, Li Wei, Li Baotian
China 1990
kleur 90 minuten
Jonge vrouw, Ju Dou, wordt uitgehuwelijkt aan een oude en
impotente man die een textielververij bezit. Ze wordt echter al
gauw verliefd op de knecht (en tevens neef) van haar
echtgenoot, Yang Tianqing. De geliefden worden min of meer
in elkaars armen gedreven door de meedogenloosheid en
wreedheid van de oom, die hartstochtelijk naar een erfgenaam
verlangt maar daar zelf niet voor kan zorgen en zijn vrouw uit
frustratie mishandelt. Uit de verboden liefde wordt een zoon
(Tianbai) geboren, die het slachtoffer wordt van de machtsstrijd
tussen zijn moeder en zijn twee ‘vaders’. De strijd tussen hart
en wet wordt ten slotte beslecht door Tianbai zelf, die je steeds
meer gefrustreerd en verhard ziet raken. Nadat de verlamde
oom eerst door zijn toedoen (maar per ongeluk) is verdronken,
vermoordt hij later zijn echte vader op gruwelijke wijze en
ontneemt zijn moeder zo ieder houvast in het leven. De
gebeurtenissen ontrollen zich met een huiveringwekkende
onafwendbaarheid. De personages worden gedreven door hun
noodlot.

Titel: Ju ju
Regie: Otokar Votocek
Met: Marjolein Beumer, Juan Wells, Roef Ragas, Hugo
Metsers III
Nederland 1996
kleur 53 minuten
De idealistische Katrien, lid van een milieu-organisatie, besluit
een illegale Ghanees onderdak te verlenen in haar kelder. De
aanwezigheid van de man begint haar leven echter meer en
meer te beheersen. Uiteindelijk komt het tot een crisis.
Beklemmende film over herkenbaar thema: de westerling die,
geplaagd door schuldgevoelens, ‘echt iets wil doen’ en
geconfronteerd wordt met de praktische gevolgen die dat heeft
voor zijn veilige bestaantje.
Titel: Juiste maat, de
Regie: Heddy Honigmann
Met: Katelijne Verbeke, Elsie de Brauw, Gijs Scholten van
Aschat
Nederland 1998
kleur 45 minuten
Twee vriendinnen, de getrouwde Linde en de alleenstaande
Louise, bespreken (voornamelijk telefonisch) Louises
problemen in haar verhouding met een getrouwde man, Arne.
Ze zien elkaar bijna nooit omdat hij altijd op het laatste moment
afspraken afzegt, maar zij wil hem ook niet kwijt – altijd nog
liever een kwakkelende relatie dan helemaal geen. Honigmann
verfilmde een zeer origineel scenario van Kristien
Hemmerechts, qua thematiek duidelijk verwant aan Tot ziens.
Titel: Julieta
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Emma Suárez,
Michelle Jenner, Inma Cuesta, Daniel Grao, Darío
Grandinetti
Spanje 2016
kleur 99 minuten
Julieta woont met haar vriend in Madrid en staat op het punt
naar Portugal te verhuizen als ze toevallig Bea tegenkomt, de
vroegere hartsvriendin van haar twaalf jaar geleden spoorloos
verdwenen dochter Antía. Bea vertelt dat Antía tegenwoordig in
Zwitserland woont en drie kinderen heeft. Julieta besluit niet
naar Portugal te gaan in de hoop dat ze op haar oude adres ooit
iets van Antía zal horen. Eenzaam in huis achtergebleven begint
ze haar pijnlijke levensverhaal op te schrijven, waaruit duidelijk
wordt welke gebeurtenissen hebben geleid tot haar huidige
deprimerende situatie. Het nogal voorspelbare scenario – losjes
gebaseerd op drie korte verhalen van de Canadese schrijfster
Alice Munro – stijgt nauwelijks uit boven boeketreeksniveau;
duidelijk een van Almodóvars mindere.

Titel: Junebug
Regie: Phil Morrison
Met: Embeth Davidtz, Alessandro Nivola, Celia Weston,
Scott Wilson, Amy Adams, Ben McKenzie, Frank
Hoyt Taylor, Joanne Pankow
USA 2005
kleur 106 minuten
De uit North Carolina afkomstige George ontmoet in Chicago
galeriehoudster Madeleine, ze worden verliefd en trouwen. Als
Madeleine een halfjaar later besluit naar het Zuiden van de VS
te reizen om te proberen een oude, naïeve kunstschilder te
contracteren, besluit George de gelegenheid te baat te nemen
om Madeleine aan zijn ouders Eugene en Peg, zijn broer Johnny
en diens hoogzwangere vrouw Ashley voor te stellen. Door de
komst van de intellectuele buitenstaanster botsen wereldbeelden
en zoeken opgekropte frustratie en jaloezie een uitweg, totdat
zich onverwacht een drama aandient. Prachtige observatie van
verschillende milieus waarin meer wordt verzwegen dan gezegd
(behalve door Ashley) en korte opmerkingen baaierden van leed
doen vermoeden. Regisseur Morrison (die zegt geïnspireerd te
zijn door de Japanner Ozu) kiest niet voor goedkope
karikaturen, maar laat de personages in hun waarde en heeft
uiteindelijk een paar onverwacht wrange wendingen in petto. Er
valt menig tekstueel juweeltje te noteren, zoals dit: ‘Now,
where would I be if I was a screwdriver?’
Titel: Jungle fever
Regie: Spike Lee
Met: Wesley Snipes, Annabella Ciorra, Spike Lee, Anthony
Quinn
USA 1991
kleur circa 130 minuten
De zwarte Flipper Purify (Snipes) werkt op een succesvol
architectenbureau, is gelukkig getrouwd en heeft een schat van
een dochtertje. Hij is een echte ‘zwarte yuppie’. Wanneer hij
een relatie begint met Angie Tucci (Ciorra), zijn secretaresse
van Italiaanse afkomst, maken zijn ouders, zijn vrienden en zijn
vrouw hem ondubbelzinnig duidelijk dat hij te ver is gegaan. De
verhouding doet de haat van zwart tegen blank en omgekeerd
oplaaien en de geliefden worden keihard geconfronteerd met de
vooroordelen die de rassen over elkaar hebben. Purify krijgt het
verwijt dat hij eigenlijk altijd een blanke vrouw heeft willen
hebben: zijn eigen vrouw is bijna-blank. Angie wordt halfdood
geslagen door haar vader. Uiteindelijk zwichten de geliefden
voor de druk en beëindigen hun relatie. De film is, met zijn vele
parallelfiguren en emotionele confrontaties, levendig en bij
vlagen spetterend en doet op sommige momenten sterk denken
aan Do the right thing (bijvoorbeeld in de scène waarin een stel
klanten in een Italiaanse koffieshop het met elkaar aan de stok
krijgt). De vormgeving van begin en eind zijn zeer origineel: in
de intro hebben de titels de vorm van voorbij glijdende
verkeersborden, aan het eind glijden tekstregels van Stevie
Wonder (die voor de filmmuziek tekende) dwars door de
aftiteling heen.

Titel: Junk mail
Zie:
Budbringeren
Titel: Jurk, de
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Henri Garcin, Alex van Warmerdam, Ariane Schluter,
Rijk de Gooyer, Rudolf Lucieer, Olga Zuiderhoek,
Ricky Koole, Elisabeth Hoijtink, Eric van der Donk
Nederland 1996
kleur 96 minuten
De lotgevallen van een jurk, van de katoenoogst tot het vergaan
van de allerlaatste resten, bieden korte maar onthutsende
blikken in diverse levens. We zien de jurk achtereenvolgens in
het bezit van een oude vrouw vlak voor haar dood, de vriendin
van een kunstschilder, de dochter van een verzuurd
winkeliersechtpaar en een zwerfster. Twee figuren kruisen
doorlopend het pad van het kledingstuk: een oude man die
steeds meer aan lager wal raakt (Garcin) en een behoorlijk
geschifte treinconducteur (regisseur Van Warmerdam). De film
heeft dezelfde kaalheid en soberheid als zijn voorgangers Abel
en De Noorderlingen, maar is een stuk realistischer. De scènes
zijn stuk voor stuk heel goed voorstelbaar; de absurditeit zit in
het verhaal als geheel en in de locaties (bijvoorbeeld een
lampenwinkel in the middle of nowhere en een bombastisch
ingericht huis bij een gemaal). Schluter laat een zeer geslaagd
vervolg op haar debuut in 06 zien; Zuiderhoek is schitterend als
verbitterde zwerfster.
Titel: Juste la fin du monde
Regie: Xavier Dolan
Met: Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa
Seydoux, Gaspard Ulliel, Antoine Desrochers
Canada/Frankrijk 2016
kleur 97 minuten
Na twaalf jaar afwezigheid keert toneelschrijver Louis uit
Canada terug naar zijn geboorteplaats op het Franse platteland
met het plan zijn familie te vertellen dat hij ongeneeslijk ziek is.
Maar al snel raakt dit voornemen ondergesneeuwd onder de
oude gestoorde gezinsverhoudingen en verzandt het bezoek in
irritaties, schutterigheid, ruzies en misverstanden. Iedere poging
tot echte communicatie wordt gefnuikt door wantrouwen,
verongelijktheid en het onvermogen om echt naar elkaar te
luisteren. Rauw portret van een disfunctioneel gezin dat zelfs in
extremis de juiste woorden niet weet te vinden, gebaseerd op
het gelijknamige toneelstuk van Jean-Luc Lagarce. Goed.

Titel: Kærlighedshistorie, en (Kira’s reason: a love story)
Regie: Ole Christian Madsen, Mogens Rukov
Met: Stine Stengade, Lars Mikkelsen, Sven Wollter, Camilla
Bendix
Denemarken 2001
kleur 93 minuten
Kira, een jonge moeder, keert na een lang verblijf in een
psychiatrische inrichting terug naar haar man Mads en haar
twee kinderen en probeert de draad weer op te pakken. Mads’
emotionele onbeholpenheid botst met Kira’s fragiliteit en
gevoeligheid, maar ook haar spontaniteit en haar
onaangepastheid brengen haar vaak in de problemen. De kijker
die zich laat meeslepen door het prachtige spel van Stengade,
belandt samen met Kira in een emotionele achtbaan die, onder
andere via het bed van een Zweed en een verblijf in een hotel
met collega’s van Mads, naar een ontroerende brief op een
papieren tafellaken en een zinderende en wellicht ook
hoopvolle finale voert.
Titel: Kajs fødselsdag
Regie: Lone Scherfig
Met: Dorota Pomykala, Bertel Abilgård, Ivan Horn
Denemarken 1990
kleur 90 minuten
Verlegen worstverkoper Kaj krijgt op zijn veertigste verjaardag
van een paar vrienden een trip naar Polen cadeau. Hij raakt
zodoende ongewild verzeild in een gezelschap Denen die op
zoek zijn naar een vrouw. Door ondanks alles zichzelf te blijven
slaat hij zich door de meest bizarre situaties heen en heeft
uiteindelijk iets fijns om aan terug te denken, in tegenstelling tot
zijn meeste reisgenoten. Ontluisterende maar ook menselijke
film, waarin je je uiteindelijk gaat afvragen wie er nou eigenlijk
zielig zijn.
Titel: Kan door huid heen
Regie: Esther Rots
Met: Rifka Lodeizen, Wim Opbrouck, Chris Borowski
Nederland 2009
kleur 94 minuten
Het leven van de Amsterdamse Marieke komt op de kop te
staan als haar vriend haar verlaat en ze kort daarna slachtoffer
wordt van een geweldsdelict. Ze verlaat de stad en koopt een
vervallen boerderij op het Zeeuwse platteland. Gedurende de
koude winter is ze een speelbal van haar angsten, maar als het
voorjaar komt gaat ze naar buiten en krijgt ze een nieuwe
vriend. Maar haar trauma’s en wraakfantasieën blijven haar
achtervolgen. In deze wreed-poëtische film gaat het minder om
de concrete gebeurtenissen, om wie wat heeft gedaan en of het
allemaal wel echt zo is gebeurd, dan om de gevoelens en de
geestestoestand van de hoofdpersoon. Beeldtaal,
cameravoering, montage en soundtrack (zowel de geluiden als
de muzikale composities) dragen in gelijke mate bij aan deze
onthutsende aanslag op de zintuigen en de gemoedsrust van de
kijker. Lodeizen is ouderwets op dreef als de van al haar
zekerheden beroofde Marieke.

Titel: Kandahar
Regie: Mohsen Makhmalbaf
Met: Niloufar Pazira, Hassan Tantai, Sadou Teymouri
Iran/Frankrijk 2001
kleur 85 minuten
Semi-documentaire film over een naar het buitenland gevluchte
Afghaanse die in augustus 1999 een poging doet om vanuit het
Iraans-Afghaanse grensgebied naar Kandahar, de toenmalige
machtsbasis van de taliban, te reizen om haar door een landmijn
verminkte zuster van zelfmoord te weerhouden. Ze reist in
diverse vermommingen (geholpen door haar boerka) maar
wordt uiteindelijk bij een taliban-controlepost gepakt en
gevangengenomen. Het verhaal fungeert slechts als kapstok
voor het tonen van realistische beelden van een door oorlog
verscheurd land en een onderdrukkend regime. Zeer indringend
zijn de gedeelten die spelen in een koranschool en op een RodeKruispost waar kunstledematen worden uitgedeeld (die aan
parachutes uit helikopters worden gedropt). Hier hoefde niets
aan te worden verfraaid; de werkelijkheid in het Afghanistan
van 1999 was op zichzelf al surrealistisch genoeg. Kort na
voltooiing van deze film vond de aanslag op de Twin Towers
plaats en kwamen film en regisseur sterk in de internationale
belangstelling te staan.
Titel: Kaos
Regie: Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Met: Margarita Lozano, Claudio Bigagli, Massimo Bonetti,
Salvatore Rossi, Pasquale Spadola, Omero Antonutti,
Ciccio Ingrassia
Italië 1984
kleur circa 180 minuten
Film naar verhalen van Luigi Pirandello: Mal di luna over man
die met volle maan buiten zwerft en ijselijke kreten slaakt;
L’altro figlio over oude vrouw die brieven dicteert voor haar
zoons in Amerika maar bij een andere zoon niet wil wonen
vanwege een duister verleden; Il giara over de landeigenaar
Don Lollo die een manshoge kruik heeft die in tweeën breekt;
de lijmspecialist Zi Dimma maakt hem weer, maar omdat Lollo
behalve lijm ook krammen wil laat Zi zich in de kruik opsluiten
en kan er niet meer uit; Requiem over arme schaapherders die
een eigen begraafplaats willen, daarin gedwarsboomd door een
barse baron. In de epiloog zien we Pirandello zelf (Antonutti)
die op zijn geboortegrond met zijn moeder converseert.
Prachtige beelden, rustig tempo, weemoedige stemming
onderbroken door grappen. Kaos laat zien hoe je met goede
acteurs en goed camerawerk maar zonder één speciaal effect
een uitstekende film kunt maken.

Titel: Kapringen
Regie: Tobias Lindholm
Met: Pilou Asbæk, Søren Malling, Dar Salim, Roland
Møller, Gary Skjoldmose Porter, Abdihakin Asgar,
Amalie Ihle Alstrup, Amalie Vulff Andersen, Linda
Laursen
Denemarken 2012
kleur 103 minuten
Een Deens schip op weg naar Mumbai wordt voor de oostkust
van Afrika gekaapt door Somalische piraten. Scheepskok
Mikkel, technicus Jan en de rest van de bemanning worden
gegijzeld en er wordt een losgeld van vijftien miljoen dollar
geëist. Daarop beginnen zenuwslopende, zich eindeloos
voortslepende onderhandelingen tussen de koppige directeur
van de rederij, bijgestaan door een Britse crisisexpert, en Omar,
de woordvoerder van de kapers. We zijn afwisselend getuige
van de ellende aan boord en de crisissfeer bij het bedrijf; de
film concentreert zich daarbij op Mikkel en zijn vrouw en
dochtertje. Dit realistische en onopgesmukte, en juist daardoor
aangrijpende verslag van wat de betrokkenen bij een kaping
doormaken legt de nadruk vooral op de psychologie en niet op
de sensatie. Interessant is dat er twee soorten van ongelijkheid
door elkaar spelen: die tussen de Somaliërs en de Denen
uiteraard, maar ook die tussen de bemanningsleden, die
gezinnen te onderhouden hebben, en de directie van de rederij,
die heel andere belangen heeft. Indrukwekkend.
Titel: Kapsalon Romy
Regie: Mischa Kamp
Met: Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar, Guido
Pollemans, Bianca Krijgsman, Aus Greidanus, Rick
Nicolet
Nederland 2019
kleur 90 minuten
Verfilming van het gelijknamige boek van Tamara Bos. De
tienjarige Romy gaar na de scheiding van haar ouders ’s
middags na schooltijd naar oma. In het begin komt ze daar niet
graag, want oma is streng en nors en heeft weinig tijd voor haar.
Dat verandert als Romy doorkrijgt dat er wat met oma aan de
hand is: ze raakt telkens in de war bij het afrekenen, vergeet
steeds meer dingen en legt boeken in de koelkast. Romy bedekt
alles eerst met de mantel der liefde, maar gaandeweg wordt
duidelijk dat de toestand onhoudbaar wordt en er een nieuw
thuis voor oma moet worden geregeld. Dan besluit Romy tot
een stoutmoedig plan: ze wil oma’s wens vervullen om nog één
keer haar Deense geboorteplaats terug te zien. Ontroerende en
emotioneel geloofwaardige jeugdfilm over het beladen
onderwerp dementie weet de juiste snaren te raken en wordt
nergens zwaar op de hand. De bijrollen zijn prettig beperkt
gehouden. Zeer geslaagd!

Titel: Karakter
Regie: Mike van Diem
Met: Jan Decleir, Fedja van Huêt, Betty Schuurman, Tamar
van den Dop, Victor Löw, Hans Kesting, Frans
Vorstman
Nederland 1997
kleur circa 120 minuten
Verfilming van de novelle Dreverhaven en Katadreuffe en de
roman Karakter van Bordewijk met de nodige aanpassingen in
verhaal en details. Het geheel komt nogal pompeus over, met
veel donder, stortregen en zwaar aangezette muziek, maar
maakt niettemin wel indruk door de hoofdrollen van Decleir als
Dreverhaven en Huêt als zijn bastaardzoon Katadreuffe. Ook
Löw als mr. De Gankelaar verdient vermelding.
Titel: Karamazovi
Regie: Petr Zelenka
Met: Michaela Badinková, Jerzy Michal Bozyk, Igor
Chmela, Malgorzata Galkowska, Radek Holub, Lenka
Krobotová, Martin Mysicka, David Novotný
Tsjechië/Polen 2008
kleur 110 minuten
Een Tsjechisch theatergezelschap gaat naar Polen om daar in
een oude staalfabriek een toneelstuk op te voeren dat gebaseerd
is op De gebroeders Karamazov van Dostojevski. Het grootste
deel van de film bestaat uit scènes uit het stuk, op het
geïmproviseerde toneel en in de vervallen fabriek opgevoerd als
één ononderbroken generale repetitie voor de echte opvoering
de volgende dag, en daardoorheen lopen grappige of nare
gebeurtenissen uit de realiteit. Maar telkens slaat de fascinatie
voor Dostojevski en zijn kwellende morele dilemma’s toch
weer toe, zelfs bij een Poolse technicus die net door een
persoonlijke tragedie is getroffen. Mooi en sfeervol door goed
acteerwerk, spannende entourage en passende filmmuziek.
Titel: Karla’s arrival
Zie:
Llegada de Karla, la

Titel: Karsu
Regie: Mercedes Stalenhoef
Met: Karsu Dönmez
Nederland 2012
kleur 87 minuten
Documentaire over de Turks-Nederlandse zangeres Karsu
Dönmez (‘de Nederlandse Norah Jones’) die de drie jaar van
haar leven bestrijkt waarin ze zich ontwikkelde van
schoolmeisje tot zelfverzekerde singer-songwriter die zichzelf
op de piano begeleidend en gehuld in sexy gewaden erotisch
getinte ballads ten gehore brengt. We zien dat het muziek
maken en schrijven bij haar uit een hevige innerlijke drang
voortkomt en zijn getuige van haar eerste schreden op het pad
der beroemdheid nadat ze in het restaurant van haar ouders in
Amsterdam Osdorp is ‘ontdekt’. Fraai is verbeeld hoe Karsu’s
kunst is ontstaan uit de samensmelting van de Turkse en de
westers-internationale muziektraditie. Onthullend en
ontroerend.
Titel: Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh (No one
knows about Persian cats)
Regie: Bahman Ghobadi
Met: Negar Shaghaghi, Ashkan Koshanejad, Hamed Behdad,
Babak Mirzakhani, Kosh Mirzahi
Iran 2009
kleur 106 minuten
Negar en Ashkan, twee jonge Iraanse songwriters, besluiten een
undergroundband op te richten en gaan op zoek naar
muzikanten, maar worden daarbij voortdurend gedwarsboomd
door regels en voorschriften. Tegelijk proberen ze visa te
krijgen om naar Europa uit te reizen, maar ook daarbij
ontmoeten ze vele obstakels. Deze mockumentary over de
undergroundscene in Iran werd in 17 dagen en zonder
toestemming van de autoriteiten opgenomen; de hoofdrolspelers
werden enkele malen gearresteerd en vluchtten na de opnamen
naar het buitenland. Over de passie om tegen de klippen op
muziek te willen maken, desnoods in een koeienstal of een
metrostation. Een moedig en controversieel project dat getuigt
van de woede en de hoop van de jonge generatie.

Titel: Kauas pilvet karkaavat (Drifting clouds)
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Kati Outinen, Kari Väänänen, Elina Salo, Sakari
Kuosmanen, Outi Mäenpää, Matti Onnismaa
Finland 1996
kleur 96 minuten
Lauri verliest zijn baan als trambestuurder en het restaurant
waar zijn vrouw Ilona werkt sluit zijn deuren. Ze gaan op zoek
naar nieuw werk, maar worden door pech achtervolgd. Dan
krijgt Ilona ineens de kans om een eigen restaurant te beginnen,
die ze met beide handen aangrijpt. Eind goed, al goed.
Zwartgallig verhaal, maar – zoals altijd bij Kaurismäki –
onweerstaanbaar grappig. De film is opgedragen aan Matti
Pellonpää, een Kaurismäki-acteur die onlangs overleed (de foto
van het overleden kind in de film is een jeugdfoto van hem).
Outinen speelde destijds de hoofdrol in The match factory girl.
Titel: Kauwboy
Regie: Boudewijn Koole
Met: Rick Lens, Loek Peters, Cahit Ölmez, Susan Radder,
Ricky Koole
Nederland 2012
kleur 81 minuten
De tienjarige Jojo woont samen met zijn vaak humeurige vader,
die bij de politie werkt; zijn moeder, die countryzangeres is,
woont niet meer bij hen. Op een dag vindt Jojo een uit het nest
gevallen jonge kauw en besluit de vogel onder zijn hoede te
nemen. De film concentreert zich op de realistisch geschilderde
relatie tussen vader en zoon, die niet altijd goed met elkaar
overweg kunnen en bovendien een onuitgesproken trauma uit
het verleden met zich meedragen, terwijl intussen de kauw
steeds zelfstandiger wordt en Jojo vriendschap sluit met een
nieuw meisje uit zijn waterpoloteam. Regisseur Koole mijdt
zowel zoetelijk sentiment als te zwaar aangezet drama en weet
zo een geloofwaardig beeld te schetsen van een moeilijke fase
uit het leven van een bijna-puber in een chaotisch huishouden.
Goed.

Titel: Kebab connection
Regie: Anno Saul
Met: Denis Moschitto, Emanuel Bettencourt, Numan Acar,
Nora Tschirner, Hasan Ali Mete
Duitsland 2004
kleur 96 minuten
Ibo Secmez, een jonge Turk in Hamburg, wil graag de eerste
Duitse kungfufilm regisseren, maar voorlopig maakt hij nog
commercials voor het kebabrestaurant van zijn oom. Zijn Duitse
vriendin Titzie, die graag actrice wil worden, ontdekt dat ze
zwanger is. Ibo weet niet zeker of hij er wel aan toe is om vader
te worden en daarom geeft Titzie hem de bons. Hij probeert het
weer goed te maken. Op de achtergrond spelen Duits-Turks
onbegrip, drie criminelen die op zoek zijn naar de perfecte
penssoep en een Romeo-en-Julia-achtige vete tussen het Turkse
restaurant en een Grieks etablissement recht ertegenover.
Kortom, een multicultikomedie waarin niet alleen Ibo over zijn
eigen schaduw heen moet springen en waarin letterlijk niets
serieus wordt genomen.
Titel: Kedi
Regie: Ceyda Torun
Met: Bülent Üstün
Turkije 2016
kleur 79 minuten
Documentaire over enkele van de duizenden straatkatten van
Istanbul. We maken kennis met de dieren zelf, hun zeer
verschillende karakters (‘de versierder’, ‘de gentleman’, ‘de
jageres’ enzovoort), de plekken waar ze komen en de mensen
die begaan zijn met hun lot. Via hen krijgen we prachtig
gefilmde inkijkjes in het stadsleven van de Europees-Aziatische
metropool, die in hoog tempo verandert. Verplichte kost voor
kattenliefhebbers; voor wie dat niet is zal bijna anderhalf uur
kijken naar katten waarschijnlijk te veel van het goede zijn.

Titel: Keeping the faith
Regie: Edward Norton
Met: Ben Stiller, Edward Norton, Jenna Elfman, Anne
Bancroft, Eli Wallach, Milos Forman
USA 2000
kleur 128 minuten
De joodse Jake en de katholieke Brian zijn al hun leven lang
bevriend. Eenmaal volwassen worden ze respectievelijk rabbijn
en priester. Als Anna, hun jeugdvriendinnetje dat naar de
andere kant van het land verhuisde, plotseling als prachtige
jonge vrouw in hun leven terugkeert, worden ze allebei verliefd
op haar, maar gezien hun roeping mogen ze geen van beiden
gehoor geven aan die gevoelens: Brian heeft de
kuisheidsgelofte afgelegd en Jake zou zijn kans om
hoofdrabbijn van zijn gemeente te worden kunnen verspelen als
hij wat met een niet-joods meisje krijgt. De vriendschap van de
twee komt onder zware druk te staan als ze zich bewust worden
van hun beider gevoelens voor Anna, die op haar beurt hevig
worstelt met de balans tussen leven, liefde en werk. New
Yorkse komedie met een weemoedige ondertoon en vele
memorabele oneliners, niet baanbrekend of vernieuwend maar
wel hartverwarmend.
Titel: Keiner liebt mich
Regie: Doris Dörrie
Met: Maria Schrader, Pierre Sanoussi-Bliss, Michael von Au,
Elisabeth Trissenaar, Ingo Naujoks
Duitsland 1994
kleur 104 minuten
Nogal onevenwichtige komedie van de maakster van Männer
over de alleenstaande Fanny Fink, die op haar
negenentwintigste wanhopig op zoek is naar de man van haar
dromen. De zoektocht verloopt, ondanks de assistentie van een
helderziende allochtone buurman, niet erg voorspoedig, maar
wel ontstaat er met deze buurman, die ongeneselijk ziek blijkt te
zijn, een hechte platonische vriendschap. En vlak voor het einde
lijkt zich zowaar ook nog een leuke man aan te dienen. Er
bestaan zeker lichtvoetige komedies waarbij de kijker zich door
alle overdrijving heen echt betrokken gaat voelen bij de
hoofdpersoon, maar deze film bevat iets te veel bizarre figuren,
slapstick en New Age-achtige zweverigheid om lang te blijven
hangen.

Titel: Kersenpluk, de
Regie: Arno Kranenborg
Met: Finnbarr Wilbrink, Ricky Koole, Anton Starke, Lukas
Dijkema, Dirk Kruik, Anthony Starke
Nederland 1996
kleur 96 minuten
Een 13-jarige jongen brengt zoals elke zomer een paar weken
door bij zijn opa op het platteland. Hij wordt verliefd op het
meisje dat in de huishouding helpt en komt het een en ander aan
de weet over het huwelijk van zijn pas weduwnaar geworden
opa. Ouder en wijzer keert hij naar de stad terug. De film bevat
weliswaar enkele indringende beelden (zoals de gans achter op
de fiets), maar lijdt als geheel te veel onder traagheid,
symbolisch bedoelde onzin en uiterst zwakke (en soms ook
onverstaanbare) dialogen. Ricky Koole is het rubensiaanse
meisje uit De jurk van Van Warmerdam.
Titel: Kicks
Regie: Albert ter Heerdt
Met: Mimoun Oaïssa, Maryam Hassouni, Roeland Fernhout,
Hadewych Minis, Mohammed Chaara, Mimoun
Ouled Radi, Marcel Musters, Jack Wouterse, Chantal
Janzen
Nederland 2007
kleur 112 minuten
Nadat in Amsterdam een jonge Marokkaanse rapper is
neergeschoten door een agent, lopen de emoties hoog op. Was
het een ongeluk of een racistische daad? In deze mozaïekfilm
toont regisseur Ter Heerdt (Shouf shouf habibi) het ooit zo
tolerante Nederland als harde multiculturele samenleving
waarin vooroordelen bij autochtonen én allochtonen zorgen
voor een cascade van misverstanden en steeds verder gaande
polarisatie van standpunten. We zien onder meer twee
Marokkaanse rappers die vinden dat alle Hollanders racisten
zijn, een wanhopige filmmaker die wel heel onorthodox te werk
gaat, een geïntegreerde Marokkaanse man die van zijn
aanstaande te horen krijgt dat ze geen maagd meer is, een
politiecommissaris die ‘de boel bij elkaar probeert te houden’
en een verwarde Nederlandse man in een opvanghuis die ‘niet
tegen onrecht kan, dan knapt er iets’. Niet alle verhaallijnen zijn
even overtuigend uitgewerkt, maar de moed van de regisseur,
die werd geïnspireerd door de Amerikaanse ensemblefilm
Crash, maakt indruk.

Titel: Kid
Regie: Fien Troch
Met: Bent Simons, Maarten Meeusen, Gabriela Carrizo, Rit
Ghoos, René Jacobs
Beligië 2012
kleur 90 minuten
‘Kid’, een 7-jarig jongetje, woont op een boerderij met zijn
moeder en zijn oudere broertje; zijn vader is er niet meer. De
boerderij verkeert in financiële moeilijkheden en de toestand
wordt steeds nijpender. Als de moeder door een paar dubieuze
schuldeisers wordt vermoord, moet Kid intrekken bij zijn oom
en tante, die in een steriele villa wonen. Dit in een nadrukkelijk
vervreemdende stijl gefilmde drama beziet alles consequent
vanuit het standpunt van Kid, waardoor veel onverklaard en
voor de kijker vaak nét te onuitgewerkt blijft. De afstandelijke,
statische camerastandpunten en de onheilspellende muziek
dragen bij aan de dreigende sfeer, maar de ontknoping komt
desondanks hard aan. Bijzonder, maar zeker niet ieders pakkiean.
Titel: Kidnapping of Michel Houellebecq
Zie:
Enlèvement de Michel Houellebecq, l’
Titel: Kids
Regie: Larry Clark
Met: Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Chloe Sevigny, Rosario
Dawson, Yakira Peguero
USA 1995
kleur 95 minuten
Regiedebuut van fotograaf Clark toont etmaal uit het leven van
een aantal tieners in New York die zich onledig houden met
drugs, alcohol, geweld en onveilige seks. Hoofdpersoon Telly
heeft als hobby het ontmaagden van jonge meisjes. Een van die
meisjes ontdekt als ze samen met een vriendin een aidstest laat
doen dat ze seropositief is. Ze gaat naar Telly op zoek om hem
te waarschuwen en te voorkomen dat hij met andere meisjes
naar bed gaat. Film, die opzien baarde vanwege de neutrale,
documentaire wijze waarop het verhaal wordt verteld en door
geruchten over de minderjarigheid van de hoofdrolspelers, toont
ongeflatteerd beeld van een egocentrische lost generation dat
authentiek overkomt. Vrolijk word je er niet van.

Titel: Kielletty hedelmä (Forbidden fruit)
Regie: Dome Karukoski
Met: Marjut Maristo, Amanda Pilke, Malla Malmivaara, Joel
Mäkinen, Jarkko Niemi
Finland 2009
kleur 104 minuten
Maria en Raakel, twee achttienjarige meisjes uit een
Laestadiaanse (streng-lutherse) plattelandsgemeenschap, gaan
naar Helsinki om hun horizon te verbreden. De wereld daar
verschilt echter zo sterk van die waarin ze zijn opgegroeid dat
ze er hevig door in verwarring raken en een van hen de kudde
definitief zal verlaten. De film schetst in schrille contrasten een
beeld van een verknipte, hermetisch gesloten gemeenschap die
de Bijbel letterlijk neemt, slechts totale onderworpenheid duldt
en popmuziek, tv, anticonceptie, make-up, alcohol en seks en
zoenen voor het huwelijk verbiedt. Veel fraaie beeldpoëzie,
maar droevig stemmend.
Titel: Kill Bill (Vol. 1 & 2)
Regie: Quentin Yarantino
Met: Uma Thurman, David Carradine, Daryll Hanna, Lucy
Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Julie Dreyfus,
Chiaki Kuriyama, Shin’ichi Chiba, Ambrosia Kelley,
Michael Parks
USA 2003 (Vol. 1), 2004 (Vol. 2)
kleur 111 (Vol. 1), 137 minuten (Vol. 2)
Een zwaar gewonde vrouw wordt wakker uit een coma. Zij is
de enige overlevende van een drama vier jaar eerder, waarbij
tijdens een huwelijkssluiting in een kerk negen mensen werden
vermoord. Ooit was ze lid van een bende, de Deadly Viper
Assassination Squad, onder leiding van haar geliefde Bill. Nu
besluit ze Bill en de andere leden van de bende, door wie ze is
verraden, een voor een te doden. Tarantino-pareltje vol overthe-top geweld (hier oosterse vechtsporten), hilarische dialogen,
verrassende vondsten (waaronder een stuk in Japanse mangastijl, een verhandeling over superhelden, een consequent
weggepiepte naam en een lange zwartwitsequentie) en
bedrieglijk lieflijke klassieke popsongs. Topamusement van de
meester van de moderne grandguignol-splash. De twee delen
vormen één onverbrekelijk geheel, deel 2 is dus géén sequel.

Titel: Kill your darlings
Regie: John Krokidas
Met: Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Michael C. Hall, Jack
Huston, Ben Foster, Elizabeth Olsen
USA 2013
kleur 104 minuten
Begin jaren veertig wordt Allen Ginsberg toegelaten tot
Columbia University, maar hij stoort zich aan de daar heersende
orthodoxe opvattingen. Op zoek naar vrijheid en creativiteit
sluit hij zich aan bij een groepje hemelbestormers: Lucien Carr,
William S. Burroughs en Jack Kerouac. Samen zouden zij
uitgroeien tot een nieuwe generatie schrijvers die de literatuur
op zijn kop zou zetten, maar voor het zover was, raakten ze
verwikkeld in een tragische moordzaak die een stempel op hun
verdere leven zou drukken. De film vertelt het verhaal van dit
duistere oerbegin van de beat poets in een huiveringwekkend,
in alle opzichten overtuigend tijdsbeeld. Zie ook Howl.
Titel: Killing of a sacred deer, the
Regie: Jorgos Lanthimos
Met: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Barry Keoghan,
Colin Farrell, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Bill
Camp
UK/Ierland/USA 2017
kleur 121 minuten
Na de dood op de operatietafel van de vader van de
zestienjarige Martin ontstaat er een eigenaardige band tussen
hem en Steven Murphy, de hartchirurg die de foutieve operatie
uitvoerde, en diens gezin. Maar vanaf het begin hangt er iets
sinisters in de lucht: Martin blijkt uit te zijn op straf en
boetedoening en Steven zal een dierbare moeten offeren om zijn
schuld in te lossen. Na Dogtooth en The lobster opnieuw een
duister-filosofisch werk van Lanthimos, dat begint als
psychologische thriller en uitmondt in een kruising tussen een
Griekse tragedie (de titel verwijst naar het stuk Iphigenia,
waarin Agamemnon zijn dochter moest offeren na per ongeluk
een aan Artemis gewijd hert te hebben gedood) en een Stephen
King-achtig horrorverhaal (met bloedende ogen en happen uit
armen). Stof tot nadenken, maar geen makkelijk kijkvoer
wegens de consequente kilte van de personages en de vele
onrealistische plotelementen.

Titel: Kimssi pyoryugi (Castaway on the moon)
Regie: Hae-jun Lee
Met: Jae-yeong Jeong, Ryeowon Jung, Yeong-seo Park, Mikyeong Yang,
Zuid-Korea 2009
kleur 116 minuten
Een man die baan en vriendin is kwijtgeraakt en hoge schulden
heeft, wil zelfmoord plegen door van een brug in Seoul te
springen maar spoelt aan op een onbewoond eilandje midden in
de rivier de Han die dwars door de stad loopt. Na een paar
ontsnappingspogingen legt hij zich neer bij zijn lot en probeert
zelfvoorzienend te leven. Hij wordt toevallig gespot door een
meisje dat al jaren haar kamer niet uit is geweest en met een
sterke telelens foto’s maakt van de maan. Via flessenpost en
luchtalarmoefeningen komen de twee met elkaar in contact.
Deze sympathieke Zuid-Koreaanse romcom wordt gedragen
door het spel van de twee jonge hoofdrolspelers, die met hun
charme de vrij absurde premisse doen vergeten.
Titel: King of Devil’s Island, the
Zie:
Kongen av Bastøy
Titel: King of the cruise
Regie: Sophie Dros
Met: Ronald Busch Reisinger
Nederland 2019
kleur 75 minuten
Documentaire over de excentrieke Schot Ronald Busch
Reisinger, de baron van Inneryne. We volgen deze puissant
rijke, obese schertsfiguur tijdens een luxecruise waarop hij
geniet van alle decadente gemakken die de organisatie te bieden
heeft, in kilts en weelderige gewaden over het dek schrijdt en
iedereen vermaakt (dan wel verveelt) met zijn sterke verhalen.
Het lijkt een sketch uit Monty Python of Jiskefet, maar het is de
surrealistische werkelijkheid. Langzaamaan wordt duidelijk dat
de baron met al zijn bombast een dodelijk eenzame man is die
snakt naar begrip en aandacht, met de kitscherige nepwereld
van het cruiseschip als deprimerend decor. Wat een treurigheid!

Titel: King Richard
Regie: Reinaldo Marcus Green
Met: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya
Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn
USA 2021
kleur 144 minuten
Enigszins vlakke biopic van Richard Williams, de vader van de
tennislegendes Venus en Serena Williams. We zien hoe hij zijn
beide dochters vanuit de arme zwarte wijk vol bendegeweld
waar ze wonen opstuwt naar een grootse tenniscarrière met
niets anders dan koppige vasthoudendheid, keihard werken en
een onwankelbaar geloof in het talent van de meisjes. Dat hij
geen gemakkelijke man is – hij heeft een groot ego, werkt
volgens een strak plan waarvan niet mag worden afgeweken en
is bijzonder eigengereid – maakt het leven van de meiden (en de
rest van het gezin) regelmatig tot een bumpy ride, maar
uiteindelijk zegevieren ze door hun niet te loochenen talent en
bereiken beiden de wereldtop. Dat de film een beetje braaf
aanvoelt, komt mede doordat hij is geproduceerd door Venus,
Serena en hun oudere halfzus Isha Price, wat doet vermoeden
dat de ergste uitwassen van Richards explosieve karakter zijn
weggepoetst. De acteerprestaties zijn subliem, zowel van Smith
als vooral ook Ellis als zijn vrouw, die volop schittert in één
memorabele scène tegen het eind van de film.
Titel: King’s speech, the
Regie: Tom Hooper
Met: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter,
Derek Jacobi, Jennifer Ehle, Guy Pearce, Timothy
Spall
UK 2010
kleur 118 minuten
Het verhaal van George VI van Engeland, de vader van
Elizabeth, die in de jaren dertig onverwacht en onverhoopt
koning wordt als zijn broer afstand doet van de troon om te
trouwen met de tweemaal gescheiden Amerikaanse Wallis
Simpson. George (‘Bertie’, naar zijn eerste voornaam Albert)
aanvaardt zijn taak met tegenzin omdat hij erg stottert en dus
opziet tegen de radiotoespraken die hij moet houden. Met hulp
van de onorthodoxe Australische spraaktherapeut Lionel Logue
weet Bertie zijn spraakgebrek te overwinnen en zijn land door
de Tweede Wereldoorlog te leiden. Prachtige rollen van Firth
en Rush als de aanvankelijk onwillige Bertie en zijn
onconventionele spraaktherapeut, die tegen alle verwachtingen
en klasseverschillen in een onwaarschijnlijke vriendschap voor
elkaar opvatten. Warme film met veel droge Britse humor.
Titel: Kingdom, the
Zie:
Riget

Titel: Kinsey
Regie: Bill Condon
Met: Liam Neeson, Laura Linney, Peter Sarsgaard
USA 2004
kleur 118 minuten
Nogal fletse biopic over bioloog Alfred Kinsey, die begon als
galwespenonderzoeker maar wereldfaam verwierf met zijn
groots opgezette onderzoek naar seksuele gewoonten onder
Amerikaanse mannen en vrouwen. Hoofdrolspeler Neeson doet
zijn best, alle historische feiten wordt recht gedaan, maar de
figuur Kinsey wil maar niet tot leven komen, mogelijk omdat
hij ondanks de opschudding die zijn seksonderzoek verwekte
een nogal saaie wetenschapper was, zonder veel glitter en
glamour, wiens hart uitsluitend bij zijn werk lag. De film volgt
de klassieke patronen van het genre (de jeugd als verklaring
voor latere obsessies) en weet daarom al snel niet meer te
verrassen. En dan is bijna twee uur een hele zit.
Titel: Kira’s reason: a love story
Zie:
Kærlighedshistorie, en
Titel: Kiş uykusu (Winter sleep)
Regie: Nuri Bilge Ceylan
Met: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Ayberk
Pekcan, Serhat Mustafa Kiliç, Nejat Isler, Tamer
Levent, Nadir Saribacak, Emirhan Doruktutan
Turkije/Frankrijk/Duitsland 2014
kleur 196 minuten
In de bergen in het winterse Anatolië beheert de voormalige
acteur Aydin een hotel. Hij woont er met zijn veel jongere
vrouw, zijn cynische, pas gescheiden zus en het nodige
personeel. De onderlinge verhoudingen van de overwinteraars
komen door de in het winterseizoen toeslaande verveling steeds
meer onder druk te staan. Aydin kijkt vanuit zijn ivoren toren
neer op de arme bergbewoners en ook op zijn vrouw, die zich
aan door hem bespotte liefdadige projecten wijdt. Vanuit zijn
luxepositie debiteert hij comfortabele meningen waarin hij er
zelf altijd goed af komt, maar hij verliest daarbij steeds meer
het contact met de realiteit, totdat het uiteindelijk tot botsingen
komt. Ook zijn vrouw drijft hij tot wanhoopsdaden. Deze
benauwde wereld vol wantrouwen kruipt langzaam onder de
huid van de kijker, die tijdens de meer dan drie uur dat de film
duurt aan een ware uitputtingsslag wordt onderworpen. Beslist
geen makkelijke film, maar wel indrukwekkend door de
acteerprestaties, de messcherpe dialogen die je aan het denken
zetten over ethische kwesties en de meedogenloze ontmaskering
van de vele onuitgesproken, valse motieven.

Titel: Kiseki (I wish)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Koki Maeda, Oshirô Maeda, Ryôga Hayashi, Cara
Uchida, Kanna Hashimoto, Rento Isobe, Hoshinosuke
Yoshinaga
Japan 2011
kleur 128 minuten
De 12-jarige Koichi, die vanwege de scheiding van zijn ouders
niet meer bij zijn broertje Ryonosuke woont, vangt ergens op
dat er een wonder kan gebeuren als je een wens doet op het
moment dat de twee eerste nieuwe hogesnelheidstreinen elkaar
op topsnelheid passeren. Ze zetten alles op alles om op het
moment suprême met een paar vrienden ter plaatse te zijn.
Ontroerende observaties van de kinder- en de
volwassenenwereld en hoe die elkaar nu eens dwarszitten en
dan weer organisch aanvullen. De twee jonge hoofdrolacteurs
zijn een genoegen om naar te kijken en er zijn mooie
beeldcomposities te bewonderen, maar verhaaltechnisch gezien
is dit niet Kore-eda’s beste.
Titel: Kitchen stories
Zie:
Salmer fra kjøkkenet
Titel: Kite runner, the
Regie: Marc Forster
Met: Khalid Abdalla, Atossa Leoni, Shaun Toub, Sayed Jafar
Masihullah Gharibzada, Zekeria Ebrahimi, Ahmad
Khan Mahmoodzada, Homayoun Ershadi, Nabi
Tanha, Elham Ehsas
USA 2007
kleur 218 minuten
Amir en Hassan groeien op in het Afghanistan van voor de
Russische inval in 1979. Hassan is de zoon van de bediende van
Amirs vader, maar ze worden respectvol en als familie
behandeld. Als Amir er na een vliegerwedstrijd die ze samen
hebben gewonnen getuige van is dat Hassan door drie grotere
jongens wordt verkracht (bij wijze van vernedering, ze
beschouwen de Hazara waartoe hij behoort als een inferieur
ras), slaat Amir op de vlucht in plaats van voor Hassan op te
komen. Na die beschamende belevenis verandert alles en Amir
rust uit schuldgevoel en ongerichte woede niet voordat hij
Hassan en zijn vader uit het huishouden heeft verjaagd. Korte
tijd later moeten Amir en zijn vader vluchten voor de Russische
troepen. Vele jaren later – Amir woont inmiddels in Californië,
is getrouwd en beginnend schrijver – krijgt Amir een telefoontje
van een vriend van zijn vader, die hem vertelt dat hij hem moet
komen opzoeken omdat Amir volgens hem ‘iets goed te maken
heeft’. Het blijkt dat Hassan is overleden en een zoontje heeft
achtergelaten; Amir en zijn vrouw adopteren het zoontje.
Succesvolle, veelvuldig gelauwerde verfilming van de
aangrijpende roman van Khaled Hosseini, met bloedstollende
scènes in het eerst door de Russen bezette en later door de
taliban overheerste Afghanistan.

Titel: Kjærlighetens kjøtere (Zero Kelvin)
Regie: Hans Petter Moland
Met: Garb B. Eidsvold, Stellan Skarsgård, Bjørn Sundquist,
Camilla Martens
Noorwegen 1995
kleur 110 minuten
Noorwegen, 1925. Dichter-intellectueel Henrik Larsen wil de
impasse in zijn relatie doorbreken en sluit zich in een opwelling
aan bij een jachtexpeditie naar Groenland, waar hij een ‘echte
man’ hoopt te worden, die zijn geliefde waardig is. Hier moet
hij het een jaar lang zien uit te houden met Randbek, een
grofbesnaarde pelsjager, en de zwijgzame wetenschapper Holm.
Larsen en Randbek hebben voortdurend conflicten met elkaar.
Als Holm de benauwde hut ontvlucht waar ze met zijn drieën
bivakkeren, komt het tot een confrontatie tussen de twee. Zowel
Larsen als zijn vriendin, die thuis op hem heeft gewacht, zijn
veranderd als hij terugkomt.
Titel: Klass
Regie: Ilmar Raag
Met: Vallo Kirs, Pärt Uusberg, Lauri Pedaja, Paula Solvak,
Mikk Mägi, Riina Ries, Joonas Paas, Kadi Metsla,
Triin Tenso, Virgo Ernits, Karl Sakrits
Estland 2007
kleur 99 minuten
Op een dag besluit Kaspar het pispaaltje van de klas, Joosep,
die zich nooit verzet tegen de pesterijen die hij moet ondergaan,
te hulp te komen. Kaspar wil alleen maar dat zijn klasgenoten
ophouden met pesten en dat alles weer normaal wordt, Joosep
wil de kwellingen liever rustig uitzitten tot hij naar een andere
school kan en droomt al van een studie in het buitenland daarna.
Maar doordat Kaspar hem verdedigt ontstaat er een vete tussen
Kaspar en Anders, de officieuze leider en grootste pestkop van
de klas. Deze strijd, waarin Joosep en Kaspar noodgedwongen
tot medestanders worden tegenover de rest van de klas, neemt
steeds grimmiger vormen aan en de twee slachtoffers raken
uiteindelijk zo gefrustreerd dat ze naar de wapens grijpen. Deze
‘Estse Elephant’ overtuigt wat betreft het tonen van de
mechanismes van het pesten – het slachtoffer, de futiele
aanleiding, de aanstichter, de meelopers, de zwijgende
meerderheid, de toevallige getuigen die tevergeefs proberen in
te grijpen – maar tekent de tegenstellingen voor mijn gevoel iets
te zwart-wit en ontspoort in de slotfase.

Titel: Kleine blonde dood, de
Regie: Jean van de Velde
Met: Antonie Kamerling, Loes Wouterson, Olivier Tuinier,
Reinout Bussemaker, Ellen ten Damme
Nederland 1993
kleur 90 minuten
Vrije verfilming van het gelijknamige boek van Boudewijn
Büch over een jonge schrijver die een ongelukkige jeugd heeft
gehad en die tegen wil en dank vader wordt. Wat er aan
dramatische mogelijkheden in de niet erg waarschijnlijke plot
zit, wordt om zeep geholpen door ofwel zwaar aangezet
melodrama, ofwel misplaatste slapstick. Als de film wil
ontroeren, is hij gênant, als hij wil amuseren, is hij grotesk.
Weer een misser uit de stal van Rob Houwer.
Titel: Kleine Teun
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Alex van Warmerdam, Annet Malherbe, Ariane
Schluter
Nederland 1998
kleur 95 minuten
Luchtige zwarte komedie met een bittere ondertoon in de
‘minimalistische’ traditie van Van Warmerdam. Brand (Van
Warmerdam) en Keet (Malherbe) wonen op een boerderij met
een grote schuur. Brand kan niet lezen en Keet laat daarom een
onderwijzeres (Schluter) overkomen uit de stad. Ze moedigt
zelfs een verhouding tussen de twee aan, maar blijkt daarmee
een verborgen bedoeling te hebben. Als de zaken niet zo lopen
als zij zich had voorgesteld, tracht ze de gebeurtenissen met
geweld naar haar hand te zetten. Meesterlijke vondsten
benadrukken het isolement van de drie hoofdpersonen: de
buurman in het ‘lege huis’ die gedurende de hele film op de
achtergrond blijft (en uiteindelijk emigreert!), de wielrenners
die onopgemerkt voorbij razen, de eenzaamheid en bizarheid
van het plompe huis met de absurd hoge schuur, enzovoort.
Titel: Kleine Vera
Zie:
Malenkaja Vera

Titel: Klip (Clip)
Regie: Maja Miloš
Met: Isidora Simijonović, Vukašin Jasnić, Sanja Mikitašin,
Jovo Maksić, Monja Savić, Katarina Pesić, Sonja
Janicić, Jovana Stojiljković, Vladimir Gvojić,
Nebojša Glogovac, Nataša Ninković, Anica Dobra,
Miki Manojlović, Marko Đjurović, Dejan Čukić
Servië 2012
kleur 100 minuten
Jasna is een tiener die met haar familie in een arme buitenwijk
van Belgrado woont. Ze filmt alles wat ze meemaakt met haar
mobieltje: zichzelf, haar schoolvriendinnen en Djole, de jongen
op wie ze verliefd is. Thuis is het niks gedaan: haar vader is
ongeneeslijk ziek, haar moeder kan het nauwelijks aan en haar
grootouders trekken binnenkort ook nog bij de krappe
gezinswoning in. Daarom brengt Jasna zoveel mogelijk tijd
buitenshuis door, vooral met feestvieren en drinken. Op een van
de feesten durft ze eindelijk Djole aan te spreken en ze krijgen
een heftige seksuele relatie (die zeer expliciet en ongegeneerd
in beeld wordt gebracht). Als Djole beseft dat zij tot alles bereid
is als ze maar bij hem kan zijn, begint hij haar te misbruiken.
Jasna gaat met drugs experimenteren en verwaarloost haar
school; haar leven ontspoort en ze blijft wanhopig haken naar
troost en intimiteit. De film geeft een triest beeld van het
moderne Servië en laat weinig hoop op ontsnapping, maar
dreigt hier en daar wel net zo chaotisch en ongericht te worden
als Jasna’s leven.
Titel: Klopka (The trap)
Regie: Srdan Golubović
Met: Nebojša Glogovac, Nataša Ninković, Anica Dobra,
Miki Manojlović, Marko Đjurović, Dejan Čukić
Servië/Duitsland/Hongarije 2007
kleur 106 minuten
Mladen, een Servische ingenieur en huisvader, moet
onverwacht beslissen over leven en dood als zijn zoontje aan
een hartkwaal blijkt te lijden. Zijn leven kan worden gered als
hij in Duitsland wordt geopereerd, maar daarvoor hebben
Mladen en zijn vrouw Marija op korte termijn 30.000 euro
nodig. Ze zetten in hun wanhoop een advertentie in de krant, en
daarop wordt Mladen gebeld door een man die hem het geld wil
geven als hij in ruil daarvoor iemand vermoordt, ‘een schurk
om wiens dood niemand zal treuren, twee goede daden in één
klap’. Na aanvankelijke aarzeling gaat Mladen op het voorstel
in, maar als het geld niet wordt betaald raakt hij steeds dieper in
de ellende, tot uiteindelijk zelfs zijn vrouw bij hem weggaat.
Een schrijnend portret van het Servië van na Milosević, waar
het geen oorlog meer is maar corruptie en criminaliteit welig
tieren en een mensenleven nog altijd weinig waard is, en van
een in het nauw gedreven man die verbeten blijft proberen het
goede te doen en zijn gewone leven terug te krijgen. Het grijze,
troosteloze Belgrado fungeert als passend decor. Onthutsend.

Titel: Knallhart
Regie: Detlev Buck
Met: David Kross, Jenny Elvers-Elbertzhagen, Erhan Emre,
Oktay Özdemir, Kida Khodr Ramadan, Arnel Taci,
Kai Michael Müller
Duitsland 2006
kleur 98 minuten
Als de moeder van de 15-jarige Michael wordt verlaten door
haar rijke minnaar, moeten Michael en zij van de chique
Berlijnse wijk Zehlendorf verhuizen naar de probleemwijk
Neukölln. Michael vindt er al snel nieuwe vrienden, maar op
school wordt hij geterroriseerd door de bende van Errol, die
steeds geld van hem eist. Michael wordt steeds wanhopiger en
belandt op zoek naar een uitweg in een neerwaartse spiraal van
criminaliteit. Sombere, hyperrealistische film zonder humor of
happy end laat de kijker murw en gedeprimeerd achter.
Titel: Knielen op een bed violen
Regie: Ben Somboogaart
Met: Barry Atsma, Noortje Herlaar, Willem Voogd, Marcel
Hensema, Nils Verkooijen, Gaite Jansen, Peter
Bolhuis, Sijtze van der Meer
Nederland 2016
kleur 112 minuten
Verfilming van de bestseller van Jan Siebelink over het leven
van zijn vader, een Gelderse kweker die na een visioen waarin
hij de stem van God meent te hebben gehoord in de greep raakt
van een streng christelijke sekte die nederigheid en een totale
onderworpenheid aan Gods ondoorgrondelijke plan predikt.
Zijn vrouw en kinderen zien met lede ogen aan hoe de kloof
tussen hen steeds groter wordt. De beklemmende sfeer van de
griezelige, vreugdeloze sekte is goed getroffen en er wordt
uitstekend geacteerd. Atsma overtuigt als de met het geloof
worstelende Hans Sievez en Herlaar is ontroerend als zijn
vrouw Margje die hem ondanks alles tot het eind trouw blijft.

Titel: Knoflíkáři
Regie: Petr Zelenka
Met: Jii Kodet, Borivoj Navrátil, Eva Holubova, Pavel
Zajicek, Frantisek Cerny, Michaela Pavlátová, Pavel
Lagner, Zuzana Bydzovská, Petr Zelenka
Tsjechië 1997
zwart-wit en kleur 102 minuten
Episodenfilm, bestaande uit een aantal korte verhalen waarvan
de personages allemaal iets met elkaar te maken hebben: een
taxichauffeur, een overspelig stel, een ontslagen
spoorwegmedewerker, een psychiater, een man en een vrouw
op het punt van trouwen, hun ouders, enzovoort. Alle verhalen
spelen zich af in Praag op de avond van 6 augustus 1995, exact
vijftig jaar na het afwerpen van de atoombom op Hiroshima. In
alle episodes horen we stukjes uit een radioprogramma waarin
wordt gepraat over de invloed van de moderne techniek op de
mens. Net als in Short cuts van Altman is de kijker er getuige
van hoe mensen tevergeefs trachten greep te krijgen op hun
bestaan, maar slachtoffer worden van het domme, wrede toeval.
Dit wordt gesymboliseerd door de eerste en de laatste episode,
waarin we kennismaken met de piloot van de Enola Gay die de
bom op Hiroshima gooide, nadat het eerste doelwit, Kokura,
was afgekeurd wegens te slechte weersomstandigheden.
Sindsdien kent het Japans de uitdrukking ‘Kokura-mazzel
hebben’.
Titel: Knowing
Regie: Alex Proyas
Met: Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Rose Byrne, Lara
Robinson, D.G. Maloney, Nadia Townsend, Adrienne
Pickering, Joshua Long, Danielle Carter, Alethea
McGrath
USA 2009
kleur 121 minuten
In 2009 wordt er bij een basisschool een ‘tijdcapsule’
opgegraven die tekeningen van leerlingen uit 1959 bevat. Maar
op één van de vellen papier staat geen tekening, maar een
eindeloze reeks getallen. Dat papier komt terecht bij het zoontje
van een MIT-wetenschapper, die toevallig ontdekt dat de
getallen iets lijken te zeggen over grote rampen. Sommige
daarvan zijn al gebeurd, andere liggen nog in de toekomst. De
wetenschapper gaat op onderzoek uit en probeert te achterhalen
welke rampspoed de mensheid nog te wachten staat; ook zoekt
hij contact met de familie van het meisje dat in 1959 de reeks
getallen opschreef. Deze spannende sciencefictionfilm zakt in
het laatste halfuur helaas nogal in, maar weet voor die tijd te
boeien met een consequent dreigende sfeer en fraaie special
effects. Geeft te denken over determinisme versus chaos en de
vraag of het mogelijk is je lot in eigen hand te nemen.

Titel: Ko to tamo peva? (Wie zingt daar zo?)
Regie: Slobodan Sijan
Met: Pavle Vuisić, Dragan Nikolić, Neda Arnerić
Joegoslavië 1980
kleur 90 minuten
Vlak voor de Duitse inval in 1941 is een groepje mensen in een
krakkemikkige bus onderweg naar Belgrado, onder anderen een
casanova, een knorrig opaatje, een bruidje dat al gauw ontrouw
dreigt te worden en ook twee zigeuners die een prachtig,
hartverscheurend lied zingen dat steeds leitmotivisch terugkeert.
Ze worden door de mensen in de bus met een scheef oog
bekeken, maar in de visie van de regisseur belichamen alleen zij
de ‘zuivere’ menselijkheid. Aan het eind wordt de bus
opgeblazen, maar uit het wrak stappen de zigeuners ongedeerd
te voorschijn en zingen het laatste couplet. Ontroerend, zwartkomisch en soms door merg en been gaand.
Titel: Kolja
Regie: Jan Sverák
Met: Zdenek Sverák, Andrej Chalimon, Libuse Safránková,
Ondrej Vetchy, Stella Zázvorková, Ladislav Smoljak,
Irina Livanová, Sylvia Suvadová, Liliya Malkina
Tsjechië/UK/Frankrijk 1996
kleur 105 minuten
Praag, 1988. Frantisek Louka, een virtuoos cellist en verstokt
vrijgezel van in de vijftig, heeft in een overmoedige bui een
bureaucraat beledigd, waarna hij zijn baan bij een
gerenommeerd orkest kwijtraakt en zich in leven moet houden
met het spelen op begrafenissen en het restaureren van
grafzerken. Al snel raakt hij in ernstige financiële problemen,
en om die op te lossen gaat hij een schijnhuwelijk aan met een
Russische vrouw. Deze vlucht echter al na zeer korte tijd naar
het Westen, en Frantisek blijft achter met haar zoontje Kolja.
Het leven van Frantisek, tot dan toe een flierefluitende
levensgenieter, neemt een geheel nieuwe wending; tussen hem
en Kolja ontstaat een bijzondere band. Tegelijk kondigt zich
ook op politiek gebied een aardverschuiving aan. De film
eindigt met de beroemde vreedzame demonstratie op het
Wenceslasplein, waar duizenden mensen met hun sleutelbos
rinkelden en zo voor een happy end aan de communistische
overheersing zorgden. Naast opluchting over de herwonnen
vrijheid spreekt uit de film ook een zekere nostalgie naar de
dubbele boekhouding van vroeger, naar het altijd maar weer
zoeken en vinden van sluipweggetjes in de ‘goeie ouwe tijd’.

Titel: Kom hier dat ik u kus
Regie: Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden
Met: Tanya Zabarylo, Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir,
Wine Dierickx, Tijmen Govaerts, Abigail Abraham,
Stefan Perceval, Kyra Verreydt
België/Nederland 2020
kleur 100 minuten
Na Vele hemels boven de zevende wederom een verfilming van
een roman van Griet Op de Beeck, ook ditmaal over een
dochter uit een disfunctioneel gezin die haar leven lang lijdt
onder haar onveilige jeugd. Als Mona negen is, komt haar
moeder om bij een auto-ongeluk. Haar vader krijgt al snel een
nieuwe vriendin, Marie, die niet alleen nadrukkelijk de
moederrol opeist, maar alle aandacht naar zich toetrekt en de
kinderen daarmee terroriseert. Mona heeft hier als oudste de
meeste last van, maar ze maakt er maar het beste van, want ze
wil niet dat ook dit gezin weer uit elkaar valt. Ze voelt zich
verantwoordelijk voor alles en iedereen en cijfert zichzelf weg.
Dat bepaalt ook haar manier van in het leven staan als
volwassene. Maar in een wereld vol grote ego’s en narcistische
figuren moet ze het heft in eigen handen nemen om zelf
gelukkig te kunnen worden. Een adembenemend levensechte
schets van verstoorde gezinsverhoudingen en de destructieve
uitwerking ervan, die zo onder je huid kruipt dat je soms bijna
mee zit te huilen van frustratie en woede. Sterk aanbevolen.
Titel: Komm näher
Regie: Vanessa Jopp
Met: Meret Becker, Stefanie Stappenbeck, Heidrun
Bartholomäus, Hinnerk Schönemann, Marek Harloff,
Marie-Luise Schramm, Fritz Roth
Duitsland 2006
kleur 97 minuten
Drie losjes met elkaar verweven verhaallijnen over eenzame
mensen in hedendaags Berlijn: een driehoeksverhouding tussen
een taxichauffeur, een alleenstaande moeder en haar rebelse
tienerdochter, romance tussen een agent en een vrouw bij wie
hij aan de deur komt wegens geluidsoverlast, en de in geldnood
verkerende zus en zwager van diezelfde vrouw. Ontroerende
studie van het verlangen naar en de vlucht voor intimiteit,
vooral goed geslaagd dankzij het uitstekende acteursensemble
waarin niemand overheerst.

Titel: Kommissar (De commissaris)
Regie: Aleksander Askoldov
Met: Nonna Mordjoekova
USSR 1967
zwart-wit en kleur 100 minuten
Wawilowa is de vrouwelijke commissaris van een regiment van
het Rode Leger dat vecht tegen de Witten in de nadagen van de
burgeroorlog. In een klein stadje in de Oekraïne duikt ze onder
bij een joods gezin, omdat ze hoogzwanger is. Daar ervaart ze
in de sfeer van warmte en menselijkheid voor het eerst dat ze
een vrouw en een mens is, maar uiteindelijk laat ze haar kind
achter om zich weer bij haar regiment te voegen. Film met
onrealistische, angstaanjagende gedeelten, afgewisseld met
huiselijke scènes. De dreiging van oorlog, dood en verval is
echter permanent aanwezig. Film was jarenlang verboden in de
Sovjet-Unie, is als door een wonder bewaard gebleven en mag
sinds Gorbatsjov worden vertoond. Kreeg een Zilveren Beer in
Berlijn. Mooie film, zij het voor de westerling niet altijd even
toegankelijk.
Titel: Komt een vrouw bij de dokter
Regie: Reinout Oerlemans
Met: Barry Atsma, Carice van Houten, Anna Drijver, Pierre
Bokma, Sacha Bulthuis, Jeroen Willems
Nederland 2009
kleur 105 minuten
Verfilming van de bestseller van Kluun uit 2003 over het seriële
overspel van snelle reclamejongen Stijn terwijl zijn vrouw aan
kanker lijdt, chemokuren en bestraling ondergaat en uiteindelijk
sterft. De hoofdrolspelers zetten indrukwekkende prestaties
neer, die echter niet kunnen verhullen dat het verhaal weinig
meer om het lijf heeft dan die combinatie van overspel en
kanker. Iedere diepgang ontbreekt en er worden pijnlijk foute,
ongegeneerd sentimentele registers bespeeld. Hoofdpersoon
Stijn, die gekweld moet overkomen, lijkt weinig meer dan een
egocentrische hufter; niet iemand die je graag in je
kennissenkring zou willen hebben.

Titel: Kona fer í stríð (Woman at war)
Regie: Benedikt Erlingsson
Met: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan
Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson
IJsland/Oekraïne 2018
kleur 101 minuten
De alleenstaande Halla, een innemende koordirigente, leidt een
dubbelleven als milieuactiviste die met sabotageacties strijdt
tegen de uitbreidingsplannen van de aluminiumindustrie die de
ruige IJslandse landschappen bedreigen waaraan zij zo gehecht
is. Maar als ze plotseling bericht krijgt dat een jaren geleden
door haar ingediende aanvraag voor een adoptiekind is
toegekend, moet ze kiezen of ze haar gevaarlijke strijdbare
leven wil voortzetten of een Oekraïens weesmeisje een veilig
thuis wil bieden. Tegendraadse filmkomedie in beproefde
Scandinavische deadpan-stijl overtuigt door de combinatie van
serieuze thematiek en slapstick- en thrillerelementen tegen het
decor van de imposante IJslandse natuur, met als running gag
de nietsvermoedende Spaanse toerist die telkens gearresteerd
wordt en als surrealistisch grapje de filmmuziek die overal live
op locatie wordt uitgevoerd. Zeer onderhoudend!
Titel: Kongelig affære. en (A royal affair)
Regie: Nicolaj Arcel
Met: Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Alicia
Vikander, David Dencik, Trine Dyrholm, Thomas W.
Gabrielsson, William Jøhnk Nielsen, Cyron Bjørn
Melville, Laura Bro
Denemarken/Zweden 2012
kleur 137 minuten
Denemarken, 1766. De Engelse prinses Caroline Mathilde is op
haar vijftiende getrouwd met de gestoorde, wispelturige en
politiek machteloze koning Christian VII, die haar schromelijk
verwaarloost, en went langzaam aan het idee dat ze een saai en
eenzaam leven in het koninklijk paleis tegemoetgaat. Maar als
Christian van een reis door Europa terugkeert in gezelschap van
een nieuwe lijfarts, Johann Struensee, vindt Caroline in deze
aanhanger van de (in Denemarken verboden) idealen van de
Verlichting een onverwachte nieuwe bondgenoot aan het hof.
Hun gelijkgestemdheid resulteert al snel in een gepassioneerde
buitenechtelijke affaire, en Struensee gebruikt zijn bijzondere
positie om politieke tegenstanders uit te schakelen, de invloed
van de kerk in te perken en de Deense maatschappij drastisch te
hervormen (zo worden bijvoorbeeld de censuur en het
toedienen van lijfstraffen afgeschaft). Maar er komt een
tegenfactie aan het hof in het geweer die de affaire gebruikt als
hefboom om Caroline en Struensee ten val te brengen. Het op
de roman Prinsesse af blodet van Bodil Steensen-Leth
gebaseerde scenario toont deze geruchtmakende episode in de
Deense geschiedenis als cruciaal keerpunt dat het land blijvend
zou beïnvloeden. Het verhaal is geconstrueerd als flashback:
Caroline schrijft na de executie van Struensee in haar Duitse
ballingsoord Celle een brief aan haar twee kinderen waarin ze
het verhaal van haar grote, tragisch geëindigde liefde en hun
beider Verlichtingsidealen vertelt.

Titel: Kongen av Bastøy (The king of Devil’s Island)
Regie: Marius Holst
Met: Stellan Skarsgård, Benjamin Helstad, Kristoffer Joner,
Trond Nilssen, Morten Løvstad, Magnus Langlete
Noorwegen 2010
kleur 120 minuten
In een heropvoedingsgesticht voor jonge criminelen op een
eiland in een baai bij Oslo (toen Christiania) worden in 1915
jongens tussen de 12 en de 18 met harde hand tot discipline
gedwongen. De directeur en de leiders oefenen een
terreurbewind uit; de jongens worden niet zozeer heropgevoed
als wel ingezet als goedkope arbeidskrachten. Ze proberen te
overleven door zich zo goed mogelijk aan de geestelijke en
lichamelijke mishandeling aan te passen. Op een dag arriveert
de 17-jarige Erling, die vast van plan is van het eiland te
ontsnappen. Als een jongen die door een van de leiders seksueel
werd misbruikt zelfmoord pleegt, wordt Erling tegen wil en
dank de leider van een gewelddadige opstand. De jongens
slagen erin de macht op het eiland te grijpen en het leger wordt
op hen afgestuurd om de orde te herstellen. Verfilming van de
roman van Lars Saabye Christensen, gebaseerd op ware
gebeurtenissen, maakt effectief gebruik van het grimmige,
onherbergzame eiland, waar de leiders in afzondering hun
sadisme kunnen botvieren. De afronding is helaas wat chaotisch
en gehaast.
Titel: Kosh ba kosh
Regie: Bakhtiyar Khudojnazarov
Met: Paulina Galvez, Daler Madjidav, Alisher Kazimov,
Bokhodur Djurabajev
Tadzjikistan/Japan/Zwitserland/Duitsland 1993
kleur 88 minuten
De slungelige Daler (Madjidav) wordt verliefd op de
temperamentvolle Russische Mira (Galvez), die door haar vader
na een verloren gokpartij als onderpand is weggegeven, en
vlucht met haar naar het wachthuisje van de kabelbaan waarvan
hij de beheerder is. Daar, en in de tussen hemel en aarde
schommelende gondel, bloeit tegen de klippen op hun
onmogelijke liefde op, op veilige afstand van de door oorlog
geteisterde stad. De relatie houdt echter uiteindelijk geen stand.
De film is op locatie onder moeilijke omstandigheden
opgenomen in de herfst van 1992 en de winter van 1993 tegen
de achtergrond van de burgeroorlog (tussen voor- en
tegenstanders van islamitisch fundamentalisme) in de
Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe, waardoor het (fictieve)
verhaal iets van een documentaire krijgt.

Titel: Koyaanisqatsi
Regie: Godfrey Reggio
Met: –
USA 1984
kleur 87 minuten
Koyaanisqatsi is Hopi voor ‘leven in beroering, uit balans’. De
film is een visie op het verpesten van de schoonheid der natuur
door de mens, getoond aan de hand van Amerika: kernproeven,
steden, fabrieken. Het letterlijk dolgedraaide moderne leven
getoond in versnelde opnamen. Technisch is het onderste uit de
kan gehaald, de muziek van Philip Glass past perfect. Enige
verwantschap met Haanstra en Tati. Camera: Ron Fricke.
Productie: Francis Ford Coppola.
Titel: Kracht
Regie: Frouke Fokkema
Met: Theu Boermans, Anneke Blok
Nederland 1990
kleur 110 minuten
Het verhaal van de onmogelijke liefde tussen een Limburgse
boer en een kunstschilderes uit Amsterdam. Ze verwacht bij
hem de echtheid en de oprechtheid te vinden die haar
Amsterdamse vrienden ontberen, maar hij ziet in haar de
opvolgster van zijn overleden vrouw en verwacht dat zij gaat
helpen om de boerderij weer rendabel te maken. Film neemt een
vrij lange aanloop voor de hoofdpersonen elkaar ontmoeten op
de landbouw-RAI en koerst dan onverbiddelijk aan op het
dramatische slot. Een minpunt is dat niet uit de doeken wordt
gedaan hoe de schilderes zo eenzaam en wanhopig is geworden
en waarom ze zo bang is om terug te gaan naar de stad.
Titel: Krassen in het tafelblad
Zie:
Madelief: krassen in het tafelblad

Titel: Kreuzweg
Regie: Dietrich Brüggemann
Met: Lea van Acken, Franziska Weisz, Michael Kamp, Lucie
Aron, Florian Stetter, Moritz Knapp
Duitsland 2014
kleur 110 minuten
De 14-jarige Maria groeit op in een streng katholiek gezin waar
het Tweede Vaticaanse Concilie niet wordt erkend en alles wat
modern is buiten de deur wordt gehouden. Haar hardvochtige
moeder en de lieve Franse au pair Bernadette zijn de twee
tegenpolen waartussen zij zich in het gezin bevindt. Maria heeft
het idee opgevat haar leven op te offeren om zo haar zieke
broertje te helpen en vervolgens heilig te worden verklaard.
Daartoe doorloopt ze, net als Jezus op weg naar Golgotha, een
via dolorosa met veertien staties, die corresponderen met
veertien statische long shots die je ertoe aanzetten de aan de
orde gestelde ethische kwesties aan de hand van de interacties
op het scherm te overdenken. De film is tegelijkertijd een
aanklacht en een heiligenlegende, en het zal sterk van je eigen
wereldbeeld afhangen hoe je ertegenaan kijkt. Ik zag vooral een
onthutsend beeld van de uitwassen waartoe een
fundamentalistische opvoeding (in welke godsdienst dan ook)
en het stellen van regels boven medemenselijkheid kunnen
leiden.
Titel: Krieger und die Kaiserin, der
Regie: Tom Tykwer
Met: Franka Potente, Benno Fürmann, Joachim Król, Lars
Rudolph, Marita Breuer, Jürgen Tarrach
Duitsland 2000
kleur 130 minuten
Psychiatrisch verpleegkundige Simone (Sissi) raakt verzeild in
een bankoverval, maar het enige wat ze wil is in contact komen
met Bodo, de broer van het brein achter de overval. Bodo heeft
een paar maanden eerder haar leven gered, maar worstelt met
een traumatisch verleden en weet niet goed wat hij aanmoet met
de plotseling opgedoken, ontroerende en wereldvreemde Sissi,
die gelooft dat het lot hen bijeen heeft gebracht. Zoals altijd bij
Tykwer spelen de onontkoombaarheid van de liefde, toeval en
lotsbestemming een hoofdrol en is elke minuut spannend, ook
al is deze film een stuk minder hectisch dan zijn beroemde Lola
rennt.

Titel: Krokodillen in Amsterdam
Regie: Anette Apon
Met: Yolanda Entius, Joan Nederlof, Olga Zuiderhoek, Henk
Hoes, Truus te Selle
Nederland 1990
kleur 90 minuten
De impulsieve, van de hand in de tand levende en van het leven
genietende Gino (Nederlof) en de gedreven activiste Nina
(Entius) sluiten een op het eerste gezicht onmogelijke
vriendschap, die iets met de kleur blauw te maken heeft. Ze
beleven de meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen, waarin
Gino’s vlinderachtigheid en onbetrouwbaarheid steeds botsen
met de drammerigheid en inflexibiliteit van Nina (‘ik kan er
niet tégen als mensen van gedachten veranderen!’). Uiteindelijk
veranderen ze allebei een beetje, maar de vriendschap is
blijvend. Prachtige komedie, dank zij de combinatie van de
twee hoofdrolspeelsters, de locaties, de dieren en het
merkwaardige verhaal. Heel mooi is een scène waarin de twee
vriendinnen en een woedende huisvrouw (Zuiderhoek) om de
beurten iets van elkaar kapot maken, à la Laurel en Hardy.
Titel: Krotki film o milosci (A short film about love)
Regie: Krzysztof Kieslowski
Met: Olaf Lubaszenko, Grazyna Szapolowska, Stefania
Iwinska
Polen 1988
kleur 86 minuten
Kieslowski maakte tien korte films over de tien geboden, de
Dekalog. Twee ervan, Krotki film o zabijaniu (A short film
about killing) en Krotki film o milosci (A short film about love),
werden ook op bioscooplengte uitgebracht. Het hele tienluik is
inmiddels in vele landen op de tv te zien geweest, onder andere
in Nederland (IKON). Deze film gaat over een jongeman, die
zijn mooie, oudere, ervaren overbuurvrouw, die regelmatig
mannen ontvangt, door een verrekijker bespiedt. Hij is
smoorverliefd op haar. Als ze eindelijk in contact komen, wijst
ze hem eerst af maar begint dan aardigheid in het spelletje te
krijgen. Te laat ontdekt ze dat het voor hem geen spelletje is,
maar dodelijke ernst. Film over universeel thema, met eigenlijk
niets specifiek-Pools, houdt je van begin tot eind geboeid.
Titel: Kruidvat, het
Zie:
Bure baruta

Titel: Kukushka
Regie: Aleksandr Rogoshkin
Met: Anni-Kristiina Juuso, Ville Haapasalo, Viktor Bychkov
Rusland 2002
kleur 99 minuten
Finland, september 1944, kort voordat het land zich uit de
Tweede Wereldoorlog zal terugtrekken. Veikko, een Finse
sluipschutter, wordt door de Duitsers in een SS-uniform aan een
rots vastgeketend en krijgt opdracht zoveel mogelijk Russen
dood te schieten voordat hij uiteindelijk zelf door hen zal
worden geliquideerd, maar weet zich uit zijn benarde positie te
bevrijden. Een paar kilometer verderop slaagt Ivan, een
Russische legerkapitein die wegens onpatriottische opvattingen
is gearresteerd door de Russische geheime dienst, er door een
voor hem gelukkig toeval eveneens in te ontkomen. De twee
mannen, officieel behorend tot twee vijandige legers, belanden
op de boerderij van de Laplandse Anni, wier man in de oorlog
is omgekomen. Daar moeten de drie het een poosje met elkaar
zien uit te houden. De communicatie wordt ernstig bemoeilijkt
door het feit dat ze elkaars talen niet spreken – een
Babylonische spraakverwarring die voor menige komische en
absurde situatie zorgt. Uiteindelijk komt het drietal toch nader
tot elkaar. Fascinerend anti-oorlogsbetoog waarin zich
gaandeweg steeds meer nuances en grijstinten aftekenen. Zeer
onderhoudend.
Titel: Kuroi Ame (Black rain)
Regie: Shohei Imamura
Met: Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura, Etsuko Ichihara
Japan 1989
zwart-wit 123 minuten
Centraal in deze film staat het meisje Yasuko, die op de fatale
dag in augustus 1945 in Hiroshima is. Ze ziet een lichtflits en
wordt daarna overvallen door een regen van modderspatten.
Daarna dwaalt ze met haar oom en tante door de verwoeste stad
en aanschouwt de gruwelen van de atoombom. Maar dit is
slechts de opmaat van de film. Het grootste deel speelt vijf jaar
later als Yasuko met haar oom en tante op het platteland woont.
Haar tante begint de uiterlijke verschijnselen van de
stralingsziekte te vertonen. Yasuko zelf maakt nauwelijks kans
om een man te krijgen, want ze zal wel niet lang te leven
hebben en wie weet wat er verder met haar mis is? Zo schetst
Imamura een wereld waarin de atoombom allang geen nieuws
meer is, terwijl de mensen nog altijd kampen met de gevolgen
ervan.

Titel: Kurpe (The shoe)
Regie: Laila Pakalnina
Met: Igors Buraks, Vadims Grossmans, Jaan Tätte, Vilke
Liman
Duitsland 1998
zwart-wit 83 minuten
In een Lets grensstadje in de jaren vijftig hebben de Russische
militairen een avondklok ingesteld. Als ze op een ochtend
voetsporen en een damesschoen op het strand aantreffen, wordt
er dan ook meteen groot alarm geslagen. Er begint een
grootscheeps onderzoek in de stad om erachter te komen bij
welke vrouwenvoet de schoen hoort. Een idiote onderneming,
die echter met dodelijke ernst ter hand wordt genomen. Het
sprookje van Assepoester getransformeerd tot een parabel over
het absurde sovjetsysteem. Fraai contrast tussen het rigide
koudeoorlogsdenken en de dromerige, zomerse sfeer van een
stadje vol gewone mensen aan de Oostzee. De sobere, trage
zwartwitbeelden ademen een poëtische sfeer.
Titel: Kussen
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Ricky Koole, Robert de la Haye, Huub van der Lubbe
Nederland 1999
kleur 58 minuten
Jonge vrouw heeft af en toe kortstondige affaires met
buitenlanders die Amsterdam bezoeken en die ze mee naar huis
lokt door met een kussen onder haar kleren te doen alsof ze
hoogzwanger is. Zo behoudt ze haar vrijheid, want mensen zijn
altijd aardig en voorkomend tegen zwangere vrouwen en
buitenlanders gaan altijd snel weer weg. Maar dan ontmoet ze
tijdens een langdurige staking in de tabaksindustrie een jongen
die ze voor een Engelsman aanziet en die iets in haar losmaakt.
Ze doet alsof het haar slechts om sigaretten is begonnen, maar
wil ze misschien haar vrijheid voor hem opgeven?

Titel: Kynodontas (Dogtooth)
Regie: Jorgos Lanthimos
Met: Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki
Papoulia, Christos Passalis, Mary Tsoni, Anna
Kalaitzidou
Griekenland 2009
kleur 94 minuten
Drie tieners, twee meisjes en een jongen, worden door hun
ouders in een geïsoleerd landhuis gevangengehouden en streng
opgevoed. Ze leren nieuwe woorden van geluidsbandjes (met
totaal andere betekenissen dan in het normale leven), moeten
voortdurend wedstrijden met elkaar spelen waarbij de winnaar
beloond wordt met privileges en worden opgesloten als ze de
regels hebben overtreden. Ze worden geïntimideerd met
gruwelverhalen over de gevaren die hen in de buitenwereld
bedreigen en een broer die uit het huis zou zijn gevlucht en met
wie het slecht is afgelopen. De vader voorziet in hun
levensonderhoud en is de enige die buitenshuis komt; zijn
collega Christina komt af en toe langs om tegen betaling de
zoon des huizes te bevredigen. Maar Christina zaait onrust en
de microdictatuur raakt aan het wankelen. Deze bizarre
allegorie voor de dilemma’s en problemen van dictatoriale
regimes, waarin de wrede denktrant van de machthebbers door
de onderdanen ook onderling wordt toegepast, of de moderne
samenleving, waarin bedrijven en overheden alles van iedereen
weten, geeft zeker te denken, maar biedt uiteindelijk te weinig
houvast om echt te schokken. De film is echter enig in zijn soort
en alleen daarom al de moeite van het bekijken waard.
Titel: L.A. story
Regie: Mick Jackson
Met: Steve Martin, Victoria Tennant, Richard E. Grant,
Marilu Henner, Sarah Jessica Parker
USA 1991
kleur 95 minuten
Bizarre komedie, waarin regisseur Jackson en
scenarioschrijver/hoofdrolspeler Martin op Tati-achtige wijze
een geheel eigen absurde wereld scheppen, met zijn eigen
wetten en logica. Plaats van handeling: het Los Angeles van de
jaren negentig, met zijn idiote modeverschijnselen, zijn
knotsgekke types en zijn extravagante levensstijl.
Hoofdpersoon: de weerman Harris Telemacher (voorbeeldig
gespeeld door Martin), die zijn baan kwijtraakt en ontdekt dat
zijn vriendin al drie jaar een verhouding heeft. Geholpen door
de adviezen van een matrixbord langs een snelweg vindt hij een
nieuwe liefde: de Britse journaliste Sara (‘Ik schrijf een artikel
over het leven in Los Angeles!’ ‘Dan zit u hier goed!’). De film
verliest geen moment aan vaart en bevat zowel absurde,
sprookjesachtige elementen als gouden slapstickmomenten.
Parker verdient een aparte vermelding voor de wijze waarop zij
een volkomen geschifte en leeghoofdige valley girl neerzet.
Héél leuk.

Titel: Laagland
Regie: Yolanda Entius
Met: Marcel Musters, Lineke Rijxman, Tom Jansen, Finn
Poncin, Yolanda Entius, Marre van den Brand, Mark
Rietman
Nederland 1996
kleur 107 minuten
Amsterdammer krijgt twijfels over zijn leven na de zelfmoord
van zijn onderbuurman, die hij oppervlakkig kende. Hij reist
diens ex-vriendin achterna naar een huis op het platteland waar
zij met haar broer een hotel wil beginnen, wordt verliefd op
haar en raakt verstrikt in een driehoeksverhouding. Deze
merkwaardige maar boeiende film moet het minstens evenzeer
hebben van de prachtige plaatjes van het schilderachtige
rivierenlandschap als van het wat schetsmatige verhaal. Mooi is
de manier waarop de uitzichtloze verstikkendheid, de ‘kleine
wereld’, van de broer-zusverhouding wordt opgeroepen en
waarop kleine begeleidende motieven – het verstrijken/meten
van de tijd, het verkopen/houden van een kunstwerk – door de
film zijn geweven.
Titel: Laatste dagen van Emma Blank, de
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Marlies Heuer, Gene Bervoets, Annet Malherbe, Eva
van de Wijdeven, Gijs Naber, Alex van Warmerdam,
Marwan Kenzari
Nederland 2009
kleur 89 minuten
In een afgelegen landhuis in de duinen wacht de doodzieke
Emma Blank op haar einde. Ze gedraagt zich als een tiran
tegenover haar huispersoneel. Haneveld, het hoofd van de
huishouding, heeft er een zware dobber aan om iedereen in het
gareel te houden: kokkin Bella, dienstmeid Gonnie, knecht
Meier en Theo, een zwijgzame figuur die voor hond speelt.
Emma is nooit tevreden en bekt iedereen af. Nu eens lijkt ze op
sterven na dood, dan weer zo gezond als een vis. Het is de vraag
hoe lang Haneveld en zijn personeel haar wispelturige gedrag
nog kunnen verdragen. Gaandeweg blijkt dat het ‘personeel’ in
werkelijkheid geheel bestaat uit familieleden die op een vette
erfenis azen. Als Emma zich daar in een onbewaakt moment
iets over laat ontvallen, besluiten de andere bewoners van het
huis het heft in eigen hand te nemen. Film in de inmiddels
bekende, maar als altijd onderhoudende absurde, hardnekkiglogische en daardoor ontregelende Van Warmerdam-stijl, die
voor een onbehaaglijke lach zorgt.

Titel: Laatste zomer, de
Regie: Joost Wijnant
Met: Bram Van Outryve, Gilles De Schrijver, Robrecht
Vanden Thoren, Freek Pieters, Laura Verlinden,
Céline Verbeeck, Helena Gheeraert, Herwig
Deweerdt, Steven Boen
België 2007
kleur 95 minuten
Vier 17-jarige vrienden beleven in 1996 in een saai Vlaams
dorp hun laatste zomer samen voordat ze allemaal hun eigen
weg zullen gaan. Ze zuipen, blowen, begluren vrijende
stelletjes, gaan naar de disco en doen stoer om indruk op
meisjes te maken, maar veel gebeurt er verder niet. Dat
verandert als een van hen gefascineerd raakt door een
mysterieus, van huis weggelopen meisje. De vrienden belanden
door haar toedoen in een hachelijke situatie waar ze zich geen
raad mee weten. De landerige zomerse sfeer en de verveling en
nikserigheid van jongens op de grens van jeugd en
volwassenheid zijn goed getroffen en in het tweede deel houdt
de ‘criminele’ intrige de kijker bij de les. Geen grootse cinema,
wel onderhoudend.
Titel: Laberinto del fauno, el (Pan’s labyrinth)
Regie: Guillermo del Toro
Met: Ivana Baquéro, Sergi López, Maribel Verdú, Doug
Jones, Alex Angulo, Ariadna Gil, Manolo Solo
Mexico/Spanje/USA 2006
kleur 112 minuten
Spanje, 1944. De burgeroorlog is gewonnen door de
nationalisten van generaal Franco. Een vrouw en haar dochtertje
voegen zich bij hun nieuwe echtgenoot en vader, een kapitein in
het franquistische leger. Een voiceover vertelt van een prinses
die haar onderaardse koninkrijk verruilde voor de bovenwereld
en over de koning die nog altijd op haar terugkeer hoopt. De
kleine Ofelia groeit als vanzelf in de rol van de prinses,
begeleid door libelles die elfen blijken te zijn en een reusachtige
faun. Ze moet drie opdrachten volbrengen om onsterfelijk te
worden. De wreedheden van de bovengrondse wereld, waarin
de verbeten strijd tussen nationalisten en guerrillastrijders
doorwoedt, worden verweven met de sprookjesachtige, maar
niet minder wrede onderwereld, waarin Ofelia onder meer
ontmoetingen heeft met een reusachtige pad en een reus die
ogen in zijn handpalmen heeft. Beide verhaallijnen, het geweld
in de grotemensenwereld en de sprookjesgruwelen, zijn even
indrukwekkend en nachtmerrieachtig. Een meesterlijke film, die
lang in je hoofd blijft nazoemen.

Titel: Lad de små børn... (Aftermath)
Regie: Paprika Steen
Met: Sofie Gråbøl, Michael Birkkjær, Lena Endre, Søren
Pilmark, Laura Christensen, Karen-Lise Mynster
Denemarken 2004
kleur 104 minuten
Regiedebuut van de bekende Dogma-actrice Steen is een
indringend portret van een echtpaar dat het verongelukken van
hun 12-jarige dochter moet zien te verwerken. De vrouw
(Gråbøl) probeert dat door haar werk weer op te pakken en zo
haar verdriet te compenseren, de man (Birkkjær) zint op wraak
op de dader, een eenzame alcoholiste die wanhopig op zoek is
naar een man (Mynster). Van de rouwstadia worden vooral
ontkenning en woede belicht; genadeloos duidelijk wordt dat er
geen ontsnapping mogelijk is en dat de wereld van het stel en
hun omgeving letterlijk desintegreert. De gebeurtenissen doen
enigszins denken aan de verhalen van A.M. Homes:
voortdurend wil je als kijker tegenhouden, proberen recht te
breien, maar telkens besef je dat dat niet kan, dat deze mensen
niet te helpen zijn. Geen Dogma-film, maar wel sterk beïnvloed
door de rauwe, directe stijl van deze filmstroming.
Beklemmend, onbehaaglijk, indrukwekkend.
Titel: Ladro di bambini, il
Regie: Gianni Amelio
Met: Enrico LoVerso, Valentina Scalici, Giuseppe Ieracitano
Italië 1992
kleur circa 105 minuten
De politie doet een inval in een kleurloze flat in Milaan, waar
een elfjarig meisje (Scalici) zich prostitueert, daartoe
gedwongen door haar moeder. De moeder gaat de gevangenis
in, het meisje en haar negenjarige broertje (Ieracitano) moeten
naar een tehuis. De carabiniere Antonio (LoVerso) zal hen
daarheen begeleiden. Het tehuis wil echter geen meisje dat in de
prostitutie heeft gezeten en zegt tegen Antonio dat hij het maar
ergens anders moet proberen. De naïef-optimistische
carabiniere en de kinderen die te wereldwijs zijn voor hun
leeftijd, aanvaarden de reis naar Sicilië, waar ze alle drie zijn
geboren. Tijdens die paar dagen groeien ze naar elkaar toe.
Antonio verliest iets van zijn rotsvaste vertrouwen in wet en
gezag, de kinderen hebben voor het eerst een volwassene op
wie ze kunnen vertrouwen, al duurt dit dan maar even. Aan het
eind wordt Antonio gekapitteld door een bitse superieur. Zijn
opdracht was de kinderen naar het tehuis te brengen, niet met ze
op vakantie te gaan. De illusie van hun hechte driemanschap is
voorbij. Deze onsentimentele, sobere en daardoor sterk
ontroerende film kreeg vele prijzen op festivals.

Titel: Lady Bird
Regie: Greta Gerwig
Met: Saoirse Roman, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas
Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Odeya
Rush, Jordan Rodrigues
USA 2017
kleur 94 minuten
Sacramento, 2002. Christine, die Lady Bird genoemd wenst te
worden, wil dolgraag weg uit de saaie Californische hoofdstad
waar ze opgroeide en studeren aan een universiteit aan de
oostkust. Ze ligt constant overhoop met haar liefhebbende maar
bemoeizuchtige moeder, schaamt zich voor haar ouders en hun
armoede, heeft haar eerste ervaringen met vriendjes en wil
dolgraag bij de coole rijke meisjes uit haar klas horen, waardoor
ze bijna de band met haar beste vriendin verspeelt.
Onderhoudende en humoristische film met een pittig tempo en
het hart op de goede plaats, vol van de o zo herkenbare pijnlijke
situaties en ruzies die op die leeftijd allesbepalend zijn. Goed.
Titel: Lady in the van, the
Regie: Nicholas Hytner
Met: Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent, Clare
Hammond
UK 2015
kleur 104 minuten
Een alleen wonende schrijver krijgt tegen wil en dank een
hechte band met een dakloze oude vrouw die in een busje
woont dat ze op zijn oprit heeft gezet. Pas gaandeweg wordt
duidelijk welk tragisch verleden de stugge ongenode gast met
zich meedraagt. Ondertussen ziet de schrijver zijn moeder
wegglijden in dementie en komt hij zelf steeds openlijker uit
voor zijn geaardheid. Gebaseerd op ware belevenissen van de
Britse schrijver Alan Bennett in de jaren zeventig. Smith speelt
de oude vrouw als een onuitstaanbaar, snauwerig kreng, maar
weet tegelijkertijd mededogen en een glimlach van ontroering
op te roepen. Mooi, al is de plottruc met zowel een voiceover
van de schrijver als visualisaties van zijn twee ruziënde
persoonlijkheden soms wat veel van het goede.

Titel: Ladybird ladybird
Regie: Ken Loach
Met: Crissy Rock, Vladimir Vega, Ray Winstone
UK 1994
kleur 102 minuten
Maggie (een schitterende Rock) heeft vier kinderen van vier
verschillende vaders. Haar laatste echtgenoot mishandelde haar
regelmatig en ze is voor hem gevlucht naar een opvanghuis. De
hulpverlenende instanties zijn van mening dat de opvliegende
Maggie niet in staat is haar kinderen naar behoren op te voeden
en halen ze bij haar weg. Dan ontmoet ze de zachtaardige Jorge,
vluchteling uit Paraguay. Ze krijgt weer een beetje zin in het
leven en geloof in een kans op nieuw geluk. Maar haar verleden
blijft haar achtervolgen: haar ongelukkige jeugd met
herinneringen aan de mishandeling van haar moeder door haar
vader, haar huwelijken met gewelddadige mannen en de terreur
van de hulpverleners. Twee kinderen die ze met Jorge krijgt,
worden haar ook afgenomen. Ondanks heel veel ruzie en
verdriet blijven ze bij elkaar; later krijgen ze nog een paar
kinderen die ze wel mogen houden. De film, gebaseerd op ware
gebeurtenissen, biedt een onthutsende blik in een asociaal
milieu, waar het gebrek aan geborgenheid van generatie op
generatie wordt doorgegeven. Rock, een stand-up comedian
zonder enige filmervaring, kreeg in Berlijn voor haar hoofdrol
de Zilveren Beer voor de beste actrice.
Titel: Laila’s birthday
Zie:
Eid milad Laila
Titel: Lait de la tendresse humaine, le
Regie: Dominique Cabrera
Met: Patrick Bruel, Maryline Canto, Dominique Blanc, Sergi
López, Valeria Bruni-Tedeschi, Claude Brasseur,
Mathilde Seigner
Frankrijk/België 2001
kleur 94 minuten
Christelle, een jonge moeder, doet haar baby in bad en draait
ineens door als het water over de vloer stroomt. Ze holt weg uit
haar eigen leven, weg van gezin, werk en sleur. Haar man
begrijpt er niets van en gaat samen met vrienden en familie op
zoek naar zijn vrouw, die ondertussen haar toevlucht heeft
gezocht bij de buurvrouw. Die denkt dat ze er maar voor even
is, maar ze blijft hangen. De film grijpt je naar de strot zoals het
leven de personages naar de strot grijpt, maar de menselijke
goedheid houdt uiteindelijk alles draaiende. Ontroerend.

Titel: Lang leve de koningin
Regie: Esmé Lammers
Met: Monique van de Ven, Tiba Tossijn, Rudolf Lucieer,
Jack Wouterse, Cas Enklaar, Derek de Lint, Pieter
Lutz, Lisa de Rooy, René Nijman, Hans Böhm
Nederland 1995
kleur 118 minuten
De achtjarige Sara, die bij haar moeder woont en niet weet wie
haar vader is, heeft het niet makkelijk op school. Ze wordt
gepest en haar prestaties gaan achteruit. Als er nieuwe mensen
in het dorp komen wonen, leert ze een jongen van haar leeftijd,
Victor, kennen. Hij wil haar wel helpen met school, maar zij wil
liever dat hij haar leert schaken. Ze verzinnen er hele verhalen
omheen, en Sara belandt in een fantasiewereld waarin de
schaakstukken leven. Het schaakspel helpt haar ten slotte ook
om haar vader terug te vinden. Dit is niet alleen een prachtige
kinderfilm, maar ook een basiscursus schaken, maar dan een die
zoveel plezier in het spel uitstraalt dat je handen bij het kijken
gaan jeuken om het bord en de stukken erbij te pakken. Een
vakkundig gemaakte, sprookjesachtige film, die ook voor de
volwassen kijker hartverwarmend is. De kleine Tossijn is heel
overtuigend, en Van de Ven is als altijd een lust voor het oog.
Titel: Langste reis, de
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Eric van der Donk, Johan Leysen
Nederland 1996
kleur circa 100 minuten
Beeld van de ontvoering van een grootindustrieel door een
gefrustreerde intellectueel, geïnspireerd op de ontvoering van
Gerrit-Jan Heijn. De interactie tussen ontvoerder en ontvoerde
nauwkeurig in beeld gebracht: het nerveuze begin, voorzichtige
toenaderingen, zenuwslopende momenten dat het bijna misgaat,
wandelingen door een eenzaam bos, absurde dialogen, de
executie. Film opent met beelden van het huiselijk leven van de
ontvoerder, die behalve behoorlijk gestoord ook ‘gewoon’
huisvader is (doet denken aan Lemorne in Spoorloos).

Titel: Lantana
Regie: Ray Lawrence
Met: Anthony LaPaglia, Rachael Blake, Kerry Armstrong,
Barbara Hershey, Geoffrey Rush
Australië/Duitsland 2001
kleur 121 minuten
Ensemblefilm à la Magnolia over liefde, trouw, ouderschap,
teleurstellingen en bedrog, gebaseerd op een toneelstuk van
Andrew Bovell, die ook het scenario schreef. Het verhaal draait
om het lijk van een vrouw dat in de bosjes wordt aangetroffen.
Wie was zij en wat is er precies gebeurd? Rechercheur Leon
(LaPaglia) wordt op de zaak gezet en we krijgen inkijkjes in een
aantal aan elkaar rakende levens waarin de voorgeschiedenis
langzaam wordt onthuld. We zien scènes uit het huwelijk van
Leon en dat van een vrouwelijke psychiater wier dochtertje een
paar jaar geleden is vermoord en die daar een boek over heeft
geschreven, we horen een aantal cliënten van de psychiater,
onder wie Leons vrouw Sonja en een man die een verhouding
heeft met een getrouwde man, en we zien de vrouw met wie
Leon een kortstondige verhouding heeft en die gescheiden van
haar man leeft, naast een jong stel met kleine kinderen. Allen
hebben met elkaar gemeen dat ze niet of slecht met elkaar
communiceren en dat de daaruit voortvloeiende misverstanden
soms rampzalige gevolgen hebben. Uiteindelijk draait het niet
om de ontknoping (al is die beslist spannend), maar om de
impact die de gebeurtenissen en interacties tussen de diverse
personages op hun levens hebben. De slotscène (de dans van
Leon en Sonja) is adembenemend.
Titel: Lapsis
Regie: Noah Hutton
Met: Dean Imperial, Madeline Wise, Babe Howard, Ivory
Aquino, Dora Madison, James McDaniel, Frank
Wood
USA 2020
kleur 108 minuten
Satire spelend in een nabije toekomst die niet ver van de
huidige werkelijkheid af staat. Voor een nieuwe generatie
kwantumcomputers moeten snel grote hoeveelheden kabels
worden gelegd door natuurgebieden, en aan mensen die dit
werk overwegen worden grote verdiensten in het vooruitzicht
gesteld. Ook bagagebezorger Ray besluit hiertoe om de opname
van zijn zieke broer in een privékliniek te kunnen bekostigen.
Aangezien vergunningen schaars zijn regelt hij er illegaal een
via een kennis. Al snel komt hij in aanraking met collegakabelleggers die een protestactie op touw willen zetten tegen de
uitbuiting van de arbeiders terwijl het bedrijf schatrijk wordt.
Toevallig ontdekt Ray een manier om de robots die de arbeiders
voortdurend opjutten lam te leggen. Regiedebuut van Hutton,
een onderhoudende absurdistische satire op de moderne
flexwerkeconomie en de tweedeling in de maatschappij, met
brekebeen Ray als held-tegen-wil-en-dank die zich per ongeluk
tot spin in het verzetsweb ontpopt; een soort kruising tussen een
Brazil-achtige grimmige toekomstvisie en de activistische films
van Ken Loach, met daarbij een flinke dosis zwarte humor.

Titel: Lara
Regie: Jan Ole Gerster
Met: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert,
Rainer Bock, Maria Dragus, Mala Emde, Gudrun
Ritter
Duitsland 2019
kleur 98 minuten
Het is Lara’s zestigste verjaardag, en ook de dag waarop haar
zoon Viktor een uitvoering zal geven van zijn eerste eigen
compositie. Viktor is sinds zijn kinderjaren door Lara gepusht
om een succesvol pianist te worden, maar zij is, anders dan haar
ex-man, niet welkom bij dit concert; Viktor is haar en het
ouderlijk huis ontvlucht en blijft onbereikbaar voor haar. Lara
doet verwoede pogingen met hem in contact te komen en treft
hem ten slotte bij haar moeder, Viktors grootmoeder, waar hij
sinds kort woont. Het gesprek met hem verloopt niet goed en hij
loopt geagiteerd weg. Lara heeft in een wanhopige opwelling
alle resterende kaarten voor het concert opgekocht en deelt die
uit aan vrienden en bekenden en uiteindelijk willekeurige
vreemden. Het concert verloopt in een emotionele sfeer en Lara
heeft ook nog een ontmoeting met haar vroegere pianoleraar,
die haar dingen vertelt die erg hard aankomen. Aangrijpende en
facetrijke karakterstudie van een beschadigde en eenzame
vrouw die tevergeefs probeert alles naar haar hand te zetten en
door diepe dalen moet, met een ontknoping die je totaal niet ziet
aankomen. Over talent, passie en ambitie en het fnuiken
daarvan. Prachtige rol van Harfouch, die Lara afwisselend
gekweld en schijnbaar zelfverzekerd speelt en herinneringen
oproept aan Charlotte Rampling in 45 years.
Titel: Lars and the real girl
Regie: Craig Gillespie
Met: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli
Garner, Nancy Beatty
USA/Canada 2007
kleur 106 minuten
Lars is een dodelijk verlegen jongen die in de garage van zijn
broer en schoonzus in een klein plaatsje in het noorden woont.
Op een dag meldt hij dat hij de vrouw van zijn dromen heeft
gevonden: Bianca, een sekspop die hij via internet heeft besteld
en met wie hij een ingebeelde (platonische) relatie begint.
Omdat Lars een goeie ziel is die zelfs nog nooit met iemand
ruzie heeft gemaakt, gaat het hele dorp mee in zijn waan. Een
gevaarlijk gegeven waarbij slapstick en sentimentaliteit op de
loer liggen, maar dankzij de oprecht nagevoelde hoofdrol van
Ryan Gosling als de eenzame, licht autistische Lars die bang is
voor aanrakingen ontspoort de film nergens, al is hij in veel
scènes wel tergend traag.

Titel: Last bus, the
Regie: Gillies MacKinnon
Met: Timothy Spall, Phyllis Logan, Natalie Mitson, Ben
Ewing, Patricia Panther, Steven Duffy, Saskia
Ashdown
UK 2021
kleur 86 minuten
Om een aan zijn vrouw gedane belofte in te lossen begeeft de
hoogbejaarde weduwnaar Tom zich op weg van het Schotse
John O’Groats, waar hij vrijwel zijn hele leven heeft gewoond,
naar zijn geboorteplaats Land’s End in Cornwall. Na een
traumatische gebeurtenis overreedde zij hem ooit om daar
samen weg te gaan, ‘zo ver mogelijk weg’. Nu aanvaardt hij de
terugtocht, per bus omdat ze destijds ook zo reisden. Tijdens de
talloze busritjes ontmoet Tom aardige maar ook uitgesproken
hufterige lieden, terwijl hij (voor hem ongemerkt) tot een
landelijke beroemdheid uitgroeit doordat allerlei mensen foto’s
en filmpjes van hem op sociale media posten. Ontroerende
odyssee met Spall in een glansrol als negentigjarige
bedevaartganger met gammel koffertje.
Titel: Last days
Regie: Gus van Sant
Met: Michael Pitt, Lukas Haas, Asia Argento, Scott Green,
Nicole Vicius, Ricky Jay, Ryan Orion
USA 2005
kleur 97 minuten
De laatste dagen van een popartiest (geïnspireerd op Kurt
Cobain) die zwaar aan drugs verslaafd is, het contact met zijn
omgeving kwijt is en ten onder gaat in totale lethargie en
uitputting. Het verhaal is volledig gestileerd, vrijwel alle
concrete feiten zijn weggelaten, we zien alleen die laatste paar
dagen, van minuut tot minuut, niets wordt biografisch geduid of
verklaard. De film vergt dan ook nogal wat van geduld van de
kijker en zal niet iedereen aanspreken.

Titel: Last emperor, the
Regie: Bernardo Bertolucci
Met: John Lone, Ying Ruocheng, talloze figuranten
Italië/China 1987
kleur circa 170 minuten
Het bizarre verhaal van de laatste keizer van China, Pu Yi. Hij
was keizer van zijn derde tot zijn zesde jaar, aangesteld door de
ernstig zieke keizerin Tzu Hsui bij gebrek aan eigen familie
(zoon vroegtijdig overleden, neef met te veel ambities). Op zijn
zesde moet hij aftreden vanwege de revolutie, maar hij heerst
verder als quasi-keizer in de Verboden Stad (zo geheten omdat
er geen mannen mogen komen behalve de keizer zelf; alle
dienaren zijn eunuchen). In feite is hij een gevangene van zijn
eigen functie en status; hij mag de Verboden Stad pas verlaten
als hij eruit wordt verbannen door Tsjang Kai Tsjek. Later
aanvaardt hij de uitnodiging van de Japanners om keizer te
worden van Mantsjoerije, maar komt er al gauw achter dat hij
maar een marionet is. Na de capitulatie van Japan in 1945 wordt
hij door de Russen gevangen genomen en uitgeleverd aan
China, waar hij tien jaar in een heropvoedingskamp moet
doorbrengen. Daarna leidt hij een rustig leventje als tuinman;
hij lijkt eindelijk vrij te zijn. De film is, naar westerse
gewoonte, geconcentreerd op het absurde en groteske lot van
die ene man, ondanks de vele massascènes met ongelooflijke
aantallen figuranten. Bewuste keuze uit en ‘gefocuste’
weergave van Pu Yi’s leven doet niet geheel recht aan
geschiedenis (hij was ook een wrede tiran, niet alleen een
tragische figuur), maar levert wel monumentale,
indrukwekkende film op, die beeld achterlaat van man die
speelbal van de wereldgeschiedenis was en een levensloop had
die geen tweede maal zal kunnen voorkomen.
Titel: Last night
Regie: Don McKellar
Met: Don McKellar, David Cronenberg, Sandra Oh, Callum
Keith Renney, Tracy Wright, Geneviève Bujold,
Roberta Maxwell, Karen Glave, Trent McMullen
Canada 1998
kleur 96 minuten
Het is 31 december 1999, zes uur ’s avonds; de zon gaat niet
meer onder en de wereld heeft nog zes uur te gaan tot het
definitieve einde. Een groepje mensen bereidt zich, ieder op zijn
eigen wijze, voor op het einde. Een jongeman wil alleen thuis
zijn, een vrouw probeert wanhopig nog op tijd bij haar
echtgenoot te zijn om samen met hem te sterven, een andere
jongen wil nog met zo veel mogelijk mensen seks hebben,
enzovoort. Deze boeiende en uiterst integere film verliest geen
tijd met uitleggerij of oogverblindende trucages, maar richt de
aandacht uitsluitend op de reacties van de mensen, die weten
dat ze nog maar een paar uur te gaan hebben. De kijker wordt
meegesleept door dit beklemmende gegeven en moet zich wel
afvragen wat hij/zij zou doen in dezelfde situatie.

Titel: Last orders
Regie: Fred Schepisi
Met: Michael Caine, Tom Courtenay, David Hemmings, Bob
Hoskins, Helen Mirren, Ray Winstone
UK 2001
kleur 109 minuten
Jack sterft, en zijn drie beste vrienden vervullen zijn laatste
wens door zijn as naar de kust te brengen en over de zee uit te
strooien. Ze worden ernaartoe gereden door Jacks pleegzoon.
Onderweg halen ze herinneringen op aan vijftig jaar
vriendschap, wel en wee. Jacks vrouw is er niet bij omdat zij
die dag, zoals bijna elke week gedurende de afgelopen vijftig
jaar, bij hun geestelijk gehandicapte dochter op bezoek gaat die
in een tehuis woont en wier bestaan Jack nooit echt heeft willen
erkennen. Een triest verhaal met gouden momenten – en een
mogelijk happy end voor een van Jacks vrienden en zijn
weduwe. Verfilming van het boek van Graham Swift.
Titel: Last resort
Regie: Pavel Pavlikovski
Met: Dina Korzun, Paddy Considine, Artyom Strelnikov,
Steve Perry
UK 2000
kleur 73 minuten
Tanya, een Russische kinderboekillustratrice, arriveert met haar
zoontje in Engeland, waar ze verwacht te worden opgehaald
door haar Engelse verloofde. De man komt echter niet opdagen
en in haar wanhoop vraagt ze politiek asiel aan. Ze wordt
ondergebracht in het opvangcentrum in Stonehaven, een
badplaats vol vergane glorie. Al spoedig overweegt ze zich voor
een webcam uit te kleden om geld te verdienen. Maar ze sluit
ook vriendschap met Alfie, en al zit een romantisch vervolg er
niet in, hij helpt hen uiteindelijk wel te ontsnappen uit de
troosteloze omgeving, zodat Tanya eindelijk kan ‘ophouden
met dromen en met haar leven beginnen’, zoals ze zelf zegt.
Titel: Last summer in the Hamptons
Regie: Henry Jaglom
Met: Victoria Foyt, Viveca Lindfors, Jon Robin Baitz, André
Gregory, Henry Jaglom, Adrienne Shelley
USA 1995
kleur 111 minuten
Praatfilm in de beste Jaglom-traditie, die doet denken aan
Someone to love. Ook hier weer de ingrediënten theater,
dreigende ondergang en relationele perikelen. Drie generaties
van een theaterfamilie komen (zoals iedere zomer, maar wegens
financiële problemen voor het laatst) bijeen in het monumentale
landhuis van de ‘mater familias’. Er wordt veel theater
gespeeld, over theater gepraat en naar elkaars gunsten
gedongen. De grenzen tussen theater en werkelijkheid zijn niet
altijd helder. De aanwezigheid van een Hollywoodster (zij
speelt in succesvolle maar artistiek niet hoogstaande films)
zorgt voor spanningen en confrontaties. Menig pijnlijk
familiegeheim wordt onthuld. Jaglom zelf heeft een klein
rolletje als de patserige impresario van de Hollywoodster.

Titel: Låt den rätte komma in (Let the right one in)
Regie: Tomas Alfredson
Met: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik
Dahl, Karin Bergquist
Zweden 2008
kleur 115 minuten
Jongen die op school gepest wordt krijgt hulp uit onverwachte
hoek als er een nieuw meisje naast hem komt wonen dat in
werkelijkheid een vampier blijkt te zijn. Volgt niet zozeer een
horrorfilm, al zijn er uiteraard wel bloederige scènes, als wel
het verhaal van een onwaarschijnlijke vriendschap. Knap
gemaakt en spannend: het bovennatuurlijke is op een volstrekt
logische manier verweven met een realistische entourage, op
een manier die doet denken aan The sixth sense. Het
vampirisme is hier niet zoals zo vaak een excuus om een lekker
enge film te maken, maar wordt uitgediept tot in al zijn
tragische, grimmige en wanhopig makende aspecten.
Verrassend!
Titel: Late quartet, a
Regie: Yaron Zilberman
Met: Catherine Keener, Christopher Walken, Philip Seymour
Hoffman, Mark Ivanir, Imogen Poots, Wallace
Shawn, Liraz Charhi
USA 2012
kleur 105 minuten
Als het succesvolle strijkkwartet The Fugue vijfentwintig jaar
bestaat, blijkt dat Peter, de cellist en oprichter van het kwartet,
parkinson heeft. Hij besluit dat hij zich zal terugtrekken. Die
mededeling brengt bij de andere drie leden verborgen wensen
en frustraties aan het licht en het hechte groepje dreigt uit elkaar
te spatten door allerlei onverwachte ontwikkelingen; ook
Alexandra, de dochter van Robert en Juliette (de tweede violist
en de altvioliste) die les heeft van Daniel (de eerste violist) en
verliefd op hem is, speelt hierin een rol. Voor Peters
afscheidsconcert staat Beethovens veertiende strijkkwartet opus
131 op het programma, een notoir moeilijk stuk bestaande uit
zeven delen die attacca (zonder pauzes op elkaar aansluitend)
gespeeld moeten worden, wat er ook gebeurt. Goed verzorgde,
onderhoudende en bij vlagen ontroerende productie, spelend in
een beschaafd, welvarend, kunstminnend joods-New Yorks
milieu, met als enige minpunt een zekere traagheid en
voorspelbaarheid.

Titel: Laundromat, the
Regie: Robert Altman
Met: Carol Burnett, Ami Madigan, Michael Wright
Frankrijk/USA 1985
kleur 57 minuten
Nachtelijke ontmoeting in wasserette van oudere voormalige
lerares wier man kort geleden overleed en huisvrouw met man
die haar constant bedriegt. Geleidelijk aan worden hun twee (op
verschillende manier) uitzichtloze levens zichtbaar. Altman
hanteerde dezelfde formule als voor zijn Come back to the 5
and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (beperkte locatie,
ongelukkige levens, ketens onthullingen), maar nu in alle
opzichten bescheidener: wasserette in plaats van winkel van
sinkel, slechts twee karakters, kortere vertelde tijd en kortere
duur film. Aldus lijkt de film perfect toegesneden op het
medium waar hij voor werd gemaakt.
Titel: Laura
Regie: Barbara Meter
Met: Christel Berbers, Nic Brink, Nathan Grozai, Yvonne
Frankenhuis
Nederland 1994
kleur 60 minuten
Herinneringen aan Laura, een vrouw van begin twintig die
zelfmoord heeft gepleegd, verteld door de drie mensen die haar
het meest na stonden: Anna, een huisgenote, Simon, een oudere
muziekleraar, en Philippe, haar vriend. De herinneringen zijn
fragmentarisch, van elkaar gescheiden door donkerslagen, en
geluid en beeld lopen niet altijd synchroon. Bepaalde
sleutelscènes verschijnen diverse malen vanuit verschillende
perspectieven. Laura’s zangcarrière kwam niet echt van de
grond en haar vriend had nog andere vriendinnen en gaf niet
genoeg om haar. Langzaam doemt het beeld voor je op van een
jonge vrouw die te weinig houvast in haar leven had en die door
haar vriend op belangrijke momenten in de steek werd gelaten.

Titel: Lea
Regie: Ivan Fíla
Met: Lenka Vlasáková, Christian Redl, Hanna Schygulla,
Miroslav Donutil, Tereza Vetrovská, Klára Jirsáková,
Zuzana Kronerová, Udo Kier
Tsjechië 1996
kleur 100 minuten
Een Duitser die zijn vrouw bij een ongeluk verloren heeft koopt
in een Slowaaks dorpje het weesmeisje Lea om met haar te
trouwen. Zij heeft een traumatisch verleden en praat nauwelijks,
hij is onbehouwen, mensenschuw en soms gewelddadig. Als hij
erachter komt dat zij gedichten en tekeningen maakt voor haar
overleden moeder, komen de twee toch nader tot elkaar. Het
ontbreekt in deze film niet aan dramatiek – voordat de
begintitels voorbij zijn hebben we al mishandeling,
verkrachting en moord achter de kiezen – maar de
gebeurtenissen lijken desondanks heel ver weg, alsof de
personages niet echt zijn en de kijker niet te betrokken mag
raken. Misschien wringt het gewoon dat er zo veel geweld en
ellende zit in een verder zo ingehouden, gestileerde film.
Titel: Lean on Pete
Regie: Andrew Haigh
Met: Charlie Plummer, Amy Seimetz, Travis Fimmel, Steve
Buscemi, Tolo Tuttele, Chloë Sevigny, Alison Elliott
UK 2017
kleur 121 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Willy Vlautin over
de vijftienjarige Charlie, die op jonge leeftijd door zijn moeder
in de steek is gelaten en nu bij zijn vader woont. Deze heeft
steeds wisselende vriendinnen en laat Charlie voornamelijk aan
zijn lot over. Charlie vindt tijdelijk een soort vervangende
vaderfiguur in de onbehouwen renpaardentrainer Del en sluit
vriendschap met diens paard Lean on Pete, maar als Charlies
vader zwaargewond in het ziekenhuis belandt en Del Lean on
Pete na een tegenvallend seizoen wil verkopen voor de slacht,
besluit Charlie er samen met het paard vandoor te gaan. Hij gaat
op zoek naar zijn tante Margie, bij wie hij het vroeger zo fijn
had maar die hij nooit meer zag sinds zijn vader en zij ruzie
kregen. Er volgt een helse tocht waarop Charlie in aanraking
komt met allerlei louche figuren uit de onderklasse.
Aangrijpend portret van een eenzame jongen op zoek naar
houvast en stabiliteit in een wereld waarin hij zich niet welkom
voelt, van de maker van het eveneens prachtige 45 years.

Titel: Leaning into the wind
Regie: Thomas Riedelsheimer
Met: Andy Goldsworthy, Holly Goldsworthy
UK 2017
kleur 97 minuten
Documentaire over de Schotse landschapskunstenaar Andy
Goldsworthy, die zich bezighoudt met de uitwerking van tijd,
natuur en weer op de mens en zijn maaksels. Alle dingen die
wij tot stand brengen en alle sporen die we nalaten, beginnen
onmiddellijk na voltooiing te vervagen en uiteindelijk zal, als
we verder niets doen, de natuur alles terugclaimen. Zelfs de
dode takken van een omgevallen boom zullen ons ‘overleven’.
Goldworthy zoekt nu hij ouder wordt de uiterste grenzen van dit
proces op, zet zijn eigen lichaam in als deel van zijn werken en
wordt daardoor tegelijkertijd kwetsbaarder én taaier. Hij
gebruikt met opzet tere, vergankelijke materialen en zijn
creaties bestaan soms maar enkele minuten en vervloeien dan
weer met de omgeving. Maar daarnaast maakt hij ook meer dan
mansgrote betonnen en stenen constructies, vaak met sarcofaagachtige uitsparingen, die bedoeld lijken om de eeuwen te
trotseren. Wondermooie beelden in een intens fysieke film over
een intrigerende, deels ongrijpbare, naar woorden tastende,
stoere, ontroerende man.
Titel: Leave no trace
Regie: Debra Granik
Met: Thomasin Harcourt McKenzie, Ben Foster, Jeffery
Rifflard, Derek John Drescher, Michael Draper, Peter
Simpson, Erik McGlothlin, Dana Millican
USA 2018
kleur 106 minuten
Will en zijn dertienjarige dochter Tom leven buiten de
maatschappij in een groot park bij Portland, Oregon. Als ze per
ongeluk worden ontdekt, ontfermen overheidsinstanties zich
over hen: ze krijgen huisvesting, Will moet werken en Tom
naar school. Tom ziet ondanks haar loyaliteit aan haar vader
wel voordelen in het nieuwe normale leven, maar de door een
gewelddadig verleden getraumatiseerde Will kan er niet aan
wennen en de twee vluchten de grens over naar de naburige
staat Washington, de meest noordwestelijke van de VS. Daar
slaat het noodlot toe en moet Will onder ogen zien dat hij zijn
dochter los moet laten en Tom dat ze haar eigen weg moet gaan.
Aangrijpend beeld van een ontroerend oprechte wederzijdse
vader-dochterliefde die gedoemd is treurig te eindigen, met
prachtig spel van Foster en McKenzie, die vooral heel veel
duidelijk weten te maken met de vele stille momenten in hun
grotendeels dialoogloze samenleven. Aanrader!

Titel: Leaving Las Vegas
Regie: Mike Figgis
Met: Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands, Richard
Lewis
USA 1995
kleur 111 minuten
Als de door zijn vrouw verlaten alcoholist Ben Sanderson door
zijn drankprobleem zijn zoveelste baan is kwijtgeraakt, besluit
hij af te reizen naar Las Vegas en zich dood te drinken. Daar
ontmoet hij de prostituee Sera, en er groeit een wanhopige
liefde tussen deze twee verloren zielen. Zij ontfermt zich over
hem en verzorgt hem als een doodsengel, tot het bittere einde
toe. Cage is magistraal als de verdoemde Ben, die erin heeft
berust dat alles hem is ontglipt; hij is heldhaftig,
hartverscheurend en triest. We maken onder meer mee hoe hij
niet in staat is een cheque te ondertekenen omdat hij te veel trilt,
welgemeende goede raadgevingen in de wind slaat, vrolijk
zingend een supermarktwagentje vol flessen laadt, als een
hoopje ellende naar de koelkast kruipt en in een kansloze
vechtpartij belandt. Shue is eveneens schitterend als de naar
houvast hunkerende Sera, moedig, teder en met een droevige
waardigheid. Kortom, een prachtige, rauwe film over hoop en
liefde te midden van een vagevuur van losers en users. Het
script is gebaseerd op een autobiografische roman van John
O’Brien, die kort na de verkoop van de filmrechten zelfmoord
pleegde.
Titel: Lebanon
Regie: Samuel Maoz
Met: Oshri Cohen, Yoav Donat, Michael Moshonov, Itay
Tiran, Zohar Strauss, Reymond Amsalem
Israël/Libanon/Frankrijk/Duitsland 2009
kleur 93
Controversiële film over de eerste Libanese oorlog in 1982,
waarin een paar jonge soldaten in een Israëlische tank tijdens
een missie van nabij worden gevolgd. De chaos en verwarring
van de strijd op vijandelijk terrein worden voelbaar omdat de
camera alles consequent vanuit het standpunt van de
tankbemanning laat zien en de kijker dus even weinig weet als
de vier mannen die met elkaar opgesloten zitten in een
benauwde, stinkende ruimte en wier blik op de wereld wordt
bepaald door het richtkruis van de telescoop. Ze hebben geen
keus, ze moeten wel vertrouwen op het inzicht van degene die
hun bevelen geeft. Angstzweet, urine, olie en bloed druipen
langs de tankwanden en verzamelen zich op de ijzeren vloer.
Een claustrofobische ervaring. De film neemt bewust geen
standpunt in in de onderhavige oorlog maar is een antioorlogsfilm tout court en als zodanig volstrekt overtuigend.

Titel: Leben der Anderen, das
Regie: Florian Henckel von Donnersmarck
Met: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich
Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Volkmar
Kleinert
Duitsland 2006
kleur 137 minuten
In 1984 krijgt Gerd Wiesler, een systeem- en gezagsgetrouwe
Stasi-medewerker, de opdracht toneelschrijver Georg Dreyman
en zijn vrouw, de actrice Crista-Maria Sieland, te bespioneren.
Dreyman gedraagt zich als een voorbeeldig DDR-burger, maar
de verdenking bestaat dat hij een dubbelleven leidt, en
bovendien heeft een invloedrijke minister een oogje op CristaMaria. Wiesler krijgt aldus een kijkje in een leven waarin alles
aanwezig is wat zijn eigen leven ontbeert: cultuur,
medemenselijkheid en liefde. Hij begint steeds meer oog te
krijgen voor ‘het leven van de anderen’ en gaat uiteindelijk
zelfs zo ver het echtpaar te beschermen door bewust informatie
voor zijn superieuren achter te houden. Het komt tot een reeks
tragische gebeurtenissen waarbij Crista-Maria de dood vindt en
Wieslers carrière sneuvelt, maar na de val van de Muur ontdekt
Dreyman hoe alles zich destijds heeft afgespeeld en schrijft hij
een boek waarin Wiesler (onder zijn Stasi-codenaam) wordt
bedankt. Beklemmende film, die duidelijk maakt hoe gestoord
en corrupt het DDR-systeem was en hoe moeilijk het was om in
dat land als integer mens een enigermate normaal leven te
leiden.
Titel: Leben ist eine Baustelle, das
Regie: Wolfgang Becker
Met: Jürgen Vogel, Christiane Paul, Ricky Tomlinson,
Martina Gedeck, Armin Rohde, Meret Becker,
Christina Papamichou, Rebecca Hessing, Andrea
Sawatski
Duitsland 1997
kleur 115 minuten
Komedie over (kans)arme jonge mensen in het Berlijn van na
de Wende. Jan Nebel, een jongeman die door pech achtervolgd
wordt, botst tijdens een demonstratie tegen de straatzangeres
Vera op. Ze komen elkaar vaker tegen en hij wordt verliefd op
haar. Zij lijkt er echter nog vele andere, onduidelijke
bezigheden op na te houden. Een nogal chaotische film, die
duidelijk maakt dat je in het leven nooit met één ding tegelijk
bezig bent, dat alles altijd door elkaar loopt. Het leven staat, om
met de titel te spreken, permanent in de steigers. Het getob met
liefde, werk en huisvesting wordt echter nooit troosteloos, er
blijft altijd de hoop op iets beters.

Titel: Lebens schönste Seiten, des
Regie: Wolfgang B. Heine
Met: Franziska Ponitz, Matthias Fuchs
Duitsland 1992
kleur 90 minuten
Sibylle, een veertigjarige vrouw die al die jaren haar
analfabetisme met succes verborgen heeft weten te houden,
wordt verliefd op een leraar. Als deze toevallig ontdekt dat ze
niet kan lezen, weet hij niet wat hij moet doen; zij durft hem
ook niet in vertrouwen te nemen. Het lijkt mis te gaan, maar
uiteindelijk komt alles door een zwangerschap op zijn pootjes
terecht. De film is een ‘niet geheel realistische komedie’, maar
maakt niettemin goed duidelijk wat niet kunnen lezen in een
modern westers land in de praktijk inhoudt. Adembenemend
zijn steeds weer de scènes waarin het bijna misgaat. Goed.
Titel: Lectrice, la
Regie: Michel Delville
Met: Miou-Miou, Christian Ruché, Régis Roger, Charlotte
Farran, Maria Casarès, Pierre Chesnais, Pierre Dux
Frankrijk 1988
kleur 98 minuten
Surrealistische film waarin wordt gespeeld met leesplezier en
kijkgenot. Vrouw die haar man in bed voorleest uit La lectrice
van Raymond Jean, komt op het idee om zich net als de
hoofdpersoon van dat boek per advertentie aan te bieden als
voorleesster. Vanaf dat moment verzeilt ze in een soort literaire
wereld in de meest merkwaardige situaties. Haar klantenkring
bestaat onder meer uit een generaalsweduwe, een verlamde
jongeman en een gefrustreerde zakenman, de voorleesstof loopt
uiteen van De Sade tot Marx en Lenin. De voorleesster weet
zich in (bijna) alle gevallen kranig te weren en kan dan ook aan
het eind van de film zeggen dat dit pas het begin was. Prachtig
is de filmische vondst om fantasie en werkelijkheid twee keer in
elkaar te laten overlopen: eerst als Constance zich vereenzelvigt
met de voorleesster Marie waarover zij haar man voorleest,
later als de voorgelezen stof bij zowel lezeres als toehoorders
verlangens oproept die om bevrediging vragen.

Titel: Leedvermaak
Regie: Frans Weisz
Met: Catherine ten Bruggencate, Pierre Bokma, Peter
Oosthoek, Kitty Courbois, Annet Nieuwenhuyzen,
Rijk de Gooyer, Sigrid Koetse, Edwin de Vries,
Marjon Brandsma
Nederland 1989
kleur circa 100 minuten
Naar een scenario van Frans Weisz en Judith Herzberg,
gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Herzberg. Film
en toneelstuk zijn beide opgebouwd uit drieëntachtig scènes die
zich afspelen op een huwelijksfeest. Zowel bruid als bruidegom
waren al eerder getrouwd. Het feest staat in het teken van de
oorlog en het joodse verleden, dat in ieders leven op een of
andere wijze doorwerkt. Heel duidelijk is dat bij de moeder van
de bruid (Courbois in glansrol), die het verleden nog steeds niet
heeft verwerkt en tijdens het feest besluit professionele hulp in
te roepen. Maar ook in het leven van de tweede generatie trekt
het leven zijn sporen: het zijn verloren kinderen die wanhopig
proberen zich aan iets of iemand te hechten. De film komt hard
aan, maar is in zoverre onrealistisch dat zelden zoveel mensen
tegelijkertijd zo hard en eerlijk tegen elkaar zullen zijn.
Enigszins hiermee in tegenspraak is de figuur van Daniël, een
soort collectief geweten, die juist surrealistische trekjes heeft en
dan ook nogal misplaatst lijkt. Mooiste rol is die van de
onderduikmoeder van de bruid (Nieuwenhuyzen) die
glimlachend de gruwelijkste dingen zegt en denkt.
Titel: Leef!
Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen, Jean van de Velde
Met: Monic Hendrickx, Peter Blok, Jacqueline Blom, Sarah
Jonker, Anne-Wil Blankers, Tanja Jess, Jeroen
Krabbé, Petra Laseur
Nederland 2005
kleur 108 minuten
Film naar scenario van Maria Goos, haar laatste project in
samenwerking met de ten tijde van de productie al terminaal
zieke Van de Sande Bakhuyzen, die enkele dagen voor de
première overleed. Helaas is het niet hun beste coproductie. Het
overvolle scenario beschrijft het roerige gezinsleven van Anna
en Paul: Anna lijdt onder haar ongelukkige jeugd waarin ze
werd verwaarloosd door haar moeder, een verbitterde en
egocentrische actrice, en waarin zich bovendien een drama
afspeelde waarin Anna meent een rol te hebben gespeeld.
Tegelijk probeert ze ook nog een asielzoeker te helpen. Van hun
twee dochters heeft de ene een hartkwaal, terwijl de andere tot
ontzetting van haar ouders een woest en destructief leven leidt.
Paul reageert zijn frustraties over dit alles af in de armen van
een minnares. De film is zó volgeladen met heftige scènes dat je
als kijker op een gegeven moment afhaakt en geen
betrokkenheid meer kunt voelen bij de personages. De
ontknoping doet bovendien wat abrupt en weeïg aan, al is het
duidelijk dat de strekking die de makers voor ogen stond door
en door koosjer is. Jammer, want Goos kan véél beter, getuige
bijvoorbeeld Familie en Cloaca.

Titel: Left luggage
Regie: Jeroen Krabbé
Met: Laura Fraser, Adam Monti, Maximilian Schell, Isabella
Rossellini, Jeroen Krabbé, Marianne Sägebrecht,
Antonie Kamerling
USA/UK/Nederland/België 1998
kleur 100 minuten
Fraser speelt Chaja, een joodse studente in het Antwerpen van
de jaren zeventig die heen en weer wordt geslingerd tussen de
verkniptheid van haar ouders, die de concentratiekampen
overleefden, en de haar wezensvreemde strenge regels bij de
orthodox-joodse familie waar ze een baantje als kindermeisje
aanneemt. Ze raakt er verknocht aan de vierjarige Simcha, die
te lijden heeft onder zijn strenge vader maar in haar gezelschap
langzaam opbloeit – tot het noodlot toeslaat. Krabbé debuteerde
als regisseur met deze nogal geijkte verfilming van de novelle
Twee koffers vol van Carl Friedman. Fraser en Monti weten
echter ondanks de voorspelbaarheid te ontroeren.
Titel: Leise Schatten
Regie: Sherry Hormann
Met: Ann-Gisel Glass, Stefano Dionisi, Thomas Heinze
Duitsland 1991
kleur 88 minuten
De eigenzinnige Linda trouwt op haar achttiende met de jongen
op wie ze verliefd is. Te midden van de sleur van het dagelijks
leven, knallende ruzies en gelukkige momenten blijft ze
verlangen naar méér. De film documenteert in een groot aantal
episoden, die samen twaalf jaar bestrijken, wat er overblijft van
de dromen en verliefdheden van tieners als ze aan het Echte
Leven beginnen, en schetst een overtuigend portret van iemand
die weigert zich daarbij neer te leggen.
Titel: Leisure Seeker, the
Regie: Paolo Virzi
Met: Donald Sutherland, Helen Mirren, Kirsty Mitchell,
Janel Moloney, Christian McKay
Italië/Frankrijk 2017
kleur 112 minuten
Een oud echtpaar besluit ertussenuit te knijpen in de aftandse
familiecamper, bijgenaamd de Leisure Seeker, om eindelijk de
telkenmale uitgesteld trip te ondernemen naar het huis van
Ernest Hemingway in Key West, en tevens om te ontsnappen
aan uitzichtloze medische behandelingen en hun overbezorgde
kinderen. Het wordt een onvergetelijke laatste reis vol grappige,
tedere en gruwelijke momenten, die ze doorstaan dankzij hun
onverwoestbare verknochtheid aan elkaar. Sterke en
ontroerende rollen van Sutherland en Mirren als de goedgebekte
John en Ella die samen vele moeilijkheden weten te
overwinnen. De film kreeg onverdiend knorrige recensies.

Titel: Lek
Regie: Jean van de Velde
Met: Cas Jansen, Victor Löw, Thomas Acda, Ricky Koole,
Thijs Scholten van Aschat, Ton Kas, Jacob Derwig,
Lou Landré, Willem de Wolf, Loes Wouterson,
Daniël Boissevain, Jacqueline Blom
Nederland 2000
kleur 105 minuten
Een jonge, ambitieuze agent raakt verstrikt in een wijdvertakt
netwerk van corruptie nadat hij een oude jeugdvriend tegen het
lijf is gelopen. Hij wordt benaderd door de CID om van deze
jeugdvriend een informant te maken met als uiteindelijk doel
om het imperium van onderwereldbaas Haveman op te rollen.
Alle acties op basis van de verkregen tips lopen echter mis,
zodat er sprake moet zijn van een lek. De agent merkt
langzamerhand dat hij niemand meer kan vertrouwen en steeds
dieper het moeras in wordt gezogen, tot uiteindelijk zelfs zijn
vrouw slachtoffer wordt. Deze ‘on-Nederlands goede’
politiefilm werkt vanaf de openingssequentie, waarin duidelijk
wordt dat de gezochte crimineel iemand is om rekening mee te
houden, tot de slotafrekening – de shoot-out waarbij Löw een
baby in een hangzak op zijn buik draagt – beklemmend.
Steengoed.
Titel: Lemale et ha’halal (Fill the void)
Regie: Rama Burshtein
Met: Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg, Chayim
Sharir, Razia Israeli, Hila Feldman, Renana Raz
Israël 2012
kleur 90 minuten
De 18-jarige Shira is opgegroeid in een chassidisch gezin in Tel
Aviv. Als haar zus Esther in het kraambed sterft, staat ze
plotseling voor een moeilijke keus: moet ze met haar
verweduwde zwager trouwen of kiezen voor de leeftijdgenoot
die haar moeder eerst voor haar op het oog had? De rabbijn
raadt haar aan haar gevoel te volgen, maar wat zegt dat gevoel
eigenlijk? De film is nogal schematisch van opbouw (de afloop
staat van tevoren vast), maar biedt een interessant kijkje in het
gesloten, streng-religieuze milieu van de chassidim, waar
opstandigheid en impulsieve beslissingen taboe zijn en het
woord van de rabbijn wet. De regisseuse is zelf chassied en
maakte de film expliciet met een seculier publiek voor ogen.
Titel: Lemon tree
Zie:
Etz limon

Titel: Lena
Regie: Christophe van Rompaey
Met: Emma Levie, Niels Gomperts, Jeroen Willems, Agata
Buzek, Lisa Smit, Rifka Lodeizen
Nederland/België 2011
kleur 119 minuten
Lena, een mollige, onzekere zeventienjarige Rotterdamse met
een nare Poolse moeder, krijgt tot haar eigen verbazing een
relatie met de vlotte Daan en trekt al snel in bij hem en zijn
zwijgzame vader Tom. Maar dan krijgt ze te maken met verraad
en tegenslag en verliest ze steeds meer de grip op haar leven.
Deze opvolger van Aanrijding in Moscou mist de scherpte van
Van Rompaeys debuut, maar weet de eenzaamheid en wanhoop
van de bijna-volwassene bij vlagen schrijnend voelbaar te
maken. Helaas ontspoort het scenario gaandeweg steeds meer,
waardoor de film uiteindelijk niet echt weet te overtuigen.
Titel: Léon
Regie: Luc Bresson
Met: Jean Reno, Gary Oldman, Nathalie Portman, Danny
Aiello, Peter Appel
Frankrijk 1994
kleur 110 minuten (director’s cut: 133 minuten)
De mensenschuwe New-Yorkse huurmoordenaar Léon krijgt na
een fatale schietpartij in het appartement naast het zijne
plotseling zijn twaalfjarige buurmeisje Mathilda onder zijn
hoede. Mathilda’s vader is samen met de rest van de familie
door de politie uitgemoord omdat hij de drugs versneed die hij
voor een corrupte politieman in bewaring had; Mathilda is
gered omdat ze net boodschappen aan het doen was. Ze wil
graag door Léon tot hitwoman worden opgeleid om wraak te
kunnen nemen op de moordenaars van haar kleine broertje (de
enige om wie ze echt gaf) en droomt van een spannende,
romantische toekomst samen met Léon. Fraaie
actietragikomedie in Tarantino-stijl, met glansrollen van Reno
als Léon, Oldman als de doodenge politieman Stansfield en een
zeer jonge Portman als Mathilda. Onderhoudend.

Titel: Leonera
Regie: Pablo Trapero
Met: Martina Gusman, Elli Medeiros, Laura García, Rodrigo
Santoro, Tomás Plotinsky
Argentinië/Brazilië 2008
kleur 113 minuten
De zwangere Julia belandt in de gevangenis, beschuldigd van
de moord op haar vriend; ze beweert zich niets te kunnen
herinneren van wat er is gebeurd. Na de geboorte van haar
zoontje verblijft ze op een speciale afdeling van de gevangenis
waar nog meer zwangeren en jonge moeders met hun kinderen
zitten, een relatief aangename omgeving waar ze al spoedig een
goede vriendin vindt. Er hangt echter een donkere wolk boven
haar hoofd: kinderen moeten er volgens de wet weg zodra ze
vier zijn. Maar de koppige, vechtlustige Julia wil haar zoontje
coûte que coûte bij zich houden en kiest voor een radicale
oplossing. Beklemmende film over lief en leed in een
uitzonderlijke omgeving, met een mooie rol van Gusman. Goed.
Titel: Let the right one in
Zie:
Låt den rätte komma in
Titel: Letter to Brezhnev, a
Regie: Chris Bernard
Met: Alexandra Pigg, Margi Clarke, Peter Firth, Alfred
Molina
UK 1985
kleur circa 90 minuten
Twee meisjes van eenvoudige komaf ontmoeten in disco in
Liverpool twee Russische matrozen. Het ene meisje ziet het als
een one night stand, maar het andere – Elaine – wordt verliefd
op Pjotr. Ze blijven zo lang mogelijk bij elkaar. Als Pjotr weer
weg is, kan Elaine hem niet meer uit haar hoofd zetten. Op een
idee gebracht door een grapje van een vriend schrijft ze een
brief aan de toenmalige president en partijleider Brezjnev. En
ziet: er komt een vriendelijke brief terug met een ticket naar
Rusland. Ondanks enorme scepsis en zelfs openlijke
tegenwerking van zowel familie als officiële instanties zet
Elaine door. Ze stapt op het vliegtuig. Prachtig contrast tussen
de twee hartsvriendinnen: de een luidruchtig maar in
werkelijkheid bang en eenzaam, de ander verlegen maar als het
erop aankomt in staat een droom te verwezenlijken.
Titel: Letters to father Jaakob
Zie:
Postia pappi Jaakobille

Titel: Leviafan (Leviathan)
Regie: Andrei Zvjagintsev
Met: Aleksei Serebrjakov, Elena Ljadova, Roman Madjanov,
Vladimir Vdovitsjenkov, Anna Ukolova, Sergei
Pochodaev, Aleksei Rozin
Rusland 2014
kleur 140 minuten
In een Russisch kuststadje gaat Kolja het gevecht aan met de
corrupte burgemeester, die Kolja’s huis met een dwangbevel
wil afbreken om op die plek een nieuwbouwproject te
realiseren. Kolja laat een bevriende advocaat uit Moskou komen
om de burgemeester op de knieën te dwingen, maar diens komst
brengt Kolja en zijn gezin alleen maar nog meer ellende.
Zvjagintsev schetst ook hier weer een somber beeld van het
moderne Rusland, waar corruptie en bureaucratie een
onoverwinnelijk monster blijken te zijn en mensen vergeefs op
zoek zijn naar verlossing; alleen de orthodoxe kerk kan
misschien een samenbindende rol spelen.
Titel: Leviathan
Zie:
Leviafan
Titel: Liaison pornographique, une
Regie: Frédéric Fonteyne
Met: Nathalie Baye, Sergio Lopez, Jacques Viala
Frankrijk/Zwitserland/België 1999
kleur 80 minuten
Een man en een vrouw beginnen in een desolaat stadsdecor een
puur seksuele verhouding, maar uit nieuwsgierigheid en door
toevalligheden ontstaat er toch steeds meer een (liefdes)band.
Ze zouden allebei wel meer willen, maar durven die stap
uiteindelijk niet te zetten. Geeft te denken over liefde, seks, het
verband daartussen en de vraag hoe goed we elkaar eigenlijk
kunnen leren kennen (en: kennen we onszélf eigenlijk wel?).
We komen – anders dan bijvoorbeeld in Intimacy – niet te
weten wat de seksuele fantasieën zijn waaraan de twee zich
overgeven; het gaat hier niet om voyeurisme, maar om de
mysterieuze chemie tussen deze twee mensen. Erg spannend!

Titel: Lichter
Regie: Hans-Christian Schmid
Met: Ivan Shvedoff, Sergej Frolov, Anna Yanovskaya
Duitsland 2003
kleur 105 minuten
Grensdrama, bestaande uit een aantal losjes verweven
verhaallijnen rond het Poolse Slubice en het aangrenzende
Duitse Frankfurt, van elkaar gescheiden door de rivier de Oder.
Een groep Russen wil de grens illegaal oversteken om in
Duitsland asiel aan te vragen, een stel zakenmensen is van plan
een fabriek te bouwen, een Poolse taxichauffeur probeert
wanhopig aan geld te komen voor het communiejurkje van zijn
dochter, een vader en twee zoons smokkelen samen met een
weggelopen meisje sigaretten, een vrouwelijke tolk probeert
een Oekraïener te helpen die naar Berlijn wil en een Duitse
pechvogel doet vergeefse pogingen zijn kwijnende
matrassenwinkel draaiende te houden. Iedereen is op zijn of
haar eigen manier op zoek naar liefde, welzijn en geluk, en
soms is het beoogde doel tergend dichtbij maar toch
onbereikbaar. Kalm maar af en toe zeer indrukwekkend
filmpalet.
Titel: Liebeskind
Regie: Jeanette Wagner
Met: Anna Fischer, Lutz Blochberger, Radik Golovkov,
Kathrin Enenkel
Duitsland 2005
kleur 80 minuten
De zeventienjarige Alma ziet na vele jaren haar vader terug, die
het gezin verliet toen ze nog een kind was. Er ontstaat een
seksueel getinte relatie tussen vader en dochter, versterkt door
beider onzekerheid. Het spel van aantrekking en afstoting
tussen de twee hoofdrolspelers, die voortdurend heen en weer
worden geslingerd tussen heftige genegenheid en het gevoel iets
verbodens te doen, wordt in intense, intieme scènes voelbaar
gemaakt. De regisseuse toont slechts twijfels en grillig gedrag
en neemt geen standpunt in, wat niet iedere kijker zal
waarderen. Fischer kreeg voor haar rol de Max-Ophüls-Preis
2006 voor aankomend talent.
Titel: Liefde in rhythme
Regie: Guus van Waveren
Met: Theo de Groot, Marieke van Leeuwen, Luk van Mello,
Loes Wouterson, Fiet Dekker, Nienke Sikkema, Ellen
ten Damme, Titus Tiel Groenestege, Han Römer
Nederland 1992
kleur 50 minuten
Pianist in de jaren vijftig in de war nadat hij tevergeefs heeft
geprobeerd een kind uit een brandend huis te redden. Allengs
blijkt dat er meer aan de hand is. Herinneringen aan zijn
ruziënde ouders en zijn later weggelopen vader spelen hem
parten. Redelijk overtuigend beeld van een depressie en het
voorbijtrekken ervan. Als tijdsbeeld minder geslaagd.

Titel: Liefje
Regie: Emile Fallaux
Met: Jelka van Houten, Ramsey Nasr, Will van Kralingen,
Renée Fokker, Gerardjan Rijnders
Nederland 2001
kleur 83 minuten
Een 18-jarig meisje heeft samen met haar vriend haar vader
vermoord omdat die haar seksueel misbruikt zou hebben. In de
gevangenis vertelt zij haar verhaal aan een psychologe.
Caleidoscopische film over de spanning tussen realiteit en
fantasie, de wenselijkheid van het herbeleven en verwerken van
jeugdtrauma’s en het inmiddels beroemde false memorysyndroom. De eigenaardige milieus waaruit de twee geliefden
afkomstig zijn, worden in schrille kleuren getekend; dat is
weliswaar een dankbaar filmisch onderwerp, maar de film boet
daardoor wel in aan inleefbaarheid en wordt zo vooral het
verhaal van twee buitenbeentjes.
Titel: Life
Regie: Daniel Espinosa
Met: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds,
Hiroyuki Sanada, Olga Dichovitsjnaja, Ariyon
Bakare, Jesus Del Orden, Allen McLean, Leila Grace
UK/USA 2017
kleur 104 minuten
Een team van wetenschappers in het ISS wacht met spanning op
de aankomst van een capsule met materiaal afkomstig van Mars
waarin mogelijk aanwijzingen te vinden zijn voor primitief
leven. Er wordt in het materiaal inderdaad een cel aangetroffen
die begint te delen na te zijn blootgesteld aan condities zoals die
op de vroege aarde golden. Mogelijk zijn dergelijke cellen in
een soort winterslaap gegaan toen de Mars-atmosfeer verdween.
In het ruimtestation ontwikkelt die ene cel zich echter
verontrustend snel tot een meercellig, verrassend flexibel en
nieuwsgierig organisme dat wel iets wegheeft van een kleine
octopus en dat de koosnaam Calvin krijgt. Het aanvankelijke
enthousiasme van het team slaat om in paniek als Calvin steeds
groter en agressiever wordt en blijkt te kunnen doden om aan de
voor hem noodzakelijke stoffen te komen. De wetenschappers
zetten vervolgens alles op alles om te voorkomen dat het wezen
de aarde bereikt. Professioneel gemaakte sciencefiction-horror,
duidelijk schatplichtig aan de klassieker Alien, die de kijker op
het puntje van de stoel houdt. Goed.

Titel: Life during wartime
Regie: Todd Solondz
Met: Shirley Henderson, Michael K. Williams, Allison
Jenney, Michael Lerner, Dylan Riley Snyder, Ciarán
Hinds, Paul Reubens, Emma Hinz, Ally Sheedy,
Charlotte Rampling, Rich Pecci
USA 2009
kleur 98 minuten
Vervolg op Happiness uit 1998, met dezelfde personages (maar
gespeeld door andere acteurs, soms van een heel andere leeftijd
of zelfs met een andere huidskleur). In Happiness ging
psychiater Bill de gevangenis in als pedofiele verkrachter, in
deze film komt hij tien jaar later vrij. Maar ditmaal gaat het er
vooral over hoe zijn ex-vrouw Trish, hun twee zoons en Trish’
twee zussen en hun entourage met de situatie omgaan. Hoe pak
je na zoiets de draad van je leven weer op en hoe ga je met de
bestrafte om als die ineens weer voor je neus staat? Is vergeven
en/of vergeten mogelijk? Zijn mensen in staat tot vergeten
zonder vergeven (met andere woorden, tot verdringen)? Wat is
het beste moment om te vergeven en wanneer is het te laat?
Zoals altijd is Solondz een meester in het oproepen van
tenenkrommende en ontregelende situaties, verkeerde
opmerkingen en plaatsvervangende schaamte bij de kijker. De
mens in al zijn hulpeloosheid en vergeefse hang naar geluk met
veel (zwarte) humor te kijk gezet, in Solondz’ beste film sinds
Happiness.
Titel: Life of Pi
Regie: Ang Lee
Met: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain, Ayush
Tandon, Gautam Belur, Tabu, Rafe Spall, Shravanthi
Sainath, Gérard Depardieu
USA/China/Taiwan 2012
kleur 127 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Yann Martel over
de jonge Pi (Piscine) Patel, zoon van een Indiase
dierentuineigenaar, die na een schipbreuk in een nietig bootje
op de Stille Oceaan dobbert met als enig gezelschap een
Bengaalse tijger die Richard Parker heet. Onderweg beleeft Pi
op zee de meest fantastische en gruwelijke avonturen, en hij
verblijft ook nog korte tijd op een drijvend vleesetend eiland
(een prachtige scène). Adembenemende, nadrukkelijk
onsentimentele ode van Martel en Lee aan het menselijk
doorzettingsvermogen, de kracht van het geloof (in God, jezelf,
de toekomst) en de fantasie. Doet zeker niet onder voor het
boek. Ook technisch gezien een hoogstandje: de special effects
zijn nauwelijks van echt te onderscheiden.
Titel: Lifelong
Zie:
Hayatboyu

Titel: Light between oceans, the
Regie: Derek Cianfrance
Met: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz,
Florence Clery, Jane Menelaus, Emily Barclay
UK/Nieuw-Zeeland/USA/Australië 2016
kleur 133 minuten
Na de Eerste Wereldoorlog neemt getraumatiseerd veteraan
Tom een baantje aan als vuurtorenwachter op het eilandje Janus
aan de Australische zuidkust. Hij wordt verliefd op de mooie,
levenslustige Isabel en ze trouwen. Als er op een dag een
roeiboot met een dode man en een baby op het vuurtoreneiland
aanspoelt, is dat het begin van een reeks tragische
verwikkelingen. Isabel, die een paar miskramen heeft gehad,
overreedt Tom de baby te houden en als hun eigen kind op te
voeden, maar als jaren later blijkt dat de echte moeder nog
steeds naar het kindje op zoek is, raakt Tom in gewetensnood.
De film roept interessante ethische vragen op, maar blijft
jammer genoeg nogal gestileerd en afstandelijk. Gebaseerd op
de gelijknamige roman van M.L. Stedman.
Titel: Lijmen / Het been
Regie: Robbe de Hert
Met: Koen de Bouw, Mike Verdrengh, Willeke van
Ammelrooy, Sylvia Kristel, Lou Landré, Jan Declair,
Tom Lenaerts
Nederland 2000
zwart-wit en kleur 110 minuten
Nieuwe verfilming van de bekende tweelingroman van Elsschot
met uiterst sterke rolbezetting: Verdrengh als Boorman, de
zwierige, breedsprakige directeur van het op gebakken lucht
gebouwde Wereldtijdschrift, De Bouw als zijn aanvankelijk
timide assistent Laarmans en Van Ammelrooy als mevrouw
Lauwereyssen, hun meest tragische slachtoffer. Het scenario,
dat op een aantal punten afwijkt van de romanplots, is helaas
niet erg sterk (de originelen zijn op dit punt waarschijnlijk niet
te overtreffen), maar door de acteerprestaties is het toch volop
genieten geblazen. Je ziet de arme slachtoffers van Boorman
ineenkrimpend de bonnetjes voor twintigduizend of
honderdduizend exemplaren tekenen en kunt je geheel inleven
in hun nood.
Titel: Like father, like son
Zie:
Soshite chichi ni naru

Titel: Lila dit ça
Regie: Ziad Doueiri
Met: Vahina Giocante, Moa Khouas, Karim Ben Haddou,
Lotfi Chakri, Hamid Dhkissi
Frankrijk 2004
kleur 90 minuten
Alle mannen in een door Noord-Afrikanen bevolkte wijk van
Marseille vallen op de mooie 16-jarige Lila, maar zij heeft
uitgerekend haar oog laten vallen op de schuchtere Chimo. Hij
is aanvankelijk geïntimideerd door haar openhartigheid en
onbevangenheid (ook over seks), maar raakt langzaam toch in
haar ban. Rauwe, pittige film met zinderende erotiek maar ook
veel schrijnende scènes. Het einde is optimistisch ondanks een
ingrijpende gebeurtenis die alles in een stroomversnelling
brengt. Humoristisch en ontroerend, en geslaagd als schildering
van een botsing tussen culturen. De muziek is een synthese
tussen Arabisch en westers.
Titel: Lilja 4-ever
Regie: Lukas Moodysson
Met: Oksana Akinshina, Artyiom Bogucharsky, Lyubov
Agapova, Liliya Shinkaryova, Elina Benenson, Pavel
Ponomaryov, Tomasz Neuman
Zweden 2002
kleur 109 minuten
Lilja blijft in Rusland achter nadat haar moeder met haar
nieuwe vriend naar Amerika is gegaan en nooit meer iets van
zich heeft laten horen. Ze leidt een stuurloos bestaan, met het
jongetje Volodja als enige echte vriend, en moet zich mettertijd
prostitueren om het hoofd boven water te houden. Dan wordt ze
verliefd op een loverboy en belandt in Zweden, waar ze als
escort moet werken en buiten werktijd in een flat wordt
opgesloten. Ze ontvlucht haar gruwelijke bestaan en neemt haar
leven in eigen hand. Gebaseerd op het leven van Dangoule
Rasalaite die in Zweden zelfmoord pleegde (alleen het Volodjamotief is fictief) en opgedragen aan alle jonge slachtoffers van
de seksindustrie. Een verpletterende film: grimmig, uitzichtloos,
beklemmend.

Titel: Lion
Regie: Garth Davis
Met: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, Sunny
Pawar, Abhishek Bharate, Divian Ladwa
Australië/USA 2016
kleur 118 minuten
De vijfjarige Saroo woont in 1986 in een arm deel van India
met zijn moeder, broer en zusje. Tijdens een tochtje met zijn
broer verzeilt Saroo in een leeg treinstel waarin hij helemaal
wordt meegenomen naar Calcutta, 1500 kilometer van huis. Hij
zwerft hulpeloos door de straten en belandt uiteindelijk in een
weeshuis. Van daaruit wordt hij uitgekozen voor adoptie door
een idealistisch echtpaar in Tasmanië, dat hem liefdevol als hun
eigen zoon opvoedt. Maar hoe dankbaar Saroo ook is, de
herinneringen aan zijn vroegste jeugd blijven hem achtervolgen
en ten slotte gaat hij met de minimale informatie die hij heeft op
zoek naar zijn familie. Dit grootse filmepos, gebaseerd op de
autobiografie van Saroo Brierley, overtuigt het meest in de
eerste helft maar eindigt nogal pathetisch.
Titel: Lion’s den
Zie:
Leonera
Titel: Liquid sky
Regie: Slava Tsukermans
Met: Anne Carlisle (d)
USA 1982
kleur circa 110 minuten
Op het dak van een fotomodel landt een klein ruimtescheepje
dat uit is op drugs. Maar het ontdekt iets beters: een stof die in
de hersenen afgescheiden wordt tijdens orgasmes. De minnaars
van Margaret moeten er daarom tijdens het vrijen aan geloven.
En passant mooi beeld van de waanzinnige subcultuur in
Manhattan: freaken om de totale leegte te camoufleren. ‘Liquid
sky’ staat voor een bepaalde drug, en ook voor de buitenaardse
effecten veroorzaakt door de alien.

Titel: Lista de espera
Regie: Juan Carlos Tabío
Met: Vladimir Cruz, Thaimí Alvariño, Jorge Perugorría,
Noel García, Alina Rodríguez
Cuba/Spanje 2000
kleur 104 minuten
Op een afgelegen busstation in Cuba wacht een groep reizigers
op een bus naar Havana, maar elke bus die komt zit helemaal
vol of gaat de andere kant op. Aller hoop is gevestigd op een
reservebus die in de garage staat maar die eerst nog gerepareerd
moet worden. Een monteur die tot de wachtenden behoort
neemt dit karwei op zich, geholpen door een technisch
aangelegde blinde man. Langzaam maar zeker slaat de
geïrriteerde stemming om en beginnen de aanwezigen, inclusief
de chef van het busstation, hun lot in eigen hand te nemen,
waarbij het socialistische credo ‘samen staan we sterk’ vooral
goed blijkt te werken als de door de staat opgelegde regels met
een korreltje zout worden genomen. Liefdes bloeien op, mensen
laten hun oude leven achter zich en beginnen opnieuw in een
lange, magisch-realistische droomscène. Als er ten slotte
vervoer komt, wil eigenlijk niemand meer weg. Een heerlijke
fantasie om bij weg te dromen en de kommervolle, grauwe
realiteit even te vergeten.
Titel: Little children
Regie: Todd Field
Met: Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connely, Jackie
Earle Haley
USA 2006
kleur 120 minuten
De drama’s van het ogenschijnlijk zo rustige en gerieflijke
leven in suburbia, getoond aan de hand van de gemakzuchtige
verhouding tussen Sarah en Brad, twee mensen die allebei een
ambitieuze, hardwerkende partner hebben maar zelf niet meer
geloven in hun vroegere dromen en het kabbelende leventje met
de kinderen eigenlijk wel prima vinden. Terwijl deze
verhouding haast tegen wil en dank ontstaat op een speelplaats
en in een zwembad, zijn we er tegelijkertijd getuige van hoe er
een exhibitionist in de buurt komt wonen en de meest
bedenkelijke sentimenten ruim baan krijgen in een tegen hem
gevormd actiecomité. Er ontrolt zich een drama met vele
facetten, dat soms wel erg veel van de kijker vergt. Maar dat
neemt niet weg dat de loomheid en lafheid van het luxeleventje
in suburbia, waarin de kinderen steevast aan het kortste eind
trekken, uitstekend getroffen zijn. The ice storm, dertig jaar
later.

Titel: Little man Tate
Regie: Jodie Foster
Met: Jodie Foster, Adam Hann-Byrd, Dianne Wiest, Harry
Connick jr.
USA 1991
kleur circa 100 minuten
Wonderkind Fred (prachtige rol van Hann-Byrd) heen en weer
geslingerd tussen zijn moeder Dede (Foster), die het liefst een
‘normaal’ kind van hem wil maken, en kinderpsychologe Jane
(Wiest), die zijn verstand en intelligentie volledig wil
ontwikkelen. Pas als Fred ontdekt wordt door Jane, komt hij tot
zijn recht en maakt hij vrienden, maar hij kan zijn moeder niet
missen. Hij heeft beide vrouwen nodig. Een volstrekt
onsentimentele, maar ook wat fletse film, waarin het contrast
gevoel-verstand soms net iets te zwaar is aangezet.
Vermoedelijk koos Foster dit onderwerp voor haar regiedebuut
omdat ze zelf al op jonge leeftijd steractrice werd.
Titel: Little Miss Sunshine
Regie: Jonathan Dayton, Valerie Farisr
Met: Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear, Abigail
Breslin, Paul Dano, Alan Arkin
USA 2006
kleur 101 minuten
Sheryl Hoover haalt haar broer Frank, een Proust-deskundige
die een zelfmoordpoging heeft gedaan nadat de man op wie hij
verliefd is hem heeft afgewezen en een relatie is begonnen met
Franks grootste concurrent, uit het ziekenhuis en neemt hem op
in haar disfunctionele gezin. Haar man Richard is een mislukte
verkoper van zelfhulpprogramma’s, haar zoon Dwayne, die een
carrière als piloot ambieert, heeft zichzelf tot volgeling van
Nietzsche verklaard en praat sindsdien niet meer, zijn 7-jarige
zusje Olive wil aan een schoonheidswedstrijd in Californië
meedoen om de titel Little Miss Sunshine te winnen en de
inwonende opa van Dwayne en Olive is wegens zijn heroïne- en
seksverslaving uit een bejaardentehuis gezet. Vlak nadat Frank
bij het gezin is komen wonen begeeft de hele familie zich in een
krakkemikkig geel Volkswagenbusje op weg naar de
schoonheidswedstrijd; onderweg gaat er heel wat mis. Deze
maffe roadmovie is een wonderlijke mix van komedie en
tragedie, maar slaagt op beide fronten wegens goed acteerwerk
en een hecht doortimmerd scenario dat een dikke middelvinger
opsteekt naar alle zoetelijke Hollywood-clichés. Leuk!

Titel: Little voice
Regie: Mark Herman
Met: Brenda Blethyn, Jane Horrocks, Michael Caine, Ewan
McGregor, Philip Jackson, Annette Badland, Jim
Broadbent
UK 1998
kleur 97 minuten
Een meisje dat sinds de dood van haar vader teruggetrokken en
verlegen is, blijkt te kunnen zingen als Judy Garland, Billie
Holiday en andere grootheden uit vroeger tijden. Ze wordt
toevallig ‘ontdekt’ door een louche clubmanager, waarna hij en
haar grofgebekte moeder denken een slaatje te kunnen slaan uit
haar talent. Afwisselend grappige en tragische verfilming van
het toneelstuk The rise and fall of Little Voice, waarin Horrocks
eveneens de rol van het getalenteerde zangeresje speelde. Ze
zingt alle liedjes zelf, spatzuiver en met volle overtuiging.
Titel: Living in oblivion
Regie: Tom DiCillo
Met: Steve Buscemi, Catherine Keener, Dermot Mulroney,
James LeGros, Danielle von Zerneck, Peter Dinklage,
Rica Martens
USA 1995
zwart-wit en kleur 90 minuten
Debuterend regisseur Nick Reve (Buscemi) droomt van ‘de
beste film ooit gemaakt door een menselijk wezen’, maar is
vooralsnog hypernerveus en met een door niets gerechtvaardigd
optimisme in de weer met de regie van de lowbudgetfilm Living
in oblivion. Het zit niet mee; als er al geen storingen van
buitenaf komen of de apparatuur weigert, komen de acteurs wel
met onverwachte wijzigingsvoorstellen of krijgt iemand een
woedeaanval. Het is om dol van te worden. Een zeer geestige en
onderhoudende satire, die zelfs leuk is voor wie het filmmaken
niet van binnenuit kent. Als de eindtitels voorbijrollen, zou je
heel wat geven om nóg een scène met al die gefrustreerde, maar
o zo aandoenlijke mensen te mogen zien. Fraai zijn de sterk
uiteenlopende dromen en fantasieën van alle betrokkenen, die
de werkelijkheid voortdurend doorsnijden. Speciale vermelding
verdienen de bijrollen van Dinklage (als de woedende dwerg
Tito) en Martens (als de warrige moeder van de regisseur).

Titel: Ljeto u zlatnoj dolini (Summer in the golden valley)
Regie: Srdjan Vuletic
Met: Haris Sljaric, Svetozar Cvetcovic, Zana Marjanovic,
Kemal Cebo, Emir Hadzihafisbegovic
Bosnië-Hercegovina 2003
kleur 105 minuten
De vader van Fikret, een tiener die zijn dagen slijt met
rondhangen in Sarajevo en lijmsnuiven, overlijdt plotseling en
Fikret wordt op zijn begrafenis geconfronteerd met een
schuldeiser. De familienaam is bezoedeld en Fikret is
vastbesloten de man terug te betalen. Eerst wil hij het geld bij
elkaar krijgen met een overval, maar een corrupte politieman
komt met een beter idee: Fikret en zijn vriend Tiki moeten een
ontvoerd meisje bewaken in ruil voor een deel van het losgeld.
Het vervolg is totaal anders dan de verschillende partijen zich
hadden voorgesteld. Deze ‘Bosnische Trainspotting’ is met
vaart en wrange humor gemaakt in het Sarajevo van begin
eenentwintigste eeuw, een stad die nog duidelijk de sporen
draagt van de verwoestende oorlog van begin jaren negentig,
zowel uiterlijk als in de mentaliteit van haar bewoners.
Titel: Llegada de Karla, la (Karla’s arrival)
Regie: Koen Suidgeest
Met: Sujeylin Aguilar, Karla Aguilar
USA/Spanje/Nederland/België/Nicaragua 2010
kleur 90 minuten
Documentaire over de tiener Sujeylin, die samen met haar
dubieuze vriend Juan Carlos in een park in Managua woont.
Sujeylin blijkt onverwachts zwanger en bevalt van dochter
Karla. Kunnen de kersverse ouders hun roekeloze straatleven
voortzetten of zullen ze hun armoede, drugsverslaving en
schaamte overwinnen? Regisseur Suidgeest oordeelt niet maar
observeert slechts in dit ontroerende filmverslag. Centraal staan
het keiharde straatleven en de pogingen van Sujeylin om aan
haar zwerversbestaan te ontsnappen en haar kind een toekomst
te bieden. Een indringend beeld van tweede-generatiestraatkinderen (kinderen van ouders die zelf al een zwervend
bestaan leidden), een fenomeen dat overal ter wereld in opmars
is.

Titel: Lo and behold, reveries of the connected world
Regie: Werner Herzog
Met: Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Elon Musk,
Sebastian Thrun, Lucianne Walkowicz
USA 2016
kleur 98 minuten
In deze documentaire belicht Herzog allerlei aspecten van
internet, van het prille begin (het eerste bericht dat ooit via de
allereerste op internet aangesloten computer werd verstuurd) via
de zegeningen die het wereldwijde netwerk ons allemaal heeft
gebracht tot de duistere kanten: anonieme pesterijen,
cybercriminaliteit, door technologie geïnduceerde (al dan niet
ingebeelde) ziektes, de onzekere toekomst (oorlogen, rampen,
misbruik door foute regimes) en de extreme kwetsbaarheid van
onze digitale infrastructuur. Herzog heeft zelf weinig kaas
gegeten van de ins en outs van internet en in zijn ijver om
zoveel mogelijk kanten te laten zien laat hij ook heel wat
warhoofden, superoptimisten en hel en verdoemenis prekende
onheilsprofeten aan het woord, maar het bonte palet dat hij je
voorschotelt fascineert niettemin en je verveelt je geen moment,
want pakkende documentaires maken kan hij als de beste.
Titel: Lobster, the
Regie: Jorgos Lanthimos
Met: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia
Colman, Ben Whishaw, Léa Seydoux
Griekenland/UK/Frankrijk 2015
kleur 119 minuten
In een toekomstige dystopische maatschappij is het verboden
om single te zijn. Wie door zijn partner is verlaten wordt naar
een hotel gebracht waar hij binnen vijfenveertig dagen een
nieuwe man of vrouw moet vinden; lukt dat niet, dan wordt hij
in een dier naar keuze veranderd. De film volgt de belevenissen
van een net door zijn vrouw verlaten man; als het hem niet
binnen de gestelde termijn lukt een vrouw te vinden, vlucht hij
de bossen in waar de ‘loners’ leven, mensen die ervoor kiezen
in vrijheid single te blijven. Maar binnen die gemeenschap
blijken zo mogelijk nog strenge regels te gelden, waardoor hij
in de problemen komt als hij verliefd wordt op een andere loner
en zij op hem. Een fascinerend en bij vlagen gruwelijk sprookje
over het menselijk verlangen naar geborgenheid en vrijheid, en
tegelijk een prikkelend discussiestuk over liefde in tijden van
internetdating en toenemende digitale sociale druk.

Titel: Lockdown
Regie: Pieter Kuijpers
Met: Lore Dijkman, Servé Hermans, Romy Roelofsen,
Michel Sluysmans
Nederland 2020
kleur 62 minuten
Net als de rest van Nederland wordt ook toneelgroep Maastricht
hard geraakt door de coronacrisis. Nu alle theaters op last van
de regering zijn gesloten, dreigt een faillissement. Artisitiek
leider Michel maakt zich zorgen over de toekomst én over zijn
eigen gezondheid: als astmalijder behoort hij tot een
risicogroep. Zijn goede vriend en compagnon Servé oppert om
de Oresteia, het stuk waarmee ze binnenkort in première zouden
gaan, vanuit hun beider huiskamers via internet te spelen.
Aangezien de hele cast in quarantaine zit, vraagt Servé aan zijn
vrouw Romy en Michels partner Lore om de andere hoofdrollen
te vervullen. Michel kan niet anders dan met het voorstel
instemmen, maar het dwingt hem wel op eieren te lopen omdat
hij en Romy al enige tijd een affaire hebben. Een vrolijke
videobel-lockdownkomedie waarin de druk zowel artistiek als
privé steeds verder oploopt. En passant laat Toneelgroep
Maastricht hiermee zien ook onder barre omstandigheden
springlevend te zijn.
Titel: Locke
Regie: Steven Knight
Met: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson, Andrew
Scott, Ben Daniels
UK 2013
kleur 85 minuten
Ivan Locke, de voorman van een megabouwproject, krijgt bij
het verlaten van de bouwplaats aan de vooravond van een grote
betonstort een telefoontje dat hem ertoe brengt de twee uur
durende reis van Birmingham naar Londen te aanvaarden. In de
auto belt hij onder meer met zijn vrouw, zijn zoons, zijn baas,
zijn collega’s op de bouwplaats en een ziekenhuis om te
proberen zijn baan, het bouwproject en zijn huwelijk te redden
maar tegelijk niet weg te lopen voor zijn verantwoordelijkheid,
zoals zijn vader ooit wel deed. De film, oppervlakkig bezien
niet meer dan een hoorspel met beeld maar in werkelijkheid
waanzinnig spannend, houdt je vanaf de eerste minuten in zijn
ban en laat je tot de ontknoping niet meer los. Aanrader!

Titel: Loin des hommes
Regie: David Oelhoffen
Met: Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek, Vincent
Martin, Nicolas Giraud, Jean-Jérôme Esposito, Hatim
Sadiki
Frankrijk 2014
kleur 101 minuten
Een Franse onderwijzer krijgt in 1954, tijdens de Algerijnse
onafhankelijkheidsoorlog, een gevangene onder zijn hoede,
Mohamed, die hij naar een naburige plaats moet brengen om
hem aan de Franse autoriteiten over te dragen. Eerst weigert hij,
maar nadat zijn schooltje is aangevallen door dorpsgenoten van
Mohamed besluit hij alsnog op weg te aan, ook al voelt hij zich
als pied-noir meer met zijn gevangene verwant dan met de
Fransen. Onderweg verzeilen de twee keer op keer in hachelijke
omstandigheden en groeit er een hechte band tussen hen. Deze
somber stemmende, aangrijpende vertelling, gebaseerd op een
kort verhaal van Albert Camus, kan met slechts enkele kleine
aanpassingen moeiteloos naar de huidige situatie in veel landen
worden vertaald. Zie ook Des hommes et des dieux.
Titel: Lola rennt
Regie: Tom Tykwer
Met: Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup,
Armin Rohde, Joachim Król, Nina Petri, Ludger
Pistor, Sebastian Schipper, Julia Lindig
Duitsland 1998
kleur 80 minuten
Lola, een punkstertje met roodgeverfd haar, wordt vanuit een
telefooncel gebeld door haar vriendje Manni: hij is in de metro
een zak met geld kwijtgeraakt die hij om twaalf uur bij zijn baas
had moeten afleveren en verkeert daardoor in acuut
levensgevaar. Het is nu twintig voor twaalf, en Lola begint door
Berlijn te rennen om zijn leven te redden. We krijgen drie
verschillende versies te zien van wat er daarna gebeurt; telkens
wordt de klok teruggezet naar het moment dat Lola de hoorn op
de haak gooit en het huis uit rent (een filmische truc die doet
denken aan Jarmusch en Kieslowski, en natuurlijk aan eerdere
films waarin Tykwer zelf zijn fascinatie met toeval en
causaliteit uitleefde). De versies van de werkelijkheid worden
gescheiden door korte filosofische gesprekken tussen Lola en
Manni (wat betekent ‘houden van’? wat zou je doen als ik
stierf?). De drie parallelle werkelijkheden maken
aanschouwelijk dat kleine oorzaken grote gevolgen hebben; het
is de chaostheorie vertaald naar het witte doek. Verder heeft het
verhaal eigenlijk weinig om het lijf, maar het wordt op
onweerstaanbare wijze en in een letterlijk adembenemend
tempo in beeld gebracht, zodat de kijker niets anders rest dan
aan het scherm gekluisterd te genieten van wat Tykwer hem
voortovert. Zo hoort het: film op z’n best!

Titel: Long story, a
Regie: Jorien van Nes
Met: Raymond Thiry, Victor Copariu, Ioana Flora, Alina
Berzunteanu, Andi Vasluianu
Nederland/Roemenië 2013
kleur 89 minuten
Na de dood van zijn Franse vrouw komt vijftiger Ward terug
naar zijn geboortedorp in Nederland om te proberen een nieuwe
start te maken; hij laat zijn huis opknappen door een Roemeen.
Als deze op een dag niet op zijn werk komt opdagen, zit Ward
plotseling opgescheept met diens zoontje Mihai. Hij besluit na
enige aarzeling het ventje zelf terug te brengen naar zijn moeder
in Roemenië. Door die reis kan Ward via de zorg voor anderen
eindelijk een begin maken met zijn eigen rouwverwerking.
Regisseuse Van Nes geeft haar personages weinig achtergrond
mee waardoor de film moeilijk op gang komt, maar ze weet in
de finale toch nog oprecht te ontroeren met deze schets van
langs elkaar schampende, beschadigde levens. Copariu steelt de
show als het zeer assertieve en eigenzinnige zoontje.
Titel: Look at me
Zie:
Comme une image
Titel: Look of silence, the
Regie: Joshua Oppenheimer
Met: [anoniem]
Denemarken/Indonesië/Finland/Noorwegen/Frankrijk/
Duitsland/Nederland 2014
kleur 103 minuten
Vervolg op The act of killing uit 2012. Ging het in die film om
de daders van de moordpartijen in 1965/1966, hier staan de
nabestaanden van één slachtoffer, Ramli, centraal. We maken
kennis met Ramli’s ouders en zijn jongere broer Adi. De laatste
confronteert de nog altijd opscheppende beulen van destijds met
de gevolgen van hun daden, waarop ze geen ander weerwoord
hebben dan nieuwe scheldpartijen en dreigementen. In vijftig
jaar is er blijkbaar niets veranderd – wie wordt verdacht van
communistische sympathieën moet nog steeds voor zijn leven
vrezen. De familieleden van de slachtoffers leven in de
schaduw van de moordenaars; voor hun verdriet is geen ruimte,
het blijft verborgen achter een beklemmend, beladen
stilzwijgen.

Titel: Looking for Eric
Regie: Ken Loach
Met: Steve Evets, Eric Cantona, Stephanie Bishop, Gerard
Kearns, Stefan Gumbs, Lucy-Jo Hudson, Matthew
McNulty, Laura Ainsworth, John Henshaw, Justin
Moorhouse
UK 2009
kleur 116 minuten
Eric Bishop, postbode van middelbare leeftijd in Manchester en
supporter van Manchester United, is op een dieptepunt in zijn
leven aangeland. Zijn tweede vrouw is niet teruggekomen na
het uitzitten van een gevangenisstraf en hij is achtergebleven
met twee stiefzoons die hem niet serieus nemen en van wie de
oudste bovendien verkeerde vrienden heeft – voor een van hen
houdt hij een pistool in Erics huis verborgen. Verder vraagt zijn
dochter Sam hem voor haar baby te zorgen terwijl zij haar
laatste tentamens doet om af te studeren, waardoor hij ook weer
in contact komt met zijn eerste vrouw Lily, die hij heel lang niet
gezien heeft. Eric houdt in zijn nood monologen tegen een
poster van zijn idool, de Franse voetballer Eric Cantona, tot die
tot zijn schrik plotseling in levenden lijve voor hem staat en
hem op voortvarende wijze van filosofische, maar ook
praktische adviezen voorziet. Met behulp daarvan weet Eric
uiteindelijk orde op zaken te stellen. Opnieuw ruige, maar ook
erg grappige film van Ken Loach, de chroniqueur van de Britse
working class. Hoogtepunten zijn de scène van Eric en zijn
vrienden in de kroeg als Manchester tegen Barcelona speelt, en
die waarin een paar busladingen supporters met Cantonamaskers op een nietsontziende crimineel vernederen. Genieten!
Het einde is wat zoetig.
Titel: Lopen
Regie: Mijke de Jong
Met: Sophie Hoeberechts, Elsie de Brauw
Nederland 1998
kleur 57 minuten
Twee Amsterdamse vriendinnen van in de dertig, geterroriseerd
door sociale verplichtingen, overvolle agenda’s en mobiele
telefoons, proberen hun drukke levens in balans te houden. De
kijker wordt meegesleept in de stress en jachtigheid van hun
bestaan; vanaf het begin is duidelijk dat het niet goed kan
aflopen. Een film die voor velen beangstigend herkenbaar zal
zijn.

Titel: Lore
Regie: Cate Shortland
Met: Saskia Rosendahl, Kai-Peter Malina, Nele Trebs, André
Frid, Mika Seidel, Nick Holaschke
Duitsland/Australië 2012
kleur 109 minuten
De vader van de 15-jarige Lore, een Duitse SS-officier, wordt
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gearresteerd en haar
moeder voegt zich bij hem. Lore en haar broertjes en zusje
moeten vervolgens noodgedwongen vanuit het Zwarte Woud
een barre tocht ondernemen naar Hamburg, waar haar oma
woont. Onderweg wordt ze geholpen door Thomas, tot wie zij
zich sterk aangetrokken voelt. Dan ziet Lore in Thomas’
identiteitspapieren dat hij joods is en valt ze terug in haar door
haar ouders aangeleerde reflexen. Deze Duitstalige film van de
Australische Shortland, gebaseerd op een verhaallijn uit de
roman The dark room van de Britse Rachel Seiffert uit 2001,
concentreert zich op het gezichtspunt van Lore, waardoor het
minstens evenzeer een coming-of-age- als een oorlogsfilm is,
misschien zelfs wel méér – je ziet een kind overvallen worden
door haar ontwakende seksualiteit, een proces dat door geen
oorlog of ontbering te stoppen is. De overlevingstocht van de
kinderen wordt in adembenemend fraaie beelden geschilderd.
Daarnaast krijgen we een aardig kijkje in een chaotische
overgangstijd waarin niets meer is wat het nog maar kort
geleden was en iedereen met vallen en opstaan zijn plaats
opnieuw moet bepalen. Intrigerend, mede door de afkomst van
de makers.
Titel: Loriots Ödipussi
Zie:
Ödipussi
Titel: Loss of sexual innocence, the
Regie: Mike Figgis
Met: Julian Sands, Saffron Burrows, Stefano Dionisi, Kelly
Macdonald, Johanna Torrel, Femi Ogunbanjo, Hanne
Klintoe
USA/UK 1999
kleur 106 minuten
Semi-autobiografische vertelling van regisseur Figgis, die door
het succes van Leaving Las Vegas financieel in staat werd
gesteld tot het maken van deze film. Het verhaal wordt verteld
in een aantal losse episodes, die laten zien hoe Figgis’ alter ego
Nic zich ontwikkelt van klein jongetje tot volwassen man.
Gaandeweg verliest hij steeds meer van zijn onschuld, tot hij de
schrale middelbare jaren bereikt, waarin seksuele afgunst en
verraad regeren. Parallel hieraan loopt het verhaal van de
zondeval van een zwarte Adam en een blanke Eva. Een film om
je in onder te dompelen – sfeervol, teder en gruwelijk tegelijk.

Titel: Lost
Regie: Darren Lemke
Met: Dean Cain, Ashley Scott, Danny Trejo, Irina Björklund
USA 2004
kleur 90 minuten
Jeremy Stanton verdwaalt op weg van Californië naar Red
Ridge in de woestijn na een wegomleiding. Zijn oude RoadAid-wegenkaart geeft geen uitsluitsel en hij belt de Road-Aidhelplijn, waar een zekere Judy hem weer op de goede weg
probeert te helpen. In telefoongesprekken en flashbacks wordt
langzamerhand duidelijk waarom Jeremy deze reis maakt en
hoe erg hij de draad van zijn leven kwijt is, en dan begrijpen we
ook waarom het zo belangrijk is dat hij op tijd arriveert op zijn
afspraak in Red Ridge. Knap gemaakte thriller, die met
minimale middelen tot het allerlaatst een enorme spanning weet
vast te houden.
Titel: Lost and delirious
Regie: Léa Pool
Met: Piper Perabo, Mischa Barton, Jessica Paré, Jackie
Burroughs, Luke Kirby, Graham Greene
Canada 2001
kleur 103 minuten
De verlegen Mary moet naar een elitaire kostschool als haar
vader enkele jaren na de dood van haar moeder hertrouwt. Ze
komt op één kamer met Paulie en Victoria, die zonder dat de
rest van de school het weet een gepassioneerde relatie hebben.
Mary raakt met de twee bevriend, maar moet met lede ogen
toezien hoe de band tussen hen radicaliseert en escaleert als
Victoria onder druk van haar streng gelovige milieu voor een
jongen kiest.
Titel: Lost embrace
Zie:
Abrazo partido, el
Titel: Lost for words
Regie: Alan J.W. Bell
Met: Thora Hird, Peter Postlethwaite, Penny Downie, Kate
Dove
UK 1998
kleur circa 75 minuten
Ontroerende tv-film over een man van middelbare leeftijd die
zijn aftakelende moeder met veel begrip en liefde begeleidt. We
zien haar haar greep op de werkelijkheid langzaam kwijtraken
door een serie beroertes, tot ze afatisch geworden in een
verpleeghuis belandt. Verhaal wordt in flashbacks verteld na
haar overlijden.

Titel: Lost highway
Regie: David Lynch
Met: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert
Loggia, Michael Massee, Robert Blake, John
Roselius, Louis Eppolito
USA 1997
kleur 135 minuten
Het eerste deel van deze film speelt zich af in het huis van de
saxofonist Fred en zijn vrouw Renee. Alles is er kaal en helder,
maar er hangt een sfeer van onbestemde griezeligheid. Die
wordt concreter als er videobanden worden bezorgd waarop het
interieur van het huis te zien is, en Fred Renee een droom
vertelt waarin ze samen in bed lagen maar zij ineens een ander
was. Dan blijkt Renee vermoord en wordt Fred beschuldigd,
gearresteerd en ter dood veroordeeld. In de cel verandert hij in
de automonteur Pete, die wordt vrijgelaten en zijn leventje weer
oppakt. Eerst lijkt dat een volstrekt ander verhaal, maar dan
sijpelen steeds meer elementen uit het eerste deel zijn leven
binnen. Uiteindelijk komt alles op losse schroeven te staan: tijd
en ruimte, oorzaak en gevolg, en zelfs persoonlijkheden: zijn
die twee mannen een en dezelfde man, zijn die twee door
Arquette gespeelde vrouwen eigenlijk één vrouw, en kan
iemand op twee plaatsen tegelijk zijn? Het lijkt een soort
surrealistische droom of nachtmerrie, of de wereld van een
schizofreen van binnenuit bekeken; prachtig gefilmd, gespeeld
door uitstekende acteurs, begeleid door opzwepende muziek,
maar de aanvankelijk gefascineerde kijker blijft toch met een
kater zitten na het uitkijken van zo’n onbevredigend en
cryptisch verhaal zonder achterliggende ideeën.
Titel: Lost in La Mancha
Regie: Keith Fulton, Louis Pepe
Met: Terry Gilliam, Jeff Bridges, Tony Grisoni, Philip
Patterson, René Cleitman, Bernard Bouix, Johnny
Depp, Jean Rochefort
UK/USA 2002
kleur 93 minuten
Documentaire over de poging van Terry Gilliam om de film
The man who killed Don Quixote te maken. Al voordat de
opnamen beginnen is Gilliam gedwongen zijn plannen aan te
passen omdat een van de financiers zich heeft teruggetrokken.
Maar tijdens de preproductie en het filmen gaat vervolgens alles
mis wat maar mis kan gaan: er vliegen voortdurend bulderende
straaljagers over, het draaischema blijkt veel te krap, er breekt
een storm los die de set in een moddermeer herschept en
hoofdrolspeler Jean Rochefort wordt door ziekte getroffen en
moet afhaken. Zo ontpopt het maken van de film zelf zich
geleidelijk tot een gevecht tegen windmolens, en uiteindelijk
wordt de hele onderneming na slechts zes draaidagen
afgeblazen. Gilliam blijft heel lang onverwoestbaar
optimistisch, maar moet uiteindelijk toch accepteren dat zijn
film niet gemaakt zal kunnen worden. Alleen deze making ofdocumentaire resteert als monument voor het rotsvaste geloof
van de regisseur in zijn onmogelijke project. Tegelijkertijd
hilarisch en diep treurig.

Titel: Lost in translation
Regie: Sofia Coppola
Met: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Akiro
Takeshita, Catherine Lambert, Yutaka Kadotoro
USA 2003
kleur 102 minuten
Twee Amerikanen die in een luxehotel in Tokio zitten,
ontdekken dat ze verwante zielen zijn. Hij is een acteur van in
de vijftig die in Tokio is voor het opnemen van een
whiskyreclame, zij in de twintig, net afgestudeerd filosofe en
echtgenote van een beroemd fotograaf die voor zijn werk in
Japan is. Beiden voelen zich niet thuis in de Japanse entourage,
ze zijn te eenzaam en te lamlendig om op onderzoek uit te gaan
maar te slim om zich daar niet aan te storen. Het levert een
ingehouden, tedere film op over een relatie die geen relatie is en
het ook niet wordt. Over twee mensen die op bijna ongrijpbare
wijze iets wezenlijks met elkaar beleven. Coppola vult niets in,
ze laat het bij de fantasie, bij dromen over het mogelijke.
Titel: Lotus
Regie: Pascale Simons
Met: Monic Hendrickx, Edda Barends, Gaite Jansen, Chris
Zegers, Georgina Verbaan, Jack Wouterse, Frieda
Pittoors, Joris Smit, Birgit Schuurman, Nasrdin
Dchar, Raymond Thiry, Gwen Maduro, Bruno
Vanden Broecke
Nederland 2011
kleur 95 minuten
Mozaïekfilm met vijf verhaallijnen over mensen in Rotterdam
die zich om uiteenlopende redenen in hun leven opgesloten
voelen: de dochter van een moeder met euthanasiewens, een
invalide voetballer, een vader van drie kinderen die een
dubbelleven leidt, een hip stel dertigers, een gescheiden
echtpaar met een autistische zoon. Regisseuse Simons weet te
boeien met steeds verspringende flitsen uit geprangde levens.
Het sterke spel van het acteursensemble helpt om de kijker
gefascineerd te houden en zich werkelijk betrokken te voelen
bij de schrijnende eenzaamheid van de personages. Sterk
debuut.

Titel: Louise en hiver
Regie: Jean-François Laguionie
Met: Diane Dassigny, Piera Degli Esposti, Dominique Frot,
Antony Hickling, Jean-François Laguionie
Frankrijk/Canada 2016
kleur 75 minuten
Sprookjesachtige animatiefilm over de 75-jarige Louise, die
eenzaam in een badplaats achterblijft nadat ze de laatste trein
terug naar de stad van het seizoen heeft gemist. Ze doorstaat
stormen, stortbuien en overstromingen en houdt zichzelf in
leven door in zee te vissen. Ook sluit ze vriendschap met een
oude hond die ze op het strand tegenkomt. Ondertussen wordt
ze bezocht door bizarre dromen en herinneringen aan haar
voorbije leven, waarbij de grenzen tussen fantasie en
werkelijkheid vervagen. Een poëtische en magisch-realistische
overpeinzing over leven, eenzaamheid en dood.
Titel: Louise Wimmer
Regie: Cyril Mennegun
Met: Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoît, Marie
Kremer, Jean-Marc Roulot, Nicolas Woirion, Frédéric
Gorny, Cécile Rebboah, Annie-France Poli
Frankrijk 2011
kleur 80 minuten
Louise Wimmer leeft in haar auto, een oude aftandse Volvo, is
wanhopig op zoek naar een woning en verdient een schamel
zakcentje met baantjes als dienstmeisje in een hotel en bij
mensen thuis. Haar spullen zijn ergens opgeslagen maar de
vraag is hoe lang nog, want ze kan de huur van de box niet meer
betalen. Sinds ze bij haar man is weggegaan, is ze steeds verder
in de financiële problemen gekomen, maar ze klaagt niet maar
vecht, al is haar bestaan uitzichtloos. Op medelijden zit ze niet
te wachten en mensen die haar willen helpen, bekt ze af. Mooie
acteerprestatie van hoofdrolspeelster Masiero, die de waardige,
aan lager wal geraakte vrouw overtuigend neerzet en de film
ondanks het wat magere, te weinig uitgewerkte verhaal en het
nogal geforceerde einde tot een bijzondere kijkervaring maakt.
Hoogtepunt is de scène waarin ze furieus danst op het zich
eeuwig herhalende bandje met Sinnerman van Nina Simone in
haar auto, en dan opeens de cassettespeler woedend uit het
dashboard rukt.

Titel: Lourdes
Regie: Jessica Hausner
Met: Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini, Elina
Löwensohn, Gilette Barbier, Gerhard Liebmann,
Linde Prelog, Heidi Baratta, Hubert Kramar, Helga
Illich, Walter Benn, Petra Morzé, Orsolya Tóth
Oostenrijk/Frankrijk 2009
kleur 96 minuten
Christine, een jonge vrouw met MS die in een rolstoel zit,
maakt georganiseerde culturele en christelijke reizen om aan
haar eenzaamheid te ontsnappen. Tijdens een verblijf in
Lourdes lijkt er een soort wonder te gebeuren: ze kan ineens
haar armen weer bewegen en later ook lopen, zij het wankel en
met een stok. Een raadselachtige gebeurtenis die al snel
discussie oproept: waarom de niet bijzonder gelovige Christine
en niet een van de andere leden van de groep, van wie
sommigen er nog veel erger aan toe zijn of al veel vaker in
Lourdes waren? Hausner toont de gebeurtenissen zonder
duidelijk stelling te nemen; ze sluit een wonderbaarlijke
genezing niet uit en drijft evenmin gemakzuchtig de spot met
het ‘circus Lourdes’. Het einde is bewust dubbelzinnig. Sterk
zijn vooral de scherp geobserveerde groepsprocessen en de
soms verrassend prozaïsche bezigheden van de geestelijken en
vrijwilligers. Goed.
Titel: Love (2011)
Regie: William Eubank
Met: Gunner Wright, Corey Richardson, Bradley Horne,
Nancy Stelle, Roger E. Fanter
USA 2011
kleur 84 minuten
Astronaut Lee Miller verliest in 2045 het contact met de aarde,
waar mogelijk een grote catastrofe heeft plaatsgevonden, en
blijft eenzaam achter in het ISS. Op zichzelf teruggeworpen
probeert hij de loerende waanzin op afstand te houden en in
leven te blijven, maar hij krijgt al snel last van kwellende
hallucinaties. In een verborgen compartiment in het
ruimtestation ontdekt hij tot zijn verbijstering het dagboek van
een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog met
overpeinzingen over de demonen die in ons allen huizen en de
waanzin van het doden op grote schaal. Deze sympathieke maar
niet helemaal geslaagde low-budget-sciencefictionfilm vist in
dezelfde vijver als Moon en wil een ode zijn aan de
onmisbaarheid van echt menselijk contact.

Titel: Love (2015)
Regie: Gaspar Noé
Met: Aomi Muyock, Karl Glusman, Klara Kristin, Ugo Fox,
Juan Saavedra, Gaspar Noé, Isabelle Nicou
Frankrijk 2015
kleur 135 minuten
Als Murphy, die sinds kort vader is, een telefoontje krijgt van
zijn ex-schoonmoeder die al geruime tijd niets meer van haar
dochter heeft gehoord, blijkt dat hij de tumultueuze relatie met
zijn ex-vriendin Electra nog allesbehalve verwerkt heeft. In
flashbacks zien we episodes uit de heftige liefde die Murphy en
Electra beleefden: tedere en grappige momenten, beloftes,
bedrog, jaloezie, ruzies en talloze onverbloemd getoonde
seksscènes. Het zou een aangrijpend beeld van een teloorgegane
liefde kunnen opleveren, ware het niet dat het allemaal zo koud
en gevoelloos blijft, dat de dialogen en voiceover
tenenkrommend nietszeggend zijn en dat we niets te weten
komen over de achtergronden en diepere drijfveren van de
personages; het blijven voornamelijk pratende en copulerende
lijven. De anno 2015 nauwelijk meer gewaagd te noemen
seksscènes in 3D kunnen daar weinig aan verhelpen. Je had
gewild dat in een film die geacht wordt over liefde te gaan die
liefde wat eh, ja, liefdevoller in beeld gebracht zou zijn.
Titel: Love actually
Regie: Richard Curtis
Met: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Emma Thompson,
Liam Neeson, Alan Rickman, Bill Nighy, Colin Firth,
Rowan Atkinson, Laura Linney, Keira Nightley, Billy
Bob Thornton
UK/USA 2003
kleur 135 minuten
Ensemblefilm, spelend in de weken voor Kerstmis, over tien
zeer verschillende stellen en de rol die liefde in hun leven
speelt. Een echte feelgoodfilm voor een breed publiek met een
sterrencast. Ondanks de ogenschijnlijk ingewikkelde,
dooreengeweven verhaallijnen – stiefvader en stiefzoon,
schrijver en schoonmaakster, broer en zus, jongetje en
onbereikbare schoolliefde, baas en ondergeschikte, overjarige
popartiest en trouwe manager, premier en koffiejuffrouw en ga
zo maar door – een simpele, goed te volgen film die door een
strakke regie niet naar goedkoop sentiment afglijdt. Een
minpuntje is dat er door de vele karakters nauwelijks ruimte is
voor uitdieping, terwijl je van sommige levens graag wat meer
zou willen zien.

Titel: Love and death on Long Island
Regie: Richard Kwietniowski
Met: John Hurt, Jason Priestley, Fiona Loewi, Sheila
Hancock, Harvey Atkin
Canada/UK 1997
kleur 93 minuten
De wereldvreemde Britse schrijver Giles De’Ath ziet per
ongeluk de film Hotpants College met daarin de jonge
Amerikaanse B-acteur Ronnie Bostock, die hem doet denken
aan de jong gestorven dichter Chatterton. Hij raakt volledig in
diens ban en gaat hem uiteindelijk zelfs opzoeken in het huis op
Long Island waar hij met zijn vriendin Audrey woont. Ronnie is
vrijwel meteen overdonderd door Giles’ autoriteit en intellect,
maar hem ontgaan de diepere motieven die achter het bezoek
zitten. De gesuggereerde homoseksualiteit van De’Ath geeft
deze komedie een ondertoon van bijzondere intensiteit,
waardoor de film soms enigszins doet denken aan Death in
Venice (al loopt hij minder tragisch af).
Titel: Love and other catastrophes
Regie: Emma-Kate Croghan
Met: Frances O’Connor, Alice Garner, Matt Day, Matthew
Dyktynski, Radha Mitchell Kym Gyngell
Australië 1996
kleur 76 minuten
Blik in het leven van vijf studenten op een Australische campus
van de destijds nog maar 23-jarige regisseuse. Ze beziet de
dagelijkse beslommeringen en de liefdesperikelen van de
studenten met een milde blik. Centraal staan twee meisjes die
een nieuwe huisgenoot zoeken en van wie de ene net haar
vriendin heeft gedumpt en van studierichting wil veranderen
terwijl de andere al vier jaar aan een scriptie over Doris Day
werkt en geen vriendje heeft omdat ze te zware eisen stelt.
Simpele recht-voor-z’n-raapkomedie, met een laag budget
gemaakt. Enigszins voorspelbaar, maar beslist sympathiek.

Titel: Love and other drugs
Regie: Edward Zwick
Met: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Josh
Gad, Gabriel Macht, Judy Greer
USA 2010
kleur 112 minuten
Onwaarschijnlijke liefde tussen een flierefluitende
artsenbezoeker van een farmaceutisch bedrijf en een patiënte
van een van ‘zijn’ artsen. Ze willen zich aanvankelijk geen van
beiden binden, hij niet omdat hij alleen maar veel vrouwen wil
scoren en veel geld wil verdienen, zij niet omdat ze beginnende
parkinson heeft en geen partner met haar verzorging wil
opschepen. Maar de liefde blijkt zich tot hun beider stomme
verbazing niet te laten tegenhouden. Het potentieel
veelbelovende hoofdthema van de film sneeuwt helaas onder
omdat Zwick te veel tegelijk wil: het verhaal zwabbert heen en
weer tussen een romantische komedie met een duistere
ondertoon, een kritiek op de farmaceutische industrie en de
Amerikaanse gezondheidszorg, een screwballcomedy en
slapstick, en is helaas ook nog voorzien van een onverteerbaar
suikerzoet Hollywood-slot. Daardoor raakt uit het zicht dat er
toch een paar zeer geslaagde en gedurfde scènes in zitten.
Zwick zou veel beter kunnen als hij zich op één ding
concentreerde en dat goed deed.
Titel: Love in a bottle
Regie: Paula van der Oest
Met: Hannah Hoekstra, James Krishna Floyd
Nederland 2021
kleur 79 minuten
De Nederlandse Lucky en de Brit Miles hebben elkaar vluchtig
ontmoet op het vliegveld van Milaan. Er is een vonkje
overgesprongen, maar dan breekt de coronacrisis uit en zit
iedereen thuis opgehokt – Lucky in Amsterdam en Miles in
Londen (miles apart, hahaha). Het enige wat ze kunnen doen is
proberen elkaar via videogesprekken beter te leren kennen. Dat
gaat met ups en downs, maar het is duidelijk dat ze wel iets
hebben samen. Waar de afstandsgeliefden het destijds in Van
Goghs 06 nog met de telefoon moesten doen, zijn de technische
mogelijkheden anno 2021 bijna onbeperkt – maar toch gaat er
niets boven het echte werk, zoals Miles ergens opmerkt. En
passant leert de kijker het nodige over parfums. Geslaagde
impressie van liefde in tijden van lockdown.
Titel: Love is all you need
Zie:
Skaldede frisør, den

Titel: Love letter, the
Regie: Peter Chan
Met: Kate Capshaw, Tom Everett Scott, Tom Selleck, Blythe
Danner, Ellen DeGeneres, Julianne Nicholson, Gloria
Stuart, Geraldine McEwan
USA 1999
kleur 88 minuten
Helen, eigenaresse van een boekwinkel in een klein plaatsje in
New England, werkt hard en jogt veel om in conditie te blijven
maar zit emotioneel op slot. Dan vindt ze op een dag een
geheimzinnige, poëtische liefdesbrief, slechts ondertekend met
‘Yours’, die haar niet onberoerd laat, en ze begint een affaire
met een veel jongere employé van haar winkel; beiden denken
van de ander dat die de brief heeft geschreven. De brief wordt
vervolgens door nog meer mensen gevonden en er bloeien een
aantal echte en vermeende liefdes op. Ten slotte weet Helen
mede dankzij de brief een misverstand op te lossen en een
geliefde uit het verre verleden in haar hart toe te laten, en ook
heeft haar moeder nog een verrassing in petto, waarmee tevens
duidelijk wordt wie de brief geschreven heeft en aan wie.
Charmante verfilming van het boek van Cathleen Shine, meer
Europees dan Amerikaans van stijl, lichtvoetig maar met
tragische ondertonen.
Titel: Loveless
Zie:
Neljoebov
Titel: Loverboy
Regie: Lodewijk Crijns
Met: Monique van der Werff, Dragan Bakema, Marie Louise
Stheins, Chantal Janzen, Joan Nederlof, Philip Ivanov
Nederland 2003
kleur 79 minuten
De 17-jarige Denise woont bij haar moeder en haar achterlijke
tante, op wie ze regelmatig moet passen. Ze hebben het niet
breed. Denise kan haar draai thuis en op school niet vinden en
droomt van een ander, flitsender leven, zoals ze dat ziet in
videoclips. Dit lijkt binnen handbereik te komen als ze Michael
ontmoet, die haar dure cadeaus geeft en haar mee uit neemt.
Maar gaandeweg wordt duidelijk dat Michael een ‘loverboy’ is,
een jongen die meisjes de prostitutie in lokt. Heel lang houdt
Denise de illusie dat het allemaal dient om haar toekomst met
Michael veilig te stellen, vooral omdat hij écht een beetje
verliefd op haar is – of lijkt. De film toont de scherpe en
gewelddadige kantjes van de prostitutie slechts mondjesmaat en
flatteert de werkelijkheid daardoor nogal; een film als Lilja 4ever geeft een veel rauwer en realistischer beeld van de
gedwongen prostitutie.

Titel: Loving Vincent
Regie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Met: Douglas Booth, Jerome Flynn, Robert Gulaczyk, Chris
O’Dowd, Helen McCrory, Eleanor Tomlinson, Martin
Herdman, Saoirse Ronan, Aidan Turner
UK/Polen 2017
kleur en zwart-wit 94 minuten
Animatiefilm over het leven en de dood van Vincent van Gogh,
geheel opgebouwd uit in diens stijl geschilderde frames. Er
werden meer dan honderd kunstenaars ingehuurd om met
behulp van de door Van Gogh gebruikte techniek taferelen te
schilderen; al met al is er zeven jaar aan de film gewerkt. Het
resultaat is visueel verbluffend en oogstrelend: de schilderijen
van Van Gogh komen tot leven! Het verhaal is opgebouwd als
een thriller waarin de nietsnut Armand Roulin, de zoon van de
postbode van Arles, er door zijn vader op uit wordt gestuurd om
Vincents laatste brief postuum aan zijn broer Theo te bezorgen.
Armand begeeft zich met tegenzin op weg om aan zijn
zoektocht naar Theo te beginnen, maar in zijn gesprekken met
mensen die Vincent hebben gekend raakt hij gaandeweg
gefascineerd door het droeve lot en de psychische kwellingen
van Van Gogh en de raadsels rondom diens dood. Prachtig.
Titel: Lucia de B.
Regie: Paula van der Oest
Met: Ariane Schluter, Annet Malherbe, Fedja van Huêt,
Sallie Harmsen, Barry Atsma, Marwan Kenzari,
Amanda Ooms, Bas Keijzer, Marcel Musters
Nederland 2014
kleur 97 minuten
Verfilming van de geruchtmakende zaak rond Lucia de Berk, de
verpleegster die ten onrechte werd veroordeeld wegens moord
op minstens zeven baby’s en bejaarden maar uiteindelijk
onschuldig bleek te zijn. Een parketmedewerkster van het OM
krijgt vermoedens dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling
en seint Lucia’s advocaat in. Met grote vasthoudendheid blijven
zij proberen Lucia vrij te krijgen. Hoewel de feiten rond deze
complexe zaak behoorlijk zijn versimpeld en sommige
tegenstellingen wel erg scherp zijn aangezet, geeft de film een
aangrijpend beeld van het leven van de ten onrechte
veroordeelde De Berk die, steeds meer murwgebeukt tussen
hoop en verslagenheid, het recht ten slotte toch ziet zegevieren.
Mooie hoofdrollen van Schluter als de veelgeplaagde, maar
ietwat ondoorgrondelijke en niet altijd even sympathieke Lucia
en Harmsen als de koppige klokkenluidster.
Titel: Lucky day, a
Zie:
Día de suerte, un

Titel: Luftslottet som sprängdes (Millennium 3 –
Gerechtigheid / The girl who kicked the hornet’s
nest)
Regie: Daniel Alfredson
Met: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Annika
Hallin, Jacon Eriksson, Sofia Ledarp, Anders
Ahlbom, Micke Spreiz, Georgi Staykov
Zweden 2009
kleur 148 minuten
Slotdeel van de Millennium-trilogie naar de boeken van Stieg
Larsson. Lisbeth Salander heeft een kogel in haar hoofd
gekregen en wordt verpleegd in een ziekenhuis. Daarna moet ze
naar de gevangenis omdat ze wordt beschuldigd van poging tot
moord op haar vader, de overgelopen Russische spion
Zalachenko. Er lijken overtuigende bewijzen te bestaan die
aantonen dat ze psychisch ziek is, maar Mikael Blomkvist is
ervan overtuigd dat ze onschuldig is. Hij komt erachter dat er
sinds de jaren zestig een geheime organisatie binnen de
Zweedse geheime dienst bestaat, ‘de Sectie’, die de veiligheid
van de staat moet garanderen en die Zalachenko tot elke prijs
beschermt. Blomkvist blijft tegen ernstige bedreigingen en zelfs
moordaanslagen in vechten om de waarheid aan het licht te
brengen en Salander vrij te pleiten. De voortdurend overal op de
loer liggende dreiging die uitgaat van een staat die zichzelf
boven de wet heeft geplaatst, en de intense achterdocht van
Salander tegen alles en iedereen, die maakt dat ze niet alleen
tegen haar vijanden maar vooral ook tegen zichzelf en haar
eigen verleden moet strijden, maken deze film weer net zo
bloedstollend spannend als het sterke eerste deel van de trilogie
en beter dan het wat zwakkere middelste deel.
Titel: Luiaards van het vruchtbare dal, de
Zie:
Tembelides tis eforis kiladas, i
Titel: Luna papa
Regie: Bakhtyar Khudojnazarov
Met: Chulpan Khamatova, Moritz Bleibtreu, Atho
Mukhamedzhanov, Merab Ninidze, Lola
Mirzorakhimova, Polina Rajkina
Rusland 1999
kleur 107 minuten
Magisch-realistisch verhaal over de 17-jarige, dromerige
Mamlakat, die met haar aan sterk wisselende stemmingen
onderhevige vader en haar achterlijke broer in een Oezbeeks
dorpje woont en graag actrice wil worden. Ze wordt zwanger
van een acteur van een rondtrekkend toneelgezelschap, waarna
het driekoppige bepaald-niet-doorsneegezin op zoek gaat naar
de vader. Doet enigszins denken aan Underground van
Kusturica, maar is lichter van toon, al zijn er zeker ook
grimmige elementen aan te wijzen. De hele film wordt begeleid
door een voiceover van het ongeboren kind van Mamlakat, van
‘dit is Mamlakat, ze zal mijn mama worden’ tot ‘nu is het tijd
om geboren te worden’.

Titel: Lust och fägring stor (All things fair)
Regie: Bo Widerberg
Met: Johan Widerberg, Marika Lagercrantz, Tomas von
Brömssen, Karin Huldt, Nina Gunke, Björn Kjellman,
Kenneth Milldoff, Frida Lindholm
Denemarken/Zweden 1995
kleur 128 minuten
Mooie studie van de opkomst en ondergang van een passie. De
15-jarige Stig (prachtig gespeeld door Johan Widerberg, zoon
van de regisseur) wordt tijdens de oorlogsjaren in het neutrale
Malmö verliefd op de mooie Viola (Lagercrantz), zijn ruim
twintig jaar oudere lerares. De liefde blijkt tot zijn verrassing
wederzijds, en ze beleven een paar mooie maanden, totdat Stig
verliefd wordt op een leeftijdgenote en Viola uit woede en
frustratie op wraak zint. Een bijzonder element in de film is de
vriendschap die zich ontwikkelt tussen Stig en Viola’s man
Kjell (von Brömssen), een mislukte en gefrustreerde
vertegenwoordiger in damesondergoed, en die op den duur
sterker blijkt dan de verhouding van Stig en Viola. Ook fraai
zijn de scènes in Stigs ouderlijk huis, vooral die met zijn
aandoenlijke moeder (Gunke). Ondanks het zware thema veel
humoristische elementen, zoals de koekoeksklok waaruit op
gezette tijden zelfgestookte drank gutst.
Titel: Lust, caution
Zie:
Se, ji
Titel: Lymelife
Regie: Derick Martini
Met: Rory Culkin, Alec Baldwin, Jill Hennessy, Emma
Roberts, Timothy Hutton, Cynthia Nixon, Logan
Huffman
USA 2008
kleur 95 minuten
In een Amerikaanse buitenwijk eind jaren zeventig is de 15jarige Scott verliefd op zijn buurmeisje Adrianna, die liever met
oudere jongens uitgaat (zegt ze). Ondertussen bezwijken de
huwelijken van hun beider ouders onder buitenechtelijke
relaties, leugens en vervreemding. Tragikomische kijk op het
failliet van de Amerikaanse droom in het post-Watergatetijdperk, met de ziekte van Lyme als symbool voor de verrotting
die vanbinnen aan iedereen vreet. Net als in The ice storm, dat
in hetzelfde decennium speelt, zien we hoe de kinderen in
wezen aan hun lot overgelaten worden door ouders die alleen
oog hebben voor zichzelf en hun eigen geluk. Fraaie shots van
Long Island, een met zorg gekozen soundtrack en een zeer
authentieke, uiterst ongemakkelijke ‘eerste keer’ completeren
het geheel.

Titel: M’n beessie en ik
Regie: Johan Kramer
Met: Jason, Kim, Lana, Runa, Vico, Wollie, Jo-Ann, Frans,
Zappa, Mikey, Nokia, Kamatz
Nederland 2022
kleur 76 minuten
Documentaire over de bijzondere band van een aantal
Nederlanders met hun huisdieren. De innig beminde en
liefdevol verzorgde niet-menselijke huisgenoten vullen vaak
een leemte in het leven van hun eigenaren – opvallend veel van
hen zijn single en de dieren gaan soms zelfs mee naar bed. We
zien een dansende hond, naaktkatten, een huisvarken, een
reuzenslak, een kat die tot Instagram-beroemdheid is
uitgegroeid en een hondje dat een therapeutische functie vervult
voor een autistisch meisje. Kramer brengt de band tussen mens
en dier op een respectvolle manier in beeld en wisselt absurde
taferelen af met diep ontroerende momenten. Wie heeft wie het
hardst nodig?
Titel: Ma saison préférée
Regie: André Téchiné
Met: Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Marthe Villalonga,
Jean-Pierre Bouvier, Chiara Mastroianni
Frankrijk 1993
kleur 126 minuten
Afstandelijkheid, egoïsme en tekortschietende emoties in een
familie komen aan het licht doordat moeder/oma met haar
gezondheid begint te sukkelen. De film concentreert zich op de
effecten die dit heeft op de beide kinderen van de vrouw, de
notaris Emilie en de hersenchirurg Antoine, beiden veertigers.
Ze worden met hun neus op hun eigen mislukkingen en
miezerigheden gedrukt. De jongste generatie vervult een
bescheiden maar uiterst onsympathieke bijrol. De film draagt
een weinig opwekkend mensbeeld uit en stelt de kijker door de
lengte en de strakke opbouw danig op de proef.

Titel: Maboroshi no hikari (Maborosi / Optical illusion)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Makiko Esumi, Takashi Naito, Tadanobu Asano, Gohki
Kashiyama, Naomi Watanabe, Midori Kiuchi
Japan 1995
kleur 110 minuten
De echtgenoot van Yumiko, een jonge vrouw, pleegt zelfmoord
en laat zijn vrouw en een zoontje van een paar maanden achter.
Er waren geen aanwijzingen dat hij neerslachtig was en hij
heeft geen briefje achtergelaten; zijn weduwe begrijpt er niets
van. Vijf jaar later hertrouwt Yumiko en verhuist ze van Osaka
naar een vissersplaatsje aan zee. Ze blijft echter wanhopig
zoeken naar een verklaring voor iets wat misschien wel niet te
verklaren is. Misschien, zo oppert haar tweede man, worden
mensen die zelfmoord plegen aangelokt door een vreemd licht,
een soort visioen dat de belofte van een beter leven lijkt te
behelzen (de Japanse titel betekent letterlijk ‘visioen van licht’).
De pogingen van Yumiko om haar verdriet te overwinnen en
verder te gaan met haar leven worden verbeeld met veel stil spel
en lange statische shots van een woeste schoonheid; de beelden
zijn een soort cinematografische schilderijen. De mens is nietig
en machteloos te midden van een woordeloze, onbegrijpelijke
weidsheid. Een ontroerend meesterwerk, dat in deze vorm niet
in het westen gemaakt zou kunnen worden. Een paar jaar later
zou Kore-eda opnieuw verrassen met Wandafuru raifu (After
life).
Titel: Maborosi
Zie:
Maboroshi no hikari
Titel: Maccheroni
Regie: Ettore Scola
Met: Jack Lemmon, Marcello Mastroianni
Italië 1985
kleur circa 104 minuten
Lemmon en Mastroianni waren kort na de oorlog kameraden in
Italië. Jaren later keert de Amerikaan, nu zakenman, weer terug
naar Napels en wordt geconfronteerd met zijn verleden. Voor
hem is het een haast vergeten episode, voor de Italiaan een
hoogtepunt en het begin van een soort heldenverering van de
Amerikaanse soldaat. Na wat gehakketak komen de twee
gewezen kameraden nader tot elkaar. Een prachtige,
gevoelvolle, door en door Italiaanse film waarin een
verkleumde Amerikaan langzaam ontdooit. Heel leuk zijn de
doden en wederopstandingen van Antonio.

Titel: Machinist, the
Regie: Brad Anderson
Met: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana SánchezGijón, John Sharian, Michael Ironside
USA 2004
kleur 101 minuten
Trevor Reznik, arbeider in een machinefabriek, is griezelig
mager (Bale viel bijna dertig kilo af voor zijn rol!) en lijdt aan
slapeloosheid; hij beweert al een jaar niet meer te hebben
geslapen. Hij begint aan zijn verstand te twijfelen als er op zijn
werk en thuis steeds meer bizarre dingen gebeuren die op een
complot tegen hem lijken te wijzen. Na een door zijn
onachtzaamheid veroorzaakt ongeluk keren zijn collega’s zich
van hem af, er loopt een zwaargebouwde man met een
misvormde hand rond die hij als enige lijkt te kunnen zien en
hij vindt steeds mysterieuze plakbriefjes met een half opgelost
galgje-woord op zijn ijskast. Hij begint de oplossing van zijn
raadsels steeds fanatieker na te jagen en drijft daarmee ook de
twee vrouwen in zijn leven – een sympathiek hoertje en een
serveerster in een vliegveldrestaurant – tot waanzin. Pas
helemaal aan het slot wordt duidelijk door welk verschrikkelijk
trauma Trevor zo’n spook van zijn vroegere zelf is geworden.
Deze vakkundig gemaakte thriller bevat verwijzingen naar een
aantal beroemde genregenoten, maar weet het niveau daarvan
niet helemaal te evenaren. De hoofdrol van Bale is wel
fenomenaal, en alleen al daarvoor is het de moeite waard om
naar de film te kijken.
Titel: Mad Dog and Glory
Regie: John McNaughton
Met: Robert de Niro, Bill Murray, Uma Thurman, David
Caruso, Mike Starr
USA 1993
kleur 90 minuten
De onopvallende politiefunctionaris Wayne (De Niro) redt bij
toeval het leven van de gangster Frank (Murray). Deze bedankt
hem door hem een week lang een meisje (Thurman) te sturen.
Na een stroef begin bloeit er iets moois op tussen Wayne, die
door zijn collega’s schertsend ‘Mad Dog’ wordt genoemd, en
het meisje, Glory. Maar na die week wil Frank Glory terug
hebben. Probleem! In deze prachtige film stijgen alle
hoofdpersonen boven zichzelf en hun alledaagsheid uit, daartoe
min of meer gedwongen door de omstandigheden: de bange,
schuchtere Wayne als hij plotseling bereid blijkt te vechten voor
het meisje waar hij van houdt, Glory als ze duidelijk maakt dat
ze niet voor geld te koop is, en Frank als hij erkent dat zelfs hij,
hoeveel macht hij ook heeft en hoe levensgevaarlijk hij ook is,
geen vriendschap kan afdwingen met iemand die dat niet wil.

Titel: Madame Bovary
Regie: Tim Fywell
Met: Frances O’Connor, Hugh Bonneville, Keith Barron, Joe
McGann, Hugh Dancy, Jessica Oyelowo, Greg Wise
UK 2000
kleur 155 minuten
Deze nieuwe BBC-verfilming van de negentiende-eeuwse
klassieker van Flaubert legt meer de nadruk op de seksuele
escapades van Emma dan op haar gekweldheid en haar hang
naar avontuur en opwinding. Bonneville is als Charles Flaubert
iets te sympathiek en mannelijk; het is moeilijk te volgen
waarom Emma hem ontrouw is met enkele vederlichte
leeghoofden. Niettemin: met zorg gemaakt en fraai gefilmd; de
toenemende financiële problemen van de Bovary’s zijn
schrijnend in beeld gebracht.
Titel: Madame Sousatzka
Regie: John Schlesinger
Met: Shirley MacLaine, Navin Chowdhry, Peggy Ashcroft,
Twiggy
UK 1988
kleur 115 minuten
Conflicten tussen de oude pianolerares Madame Sousatzka
(MacLaine) en haar geniale vijftienjarige leerling Manek Sen
(Chowdhry) in het door projectontwikkelaars geteisterde
Londen van eind jaren tachtig. Aanvankelijk zijn er slechts
autoriteits- en methodologische conflicten, die steeds weer
worden bijgelegd, maar later komt er een ander, onoplosbaar
conflict bij: Manek wil optreden, Madame Sousatzka vindt dat
hij daar nog niet aan toe is. Hierin spelen haar eigen falen in het
verleden en het feit dat ze al eens eerder een geniale leerling
kwijtraakte een grote rol. Uiteindelijk geven voor Manek de
financiële problemen van zijn moeder de doorslag: hij gaat in
zee met een op geld beluste impresario en een andere
pianoleraar. Hij weet Madame Sousatzka er echter nog wel van
te overtuigen dat het voor beiden beter is dat hij zijn eigen weg
gaat, zodat ze niet met bitterheid uit elkaar gaan. Vakkundig
gemaakte film; scenario ‘geactualiseerd’ naar een roman van
Bernice Ruben uit de jaren zestig.

Titel: Madelief: krassen in het tafelblad
Regie: Ineke Houtman
Met: Madelief Verelst, Rijk de Gooyer, Peter Blok, Margo
Dames, Kitty Courbois, Veerle Dobbelaere, Freek
Bom, Rob van de Meeberg
Nederland 1998
kleur 92 minuten
Verfilming van het gelijknamige boek van Guus Kuijer over de
jonge Madelief, die er na de dood van haar oma achter probeert
te komen wie er schuilging achter haar strenge portret.
Madeliefs moeder was niet erg op haar moeder gesteld, en haar
opa zegt dat zijn vrouw een ‘best mens’ was, maar niet lief. Uit
de bandjes en aantekeningen die Madelief in het schuurtje
achter opa’s huis vindt, komt een beeld naar voren van een
jonge vrouw die graag een avontuurlijk leven had willen leiden
maar zich een gevangene van haar omstandigheden voelde.
Titel: Mademoiselle
Regie: Philippe Lioret
Met: Sandrine Bonnaire, Jacques Gamblin, Isabelle
Candelier, Zinedine Soualem, Jacques Boudet
Frankrijk 2001
kleur 75 minuten
Een getrouwde vrouw komt op een congres voor
artsenbezoekers in contact met een man van een gezelschap
rondreizende improvisatieacteurs en er ontstaat iets moois
tussen de twee. De details van de ontluikende mini-romance
worden met veel zorg in beeld gebracht, en dat zo’n korte,
intense episode een blijvende impact kan hebben, wordt
vakkundig duidelijk gemaakt. Het spel van de beide
hoofdrolspelers overtuigt, de soms wat opgelegd-komische
entourage vond ik iets minder geslaagd. Maar al met al zeker de
moeite waard.
Titel: Mademoiselle Chambon
Regie: Stéphane Brizé
Met: Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Aure Atika, JeanMarc Thibault, Arthur Le Houérou
Frankrijk 2009
kleur 101 minuten
Bouwvakker Jean, een man van weinig woorden, leidt een
simpel maar gelukkig leven: liefdevol huwelijk, kind, tweede
kind op komst. Dan vraagt Véronique Chambon, de lerares van
zijn zoontje, of hij een keer in de klas iets wil komen vertellen
over zijn beroep, waarna Véronique en Jean, hoewel totaal
verschillend, een langzaam opbloeiende, stille liefde voor elkaar
opvatten die hen steeds verder in het nauw drijft. Ze zoeken
onbeholpen toenadering tot elkaar, beseffend dat hun romance
gedoemd is, maar kunnen hun gevoelens niet negeren. Net als
in Brizés Je ne suis pas là pour être aimé gaat het hier over een
moeizame liefde tussen emotioneel geblutste midlifers en de
vraag of je je hele leven overhoop wilt laten gooien. Subliem
neergezet door de twee hoofdrolspelers, met veel schitterend stil
spel.

Titel: Madness of King George, the
Regie: Nicholas Hytner
Met: Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian Holm, Rupert
Everett, Amanda Donohoe
UK 1994
kleur 110 minuten
Film over koning George III van Engeland, die regeerde van
1760 tot 1811. Een paar maal had hij aanvallen van waanzin,
die hem tijdelijk ongeschikt maakten om te regeren. Eén zo’n
machtsvacuüm maken we mee, in 1788, vlak nadat de
Amerikaanse koloniën onafhankelijk zijn geworden. Doordat de
vaste hand van de koning wegvalt, komt er ruimte voor allerlei
gekonkel, waarvan zijn zoon, de luie en verwaten Prince of
Wales, probeert te profiteren door de macht te grijpen en te
trouwen. Nog net op tijd komt de koning weer bij zijn
positieven, daarbij geholpen door een soort psychiater avant la
lettre. Tegenwoordig weten we vrijwel zeker dat zijn ‘waanzin’
was terug te voeren op de stofwisselingsziekte porfyrie; destijds
tastte men in het duister over de oorzaken en deden de artsen
maar wat. Vanwege zijn aanvallen stond de koning bekend als
een tiran, maar in werkelijkheid was hij een aimabel en
verstandig man, die als een van de weinige vorsten uit die tijd
echt van zijn vrouw hield (die hij liefdevol ‘Mrs. King’
noemde) en zich niet overgaf aan uitspattingen. Hij had gewoon
pech dat hij die ziekte had.
Titel: Madres paralelas
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana
Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano,
Adelfa Calvo
Spanje/Frankrijk 2021
kleur 123 minuten
Twee vrouwen bevallen vrijwel tegelijkertijd van een dochter.
De ene, Janis, is professioneel fotografe en tegen de veertig;
haar kindje is, hoewel een ongelukje, zeer gewenst. De andere,
Ana, is zeventien, heeft een getroebleerd verleden en wilde het
kind eigenlijk niet. Janis ontfermt zich over de bange, onzekere
Ana en er ontstaat een band tussen de beide vrouwen. Ze
blijven elkaar zien tijdens de turbulente jaren die volgen en
waarin heel wat overhoop wordt gehaald. Ana zou het verleden
het liefst vergeten en zich geheel op de toekomst richten, Janis
doet juist onderzoek naar het verleden van haar familie: bij haar
geboortedorp wordt een oud massagraf uit de tijd van de
Spaanse burgeroorlog opgegraven om de omgebrachte
revolutionairen, onder wie Janis’ overgrootvader, een passende
begrafenis te geven. Zodoende eindigt deze sterke Almodóvar
na de inmiddels vertrouwde achtbaanachtige verwikkelingen
met een serieus historisch slotakkoord. Aanrader.

Titel: Magdalene sisters, the
Regie: Peter Mullan
Met: Geraldine McEwan, Anne-Marie Duff, Nora Jane
Noone, Dorothy Duffy, Eileen Walsh, Mary Murray
UK/Ierland 2002
kleur 119 minuten
Aangrijpende film over het droeve lot van de ‘gevallen
vrouwen’ die in het Ierland van de jaren zestig in wasserijen te
werk werden gesteld, waar ze onder toezicht van vaak
sadistische nonnen keihard moesten werken tot de dood erop
volgde. Een ‘gevallen vrouw’ kon een ongehuwde moeder zijn
of een meisje dat buitenechtelijke seks had gehad, maar ook een
vrouw die alleen maar pratend met een vreemde man was
aangetroffen. De dreiging naar zo’n wasserij te worden
afgevoerd die ‘verdorven’ vrouwen boven het hoofd hing, bood
gewetenloze jongens en mannen kansen voor ongestrafte
verkrachting: ze wisten dat zijzelf vrijuit zouden gaan als ze
verklaarden door de betreffende vrouw te zijn ‘verleid’. De film
toont exemplarisch het lot van een aantal vrouwen bij de
Magdalene Sisters (regisseur Mullan baseerde zijn scenario op
ooggetuigeverslagen van vrouwen die zelf in de wasserijen
hebben gewerkt). Het meest verbijsterende is dat deze gruwelen
zo dichtbij en in onze eigen tijd plaatsvonden: de laatste Ierse
wasserijen werden pas in 1996 gesloten.
Titel: Magic mountains
Regie: Urszula Antoniak
Met: Hannah Hoekstra, Thomas Ryckewaert, Marcin
Dorocinski
Nederland 2020
kleur 80 minuten
Lex, een succesvolle maar getroebleerde schrijver, vraagt zijn
ex-partner en -klimmaatje Hannah om nog één keer samen naar
de bergen te gaan. Ze reizen af naar de Hoge Tatra op de grens
van Polen en Slowakije en gaan op pad met de gids Voytek.
Hannah begint steeds meer te vrezen dat haar ex het op haar
leven voorzien heeft. Deze tv-thriller van de door de duistere
kanten van de mens gefascineerde Antoniak valt wat tegen door
de nogal ongeloofwaardige plot, ondanks de adembenemende
beelden van het berglandschap met zijn onverzettelijke
rotsformaties (soms roept de film associaties op met de
klimdocumentaire Free solo). Matig.

Titel: Magnolia
Regie: Paul Thomas Anderson
Met: Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, Philip
Seymour Hoffman, Melora Walters, Jason Robards,
Philip Baker Hall, Melinda Dillon, William H. Macy,
Jeremy Blackman, Ricky Jay, Alfred Molina, Henry
Gibson, Luis Guzman, April Grace
USA 1999
kleur 188 minuten
Breed opgezette film in de stijl van Short cuts over een stuk of
tien personages wier levens via een tv-quiz (en het feit dat alles
zich afspeelt in één etmaal rondom Magnolia Boulevard in LA)
met elkaar vervlochten zijn. De producent van het programma
ligt op sterven en wordt dankzij de bemiddeling van een
zorgzame thuiszorger voor het eerst sinds lange tijd
geconfronteerd met zijn zoon, een succesvol organisator van
versiercursussen voor verlegen mannen, die niets van hem wil
weten; de presentator van de quiz is ongeneselijk ziek en tracht
in het reine te komen met zijn dochter, een doorgedraaide
cokesnuifster die kennis krijgt aan een romantisch aangelegde,
weekhartige politieman; een van de deelnemers aan de quiz, een
klein jongetje, wordt gefnuikt door zijn ambitieuze vader; en
een voormalige quizkandidaat is de draad van zijn leven
volledig kwijtgeraakt. De centrale figuren zijn allemaal
kinderen die zich op enig moment sterker hebben betoond dan
hun ouders en de pijn van het geen-kind-kunnen-zijn hebben
verbeten, maar met hun verleden worden geconfronteerd en dan
toch zwakker en kwetsbaarder blijken dan ze dachten (‘we may
be through with the past, but the past is not through with us’).
De film eindigt met een calamiteit: na een wervelstorm regent
het plotseling kikkers (zoals in Exodus 8:2, vandaar ook het
veelvuldig opduiken van het getal 82 in de film), waarna het
leven doorgaat... of niet. De meer dan drie uur durende film
wordt begeleid door perfect passende, stemmige songs van
Aimee Mann, onder andere Wise up en Save me. Een ware
belevenis: intrigerend, raadselachtig, ontroerend en meeslepend.
De openingssequentie, een op zichzelf staand filmisch essay
over de rol van toeval in ons leven, zet meteen de goede toon.

Titel: Magonia
Regie: Ineke Smits
Met: Ramsey Nasr, Linda van Dyck, Jack Wouterse, Dirk
Roofthooft, Antje de Boeck, Willem Voogd, Philip
van den Boogaard
Nederland 2001
kleur 112 minuten
Raamvertelling rond dromen en verlangen naar een ander leven,
opgebouwd rond een vader en een zoon die samen een vlieger
bouwen waarmee de vader naar Magonia, een mythisch land
achter de wolken, wil vertrekken. Onderwijl vertelt hij drie
verhalen over mensen die hem zijn voorgegaan: een moëddzin
die zijn stem kwijt is, een westers stel dat strandt in de
Afrikaanse woestijn en een vrouw die in een café aan zee wacht
tot haar grote liefde terugkomt. Het einde is nogal grimmig, de
hele film wat lang en soms wel erg nadrukkelijk kunstzinnig en
poëtisch; er zijn vele prachtige shots te bewonderen, onder
andere een heleboel van wolken. Naar een scenario van Arthur
Japin, gebaseerd op enkele van de korte verhalen die hij schreef
na de zelfmoord van zijn vader.
Titel: Maite was hier
Regie: Boudewijn Koole
Met: Abbey Hoes, Anneke Blok, Daan van Dijsseldonk,
Sigrid ten Napel
Nederland 2009
kleur 40 minuten
De veertienjarige Maite verblijft op de kankerafdeling van een
groot ziekenhuis in afwachting van een zware operatie. Terwijl
ze worstelt met haar gezondheid en vriendschappen aanknoopt
met een verpleger en een medepatiënt, gaat buiten het leven
door. Haar ouders plannen vakanties en haar beste vriendin
krijgt voor het eerst een vriendje, maar in het ziekenhuis lijkt de
tijd stilgezet. Sfeervolle beelden met veel stil spel geven een
realistische impressie van de ingrijpende beslissingen waarvoor
een doodzieke tiener komt te staan, het egocentrisme van
ernstig zieken en de machteloosheid van de omgeving.

Titel: Mala educación, la
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Gael García Bernal, Fele Martínez, Javier Cámara,
Daniel Giménez Cacho, Lluis Homar, Francisco
Maestre, Francisco Boira, Juan Fernández
Spanje 2004
kleur 106 minuten
Gelaagd drama rondom seksueel misbruik door de paters op een
katholieke jongensschool in de Franco-tijd dat via
chantagepraktijken giftig blijft doorwerken in vriendschappen
en relaties in latere decennia. Alles komt op scherp te staan als
een filmregisseur, oud-leerling van de jongensschool, bezoek
krijgt van een oude vriend die een novelle heeft geschreven die
gebaseerd is op hun beider jeugdervaringen en die de regisseur
graag wil verfilmen. Hierdoor moet hij terugdenken aan wat er
vroeger werkelijk is gebeurd. Enerzijds geen typische
Almodóvar omdat niet alles hier om vrouwen draait, maar ook
weer wel vanwege een aantal karakteristieke Almodóvarelementen: travestie, verslaving en de vraag waartoe mensen
bereid zijn in de hoop op een beter leven.
Titel: Malenkaja Vera (Kleine Vera)
Regie: Wassili Pitsjoel
Met: Natalja Negoda, Andrei Sokolov, Joeri Nasarov,
Ljoedmilla Saizewa
USSR 1988
kleur 130 minuten
Eerste glasnost-film die het Westen bereikte en die Negoda tot
internationaal sekssymbool maakte. Film schetst beeld van
deprimerende leefomstandigheden en nihilisme onder de
Russische jeugd, die geen idealen meer heeft en nergens meer
in gelooft, zelfs niet in de liefde. De strijd tussen menselijke
lusten en de lasten van de grauwe realiteit wordt uitgebeeld aan
de hand van de sexy Vera, die slechts eigen plezier najaagt in
plaats van door te leren zoals haar ouders willen. Ze trouwt met
de mooie, blonde Sergej, maar als die intrekt bij Vera en haar
ouders, volgt drama dat culmineert in botsing tussen Sergej en
Vera’s drankzuchtige vader en zelfmoordpoging van Vera. De
illusies zijn voorbij, het leven moet ten einde worden geleefd.

Titel: Mammoth
Regie: Lukas Moodysson
Met: Maria Esmeralda del Carmen, Perry Dizon, Gael García
Bernal, Thomas McCarthy, Marife Necesito, Sophie
Nyweide, Michelle Williams
2009
kleur 125 minuten
Leo en Ellen zijn een succesvol New Yorks stel – hij rijk
geworden met een internetsite, zij chirurg op de afdeling
spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Hun acht jaar oude
dochtertje Jackie wordt vrijwel uitsluitend verzorgd door de
Filippijnse oppas Gloria, die haar eigen kinderen voor dat werk
in de steek heeft moeten laten. Wanneer Leo weer eens voor
zijn werk op een verre reis is, beseft hij dat hij een ander leven
wil. Een paar intense en dramatische gebeurtenissen schudden
de levens van alle betrokkenen door elkaar. Het beeld dat uit de
film oprijst is dat van een mensheid die voortdurend bezig is
met overleven en daardoor niet meer aan leven toe komt; het is
een wereldwijde tredmolen van schuld en schaamte die het
emotionele leven te gronde richt. De voortdurende wisselingen
tussen Jackie en Gloria in de veilige maar steriele flat in New
York, Ellen in de operatiekamer, Leo in Thailand en Gloria’s
moeder, broer en kinderen in de Filippijnen zijn zeer effectief.
Een minpunt is dat de karakters daardoor wat schematisch
blijven.
Titel: Man in love, a
Zie:
Homme amoureux, un
Titel: Man of no importance, a
Regie: Suri Krishnamma
Met: Albert Finney, Tara Fitzgerald, Michael Gambon,
Brenda Fricker, Rufus Sewell
Ierland 1994
kleur 98 minuten
Dublin, begin jaren zestig. Alfie (Finney) is conducteur op een
dubbeldekker, én literatuurkenner. Hij vermaakt zijn passagiers
regelmatig met zijn voordrachten van Ierse klassiekers.
Daarnaast regisseert hij in zijn vrije tijd (bedroevend slechte)
amateurtoneelvoorstellingen; eerder bracht hij al The
importance of being earnest op de planken, nu wil hij een ander
stuk van Wilde, Salome, gaan instuderen, waarvoor hij in zijn
omgeving en onder de buspassagiers spelers rekruteert. De
mooie Adele (Fitzgerald) heeft hij de rol van de danseres
Salomé toebedacht, slager Carney (Gambon) moet koning
Herodes spelen. Achter zijn enthousiasme gaat echter een
persoonlijke tragedie schuil: Alfie, die samenwoont met zijn
zuster (Fricker), valt op mannen en is heimelijk verliefd op zijn
vaste buschauffeur (Sewell). Ook hoofdrolspeelster Adele blijkt
niet te zijn wat ze oppervlakkig bezien lijkt. Zo komt er door de
beoogde toneelvoorstelling heel wat naar boven; het leven zal
nooit meer hetzelfde zijn. Prachtig gespeeld, licht magischrealistisch verhaal met een melancholieke ondertoon. Finney is,
als altijd, fenomenaal.

Titel: Man on wire
Regie: James Marsh
Met: Philippe Petit, Paul McGill, Annie Allix, Ardis
Campbell, Jean-Louis Blondeau, David Demato, Jean
François Heckel, David Forman, Alan Welner, Mark
Lewis e.a.
USA 2008
kleur 94 minuten
Documentaire over de koorddansact die de Fransman Philippe
Petit in augustus 1974 uitvoerde tussen de (toen net
afgebouwde) Twin Towers in New York; de film bestaat uit een
combinatie van originele en gereconstrueerde beelden. We zien
de voorgeschiedenis van deze ‘circusstunt van de eeuw’,
culminerend in foto’s van die adembenemende (maar illegale)
onderneming en interviewfragmenten waarin Petit zelf, zijn
vrienden en zijn toenmalige vriendin vertellen hoe hun levens
erdoor werden beïnvloed. Al als kind klom Petit overal op, liep
hij over touwen en deed hij circustrucs. Als hij in 1968 in een
tandartswachtkamer over plannen leest om in New York twee
torens van 420 meter te bouwen die de hoogste gebouwen ter
wereld zullen zijn, weet hij meteen dat hij tussen die torens wil
koorddansen. In de tussentijd doet hij acts tussen de torens van
de Notre Dame en de pylonen van de Sydney Harbour Bridge,
maar de Twin Towers blijven zijn ultieme droom. Uiteindelijk
weet hij dankzij een langdurige, minutieuze voorbereiding twee
teams met kisten vol kabels en ander materiaal op de daken van
de twee 40 meter uit elkaar staande torens te krijgen en er een
staalkabel tussen te spannen (een prestatie op zich, een triomf
van vindingrijkheid), en dan komt het moment dat hij zijn
gewicht verplaatst van de ene toren naar de kabel.
Bloedstollend, waanzinnig, aangrijpend, onvergetelijk,
doodgriezelig en tot tranen toe ontroerend. (In 2015 werden
Petits heldendaad en – uiteraard – ook de Twin Towers zelf in
digitaal 3D opnieuw tot leven gewekt in The walk).

Titel: Män som hatar kvinnor (Millennium 1 – Mannen
die vrouwen haten / Men who hate women / The
girl with the dragon tattoo)
Regie: Niels Raden Oplev
Met: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Peter
Haber, Sven-Bertil Taube
Zweden 2009
kleur 180 minuten
Verfilming van het eerste (en volgens velen beste) deel van
Stieg Larssons Millennium-trilogie. Mikael Blomkvist,
journalist bij een links tijdschrift en net veroordeeld wegens
onbewijsbare aantijgingen jegens een louche zakenman, wordt
door een telg van een rijke, in onderling geruzie verstrikte
familie gevraagd de veertig jaar oude moord op zijn nichtje op
te lossen, waar de politie destijds niet uitkwam. Blomkvist
krijgt hierbij hulp van Lisbeth Salander, een briljante hackster
met een duister verleden die wordt voortgedreven door een
hypernerveuze, schijnbaar onuitputtelijke woede en energie.
Samen komen ze langzaam een serie perverse moorden op het
spoor. Agatha Christie in de eenentwintigste eeuw! Alleen als
thriller al razend spannend, maar ook het raadselachtige
verleden van Salander en de chemie tussen de twee wel zeer
verschillende speurders zijn uiterst boeiend; Rapace is geknipt
voor haar zware rol. Zie ook de besprekingen van deel 2, deel 3
en een andere verfilming van deel 1.
Titel: Man som heter Ove, en
Regie: Hannes Holm
Met: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll,
Tobias Almborg, Klas Wiljergård, Chatarina Larsson,
Börje Lundberg, Viktor Baagøe
Zweden 2015
kleur 116 minuten
De 59-jarige Ove, een norse weduwnaar wiens dagen bestaan
uit het terechtwijzen van buren die regels overtreden en
bezoeken aan het graf van zijn vrouw, heeft net besloten een
eind aan zijn leven te maken als zich tegen wil en dank een
onverwachte vriendschap aandient met zijn nieuwe buren, een
bruisend Iraans gezin. Luchtig drama met ontroerende
momenten wisselt sprookjesachtige scènes af met rauw realisme
en slapstick. Een vermakelijke vertelling over de bizarre
wendingen van het lot en het leven ‘waar geen mens ooit levend
uit komt’, met een grappige bijrol voor een kat. Onderhoudend.

Titel: Man up
Regie: Ben Palmer
Met: Lake Bell, Simon Pegg, Olivia Williams, Ophelia
Lovibond, Ken Stott, Henry Lloyd-Hughes, Rory
Kinnear, Sharon Horgan
UK 2015
kleur 88 minuten
De 34-jarige, na een jarenlang single-bestaan moedeloos en
cynisch geworden Nancy wordt op een station aangesproken
door een man die denkt dat zij zijn blind date Jessica is. Nancy
besluit haar kans te wagen en het spelletje mee te spelen en ze
beleeft een leuke, gekke middag en avond met Jack. Dan moet
ze bekennen dat zij niet is wie hij denkt en gaan ze uit elkaar.
Maar ze kunnen elkaar niet vergeten. Romantische komedie
volgens de beproefde conventies van het genre, met twee
hoofdpersonen die niet oogverblindend mooi zijn, maar wel
vanaf het eerste moment merkbaar een klik met elkaar hebben.
Aanrader voor een gezellige zaterdagavond.
Titel: Man who knew infinity, the
Regie: Matt Brown
Met: Dev Patel, Jeremy Irons, Malcolm Sinclair, Raghuvir
Joshi, Dhritiman Chatterjee, Stephen Fry, Devika
Bhise
UK 2015
kleur 108 minuten
Het verhaal van de ontmoeting van het Indiase wiskundegenie
Srinivas Ramanujan en G.H. Hardy, hoogleraar wiskunde aan
Trinity College in Cambridge in de jaren tien van de twintigste
eeuw. Ramanujan is straatarm, maar weet door zijn enorme
talent, intelligentie en doorzettingsvermogen de aandacht van
de beroemde Brit te trekken. Hardy nodigt hem uit naar
Cambridge te komen, maar Ramanujans intuïtieve manier van
wiskunde bedrijven en zijn afwijkende cultuur botsen met de
stijve Britse maatschappij, die zich midden in de aanloop naar
de Eerste Wereldoorlog bevindt. Ramanujan, die kampt met
eenzaamheid en een verslechterende gezondheid, gaat een
intellectuele strijd op het hoogste niveau met Hardy aan die het
aanzien van de wis- en natuurkunde voorgoed zou veranderen.
Deze gave, maar enigszins vlakke biopic concentreert zich
vooral op het leven van de geniale Indiër en minder op de
wetenschappelijke details; dat is onvermijdelijk – wiskunde is
nauwelijks aan leken uit te leggen -- maar toch een beetje
jammer, want Ramanujans theorieën doen wetenschappers zelfs
nu, bijna een eeuw na zijn veel te vroege dood, nog regelmatig
versteld staan.

Titel: Man who saved the world, the
Regie: Peter Anthony
Met: Stanislav Petrov, Sergej Sjnirjov, Natalja Vdovina,
Oleg Kassin, Robert De Niro, Kevin Costner, Matt
Damon
Denemarken 2014
kleur 110 minuten
Gedeeltelijk gedramatiseerde documentaire over de Russische
ex-militair Stanislav Petrov, de man die in september 1983, toen
er bij het commandocentrum bij Moskou een foutieve melding
binnenkwam dat Amerika raketten op de Sovjet-Unie zou
hebben afgeschoten, het hoofd koel hield en géén bevel tot een
tegenaanval gaf, wat waarschijnlijk tot een wereldwijde
nucleaire catastrofe zou hebben geleid: de verhoudingen tussen
de VS en de USSR waren op dat moment extreem gespannen
nadat de Russen per abuis een Koreaans passagiersvliegtuig met
269 inzittenden, onder wie een Amerikaans Congreslid, uit de
lucht hadden geschoten. We zien nagespeelde scènes uit die
gruwelijke nacht in 1983 en we zien Petrov nu, die als boze
oude man een bezoek brengt aan de VN in New York, waar hij
een onderscheiding in ontvangst neemt voor zijn moed van
destijds. Zelf beschouwt hij zich overigens niet als held: ‘Ik was
gewoon toevallig op het juiste moment op de juiste plaats,’ stelt
hij bescheiden. In Amerika ontmoet hij een aantal beroemde
Hollywood-acteurs, we zijn getuige van het wat moeizame
contact met zijn vrouwelijke tolk en we vernemen details uit
zijn ellendige leven: zijn vrouw is jong aan kanker overleden en
hij is gebrouilleerd met zijn inmiddels hoogbejaarde moeder.
Een interessant en aangrijpend document over een cruciaal
stukje wereldgeschiedenis dat de kijker met een onbehaaglijk
gevoel achterlaat: het wapenarsenaal is nog grotendeels intact
en het kan zo wéér misgaan, bijvoorbeeld als de wapens in
handen vallen van terroristen.
Titel: Man without a past, the
Zie:
Mies vailla menneisyyttä
Titel: Man you don’t meet every day, a
Regie: Angela Pope
Met: Richard Hawley, Harriet Walter
UK 1994
kleur 67 minuten
Charlotte is getrouwd en heeft een goede baan bij een Londense
bank, maar ze mist de passie in haar huwelijk en zet een
contactadvertentie. Daarop reageert Jim, een uit Ierland
afkomstige automonteur. Ondanks hun grote verschillen
ontstaat een hartstochtelijke verhouding. Als Charlotte ontdekt
wat de werkelijke bezigheden van Jim zijn, volgt een tragische
ontknoping. Fraaie korte film in beste Engelse traditie, waarin
politiek geen dominante rol speelt maar wel voortdurend
sluimerend aanwezig is. Ook een detailstudie van wat een
verhouding aanricht in een huwelijk, zowel bij bedrieger als
bedrogene.

Titel: Manbiki kazoku (Shoplifters)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki, Mayu Matsuoka,
Jyo Kairi, Miyu Sasaki, Yûki Yamada, Moemi
Katayama
Japan 2018
kleur 121 minuten
Een arme familie die leeft van losse baantjes en winkeldiefstal
neemt liefdevol een klein meisje op nadat ze haar buiten in de
kou voor haar huis hebben gevonden terwijl haar ouders binnen
ruzie maakten. In haar nieuwe familie ontdooit het meisje,
gewend aan slaag en scheldpartijen, langzaam. Ze sluit
vriendschap met haar iets oudere ‘broertje’ en assisteert ook al
snel bij de winkeldiefstallen. Alles gaat goed totdat de
matriarch van de familie overlijdt en het jongetje
gewetenswroeging krijgt over hun manier van leven en zich met
opzet laat pakken. Kore-eda biedt een inkijkje in een nogal
bijzondere familie, waarin niets is wat het lijkt, en stelt daarbij
interessante ethische kwesties rond goed en kwaad en de
opvoeding van kinderen aan de orde. Fascinerend en diep
ontroerend, mede door het prachtige spel van de kleine Miyu
Sasaki. De slotscène is hartverscheurend.
Titel: Manchester by the sea
Regie: Kenneth Lonergan
Met: Casey Affleck, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen
Mol, Michelle Williams, Anna Baryshnikov, Kara
Hayward
USA 2017
kleur 137 minuten
Lee Chandler, een chagrijnige einzelgänger die als conciërge en
klusjesman in een flatgebouw in Boston werkt, krijgt het bericht
dat zijn broer Joe is overleden aan een plotselinge hartstilstand
en dat hij hem, Lee, in zijn testament heeft benoemd tot voogd
over zijn 16-jarige neef Patrick. Lee wordt daardoor gedwongen
terug te keren naar zijn geboortestad waar hij niet alleen te
maken krijgt met de volop puberende Patrick, maar ook de
confrontatie moet aangaan met een vreselijke tragedie die hem
en zijn ex-vrouw, die er nog steeds woont, is overkomen en
waarvoor hij destijds naar de grote stad is gevlucht. Deze zware
thematiek wordt gelukkig verlicht door een flinke dosis humor
en zeer herkenbaar gestuntel; de hulpeloosheid van de
rouwenden wordt door de acteurs overtuigend neergezet. In de
tweede helft, als het beeld van Lee door de onthulling van wat
er is gebeurd volledig is gekanteld, wordt de film wat traag; hier
had wel wat strenger kunnen worden gemonteerd. Wat niet
wegneemt dat dit een oprechte, aangrijpende film is over een
man met een voorgoed gebroken hart.

Titel: Mandariinid (Tangerines)
Regie: Zaza Urushadze
Met: Lembit Ulfsak, Giorgi Nakhadshidze, Elmo Nüganen,
Michael Meskhi, Raivo Trass, Zurab Begalishvili
Estland/Georgië 2013
kleur 87 minuten
In 1992 werden de nazaten van de Esten die zich in de
negentiende eeuw als boeren in Abchazië hadden gevestigd en
daar al generaties lang vreedzaam leefden, uit hun dorpen
verdreven door de Georgisch-Abchazische oorlog; de meesten
keerden terug naar Estland. In deze film leren we Ivo en
Margus kennen, twee oudere etnische Esten die zijn
achtergebleven om de oogst van een mandarijnenboomgaard
binnen te halen. Maar ze worden door de oorlog ingehaald: er
vinden in de buurt gevechten plaats en Ivo krijgt twee
zwaargewonde soldaten in huis, een Tsjetsjeen die als huurling
aan de Abchazische kant meevecht en een Georgiër. De twee
kunnen elkaars bloed wel drinken, maar Ivo laat hen beloven
dat ze elkaar niets zullen aandoen zolang ze in zijn huis zijn. De
film toont een even fascinerend als verbijsterend minuscuul
puzzelstukje van de onontwarbare etnische en politieke chaos
waarin Oost-Europa na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is
ontaard en weet oprecht te ontroeren door dit gegeven met een
aantal aangrijpende persoonlijke verhalen te verweven. Mooi.
Titel: Manneken Pis
Regie: Frank van Passel
Met: Antje de Boeck, Frank Vercruyssen, Ann Petersen
België 1995
kleur 89 minuten
De weesjongen Harry komt naar Brussel om werk te zoeken en
wordt verliefd op de trambestuurster Jeanne. Harry is door een
traumatische ervaring verlegen en bang voor contact, Jeanne wil
niet te veel het initiatief nemen en de goedbedoelde adviezen
van de mensen uit hun omgeving werken allemaal averechts,
zodat een happy end er niet in zit. De film bevat zeer geslaagde
scènes, waarin symboliek niet wordt geschuwd (de vonk die uit
de bovenleiding springt, het balkon dat in tweeën scheurt tussen
de geliefden, de tram naar Silence/Stilte), maar kent ook
zwakke momenten; het einde is tamelijk onbegrijpelijk. De drie
hoofdrolspelers (de geliefden De Boeck en Vercruyssen en hun
bemoeizuchtige conciërge Petersen) leveren uitstekend werk.
Titel: Mannen die vrouwen haten
Zie:
Män som hatar kvinnor

Titel: Manon des sources
Regie: Claude Berri
Met: Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart
Frankrijk 1986
kleur circa 112 minuten
Vervolg op Jean de Florette. Het is tien jaar later. Manon is
herderin geworden in de omgeving van het dorp en zint op
wraak voor het onrecht, haar vader aangedaan. Door de
watertoevoer naar het dorp af te sluiten weet ze zoveel
consternatie te veroorzaken dat het bedrog van Ugolin en Papet
van destijds aan het licht komt. Ugolin wordt zozeer gekweld
door schuldgevoel (en liefdesverdriet om de mooie Manon, die
hem nooit zal willen) dat hij zich ophangt. En dan heeft de film
nog een verbijsterende apotheose in petto: Manon blijkt de
kleindochter van Papet te zijn, wat deze pas op zijn oude dag
voor het eerst hoort. De door hem en Ugolin doodgepeste Jean
was de zoon die Papet bij Florette had verwekt voor hij naar
Afrika ging als soldaat. Florette had Papet nog een liefdesbrief
gestuurd, maar die was zoekgeraakt. Met deze waarheid wil
Papet niet verder leven. Een echt ouderwets noodlotsdrama dus:
onwetend worden er misdaden begaan, waarna er een vloek op
de familie rust.
Titel: Mansfield Park
Regie: Patricia Rozema
Met: Frances O’Connor, Jonny Lee Miller, Harold Pinter,
Lindsay Duncan, Embeth Davidts, Alessandro Nivola
UK 1999
kleur 112 minuten
Verfilming van een van de minder bekende romans van Jane
Austen, waarin ook autobiografische elementen uit Austens
dagboeken en correspondentie zijn opgenomen en die daardoor
wat scherper en rebelser van toon is dan eerdere Austenverfilmingen. Fanny Price, afkomstig uit een arm gezin, wordt
in huis genomen door haar tante, lady Bertram, die met een
rijke man is getrouwd en op het landgoed Mansfield Park
woont. Fanny is zo stoutmoedig om de man te weigeren die om
haar hand heeft gevraagd en te streven naar een huwelijk uit
liefde. De bekende Austen-intriges zijn zeer overtuigend in
beeld gebracht, zoals gezegd niet trouw aan de letter van het
boek, maar wel aan de geest van Austen.

Titel: Manufacturing dissent
Regie: Debbie Melnyk, Rick Caine
Met: Debbie Melnyk, Rick Caine, Michael Moore, Anne
Moore, Noam Chomsky, Roger Ebert, David
Gilmour, Adam Hochschild, Ralph Nader, Roger B.
Smith, Quentin Tarantino e.v.a.
USA 2007
kleur 95 minuten
Regisseurs Melnyk en Caine begonnen aan deze film uit
bewondering voor wat Michael Moore met documentaires als
Roger & Me, Bowling for Columbine en Fahrenheit 9/11 heeft
weten te bereiken. Als het regelen van een interview met Moore
maar steeds niet lukt, gaan ze uit arren moede de achtergronden
van zijn films bestuderen en ontdekken ze dat Moore het niet zo
nauw neemt met de waarheid. Volgt Moore-bashing volgens
diens eigen beproefde methodes. Ondanks deze originele
invalshoek beklijft van deze nogal tamme ‘meta-documentaire’
niet veel, ook al omdat het verhaal inmiddels bekend is (zie de
vele anti-Moore-sites op internet).
Titel: Maps to the stars
Regie: David Cronenberg
Met: Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson,
John Cusack, Evan Bird, Olivia Williams, Sarah
Gadon
USA 2014
kleur 111 minuten
Duistere Hollywood-satire rondom de familie Weiss. De vader
is psychiater en coach, de moeder ziet toe op de carrière van de
13-jarige Benjie, die als kindster werkt en net is afgekickt. Een
van de patiënten van de vader is Havana, een actrice die ervan
droomt in een remake te spelen van de film die haar moeder,
over wie ze nog steeds angstaanjagende visioenen heeft,
decennia geleden tot ster bombardeerde. Benjies zus Agatha,
net ontslagen uit een psychiatrische kliniek, komt als
katalysator van het verhaal naar Hollywood om de levens van
de andere familieleden te vergallen; zij is iets begonnen met een
limousinechauffeur die ook al acteerambities heeft. Alle
personages in de film zijn gestoord en uiterst onsympathiek,
wat het lastig maakt om mee te leven, maar als schrikbeeld van
de keerzijde van de glitter en glamour raakt de film wel een
snaar.

Titel: Mar adentro
Regie: Alejandro Amenábar
Met: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas. Mabel
Rivera, Celso Bugallo, Clara Segura, Tamar Novas
Spanje 2004
kleur 125 minuten
Aangrijpende film over het leven van Ramón Sampedro, die in
1998 eindelijk mocht sterven, na een decennialang gevecht om
een waardige dood. Sampedro raakte dertig jaar eerder van de
nek af verlamd na een onfortuinlijke duik in zee en diende
verschillende verzoeken in om een einde aan zijn leven te
mogen maken, die echter keer op keer werden afgewezen.
Uiteindelijk lukte het hem door elf mensen om zich heen te
verzamelen die allemaal kleine subtaakjes uitvoerden die op
zichzelf niet strafbaar zijn én door op film vast te leggen dat
hijzelf en niemand anders bij zijn volle verstand de vergiftige
drank tot zich nam. Biedt reflectie over vele ethische en
filosofische kwesties rond het schemergebied tussen leven en
dood. De film focust vooral op Sampedro’s band met drie
vrouwen: zijn schoonzus die hem al zijn hele bedlegerige leven
verzorgt, een advocate (die zelf aan een degeneratieve ziekte
lijdt en met vergelijkbare vraagstukken worstelt) en een
eenvoudige vrouw uit het dorp die aanvankelijk niet kan
begrijpen dat iemand wil sterven. Grotesk is een vruchteloze
discussie tussen Ramón en een dogmatische priester die zelf
ook verlamd is. Indrukwekkend.
Titel: March of the penguins
Zie:
Marche de l’empereur

Titel: Marche de l’empereur
Regie: Luc Jacquet
Met: Charles Berling, Romane Bohringer, Jules Sitruk
(vertellers originele versie), Urbanus (verteller
Nederlandstalige versie)
Frankrijk 2005
kleur 85 minuten
Documentaire over de keizerpinguïns op Antarctica, met name
hun paar- en broedtijd en het grootbrengen van de jongen. Het
is een dermate verbijsterend verhaal dat er geen ‘dramatisering’
nodig is. De pinguïns, die in de poolzomer in zee leven, trekken
tegen het vallen van de antarctische winter zo’n honderd
kilometer over het poolijs om daar te paren en te broeden. Als
het wijfje één enkel ei heeft gelegd, neemt het mannetje dit op
zijn tenen en legt er een huidplooi overheen om het tegen de
ijzige kou te beschermen. De wijfjes gaan vervolgens terug naar
zee om aan te sterken en voedsel te verzamelen voor het
toekomstige jong, terwijl de mannetjes zonder eten in een grote
groep dicht op elkaar zitten in de duisternis van de poolnacht.
Als de jongen uitkomen, zijn de wijfjes terug om de verzorging,
voeding en bescherming op zich te nemen, waarna het de beurt
van de mannetjes is om naar zee te gaan en weer aan te sterken.
Na een aantal weken zijn de jongen zelfstandig genoeg om naar
zee te gaan. Daar blijven ze een paar jaar, tot ze zelf
geslachtsrijp zijn en op hun beurt aan de barre tocht over het ijs
beginnen. De pinguïns, die oppervlakkig bezien log en
hulpeloos lijken, zijn juist perfect aangepast aan hun extreme
leefomstandigheden: zij zijn de belichaming van Darwins
evolutietheorie – dieren die minder ver trokken of hun eieren en
jongen minder goed beschermden, hebben het niet gered.

Titel: Margaret
Regie: Kenneth Lonergan
Met: Anna Paquin, Jeannie Berlin, Allison Janney, J. SmithCameron, Matt Damon, Mark Ruffalo, Jean Reno
USA 2011
kleur 150 minuten
Lisa, een 17-jarige New Yorkse scholiere, is getuige van een
busongeluk waarbij een vrouw om het leven komt. Ze denkt dat
zij hierbij een actieve rol heeft gespeeld en dat ook de
buschauffeur niet vrijuit gaat, maar legt desondanks een
verklaring af die hem vrijpleit. Later krijgt ze daar
gewetenswroeging over en probeert ze de zaak recht te zetten,
maar raakt daarbij steeds gefrustreerder terwijl het contact met
de mensen in haar omgeving in toenemende mate ontspoort. Ze
moet onder ogen zien dat haar jeugdige idealen stuklopen op de
realiteit en de compromissen van het volwassen leven.
Indrukwekkende studie van de langdurige ingrijpende gevolgen
van een traumatische gebeurtenis op het leven van een nog net
niet volwassen kind, met uitstekend spel van alle
hoofdrolspelers en het New York van na 9/11 als onheilspellend
decor. Ontroerende slotscène tijdens een uitvoering van Les
contes d’Hoffmann. De productie van dit magnum opus werd
door tegenslagen achtervolgd (de opnamen werden al in 2005
afgerond), maar het resultaat mag er wezen. De titel is een
verwijzing naar een gedicht van Gerard Manley Hopkins:
‘Margaret, are you grieving / over Goldengrove unleaving? (...)
It is Margaret you mourn for’.
Titel: Margaret’s museum
Regie: Mort Ransen
Met: Helena Bonham Carter, Clive Russell, Craig Olejnik,
Kate Nelligan, Kenneth Welsh, Andrea Morris, Peter
Boretski
Canada/UK 1995
kleur 114 minuten
Margaret MacNeil woont met haar moeder en haar jongere
broer in een dorpje in Nova Scotia. Het is eind jaren veertig en
een steenkolenmijn dicteert het dagelijks leven (en sterven).
Haar vader en broer zijn omgekomen bij een mijnongeluk en
haar grootvader ligt op sterven met stoflongen. Haar moeder is
verbitterd en vit de hele dag op haar. Ze ontmoet Neil Currie,
een drinkende doedelzakspeler die allerlei baantjes heeft, en
trouwt met hem. Als ze in geldproblemen komen, is Neil
gedwongen toch in de mijn te gaan werken. Dan slaat het
noodlot toe, en Margaret draait volledig door. Zeer sfeervolle
film schetst een uiterst somber beeld van het leven van de arme
mijnwerkersgezinnen die nooit zullen kunnen ontsnappen aan
het leven dat ze leiden. Naar The Glace Bay Miner’s Museum
van Sheldon Currie.

Titel: Marguérite
Regie: Xavier Giannoli
Met: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa
Théret, Denis Mpunga, Sylvain Dieuaide
Frankrijk 2015
kleur 129 minuten
Marguérite, een steenrijke operaliefhebster in het Parijs van de
jaren twintig, verbeeldt zich dat ze heel verdienstelijk kan
zingen en geeft recitals in huiselijke kring, waarvoor ze door
haar man, butler en vrienden hogelijk wordt geprezen, maar
achter haar rug wordt uitgelachen. Niemand durft haar te
vertellen dat ze zo vals zingt als een kraai. Als een journalist
met onheuse bedoelingen een lovende recensie over haar
schrijft, nemen de zaken een tragische wending: ze wil nu ook
in het openbaar gaan optreden. Frot weet van Marguérite een
aandoenlijk naïeve tragikomische heldin te maken die vergeefs
smacht naar liefde en schoonheid en voor wie je als kijker bijna
ogenblikkelijk genegenheid opvat. Losjes gebaseerd op het
levensverhaal van de Amerikaanse Florence Foster Jenkins.
Titel: Mari de la coiffeuse, le
Regie: Patrice Leconte
Met: Jean Rochefort, Anna Galiena, Anne-Marie Pisani
Frankrijk 1990
kleur circa 75 minuten
Film waarin vanuit een jeugdherinnering een complete erotische
fantasie ontstaat. Als twaalfjarige raakt Antoine (als volwassene
gespeeld door Rochefort) geobsedeerd door de kapster
mevrouw Shaeffer (Pisani). Hij besluit om later met een kapster
te trouwen. Als bij toverslag gaat die wens in vervulling. Hij
trouwt met de mooie en verleidelijke Mathilde (Galiena). Er
komen heel wat rare snuiters in de kapperszaak, maar niets kan
het geluk van het stel, dat een idyllisch, maar geïsoleerd leven
leidt, verstoren. Pas als Mathilde bang wordt voor de ouderdom,
eindigt de idylle abrupt: ze springt van een brug na een laatste
hartstochtelijke vrijpartij. Merkwaardige film met veel leuke
momenten (onder andere door de clientèle van de zaak) houdt
de aandacht niet permanent vast vanwege het wat sullige,
burgerlijke liefdesgeluk.
Titel: Maria er så liten (Moeder of kind? / My mother, my
child)
Regie: Eli Ryg
Met: Anneke von der Lippe, Unni Evjen
Noorwegen 1989
kleur 60 minuten
Ontwikkeling van tienermeisje Maria (een prachtige rol van
Von der Lippe) komt in het gedrang als eerst haar vader
overlijdt als ze twaalf is en vervolgens haar moeder, een
zweverige, warhoofdige ex-danseres, de ziekte van Alzheimer
krijgt als Maria nog midden in de puberteit zit. Maria moet haar
moeder verzorgen, waardoor ze aan haar eigen emoties niet
meer toekomt. Als haar moeder wordt opgenomen, klampt ze
zich aan een vriendje vast en jaagt hem daardoor weg. Ze gaat
zich vreemd gedragen en gaat ten slotte in therapie.

Titel: Maria full of grace
Zie:
Maria, llena eres de gracia
Titel: Maria, llena eres de gracia (Maria full of grace)
Regie: Joshua Marston
Met: Catalina Sandino Moreno, Yenny Paola Vega, Virgina
Ariza, Johanna Andrea Mora, John Álex Toro,
Guilied Lopez, Evangelina Morales, Orlando Tobin
USA/Colombia/Ecuador 2004
kleur 101 minuten
De levenslustige zeventienjarige Maria werkt op een
rozenkwekerij maar is ontevreden met haar leven. Ze grijpt een
ongeplande zwangerschap aan om werk en vriend vaarwel te
zeggen en samen met twee vriendinnen in te gaan op een
lucratief aanbod om als bolletjesslikster van Bogota naar New
York te vliegen. De meisjes zijn bang voor de douane, maar er
gaan heel andere dingen mis dan ze vrezen. Deze
bloedstollende odyssee toont hoe ver mensen uit radeloosheid
en armoede bereid zijn te gaan, en hoe gruwelijk de
consequenties zijn.
Titel: Marie Antoinette
Regie: Sofia Coppola
Met: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip
Torn, Rose Byrne, Asia Argento, Molly Shannon,
Shirley Henderson, Danny Huston, Marianne
Faithfull, Jamie Dornan
USA 2006
kleur 123 minuten
Het leven van de beroemdste koningin van Frankrijk, van haar
uithuwelijking op vijftienjarige leeftijd aan de Franse
kroonprins Louis Auguste, de latere Louis XVI, tot het einde
van diens regeerperiode en de val van Versailles. We zien
Marie Antoinette als jong meisje pardoes aan het stijve Franse
hof belanden en spotten met de absurde etiquette. Het huwelijk
valt in alle opzichten tegen en in bed gebeurt er vooralsnog bar
weinig, waarna ze vlucht in luxe en verkwisting. Later komen
er toch een paar kinderen, maar seksueel is ze gelukkiger in een
kortstondige verhouding met een Zweedse graaf dan met haar
man, al ontstaat er in de loop der jaren tussen de echtelieden
wel enige genegenheid en waardering. Als een woedende
volksmassa het paleis dreigt te bestormen, blijft Marie
Antoinette aan de zijde van haar man. Het verhaal van een door
het keurslijf van het hofleven misvormde vrouw die wanhopig
naar kieren in het beklemmende pantser zocht, fraai
vormgegeven door Coppola, met veel aandacht voor detail en
enkele welbewuste anachronismen. Indrukwekkend.

Titel: Marieke, Marieke
Regie: Sophie Schoukens
Met: Hande Kodja, Jan Decleir, Barbara Sarafian, Caroline
Berliner, Philippe Van Kessel, Pauline Haugness,
Jean-Michel Vovk
België 2010
kleur 85 minuten
De twintigjarige Marieke woont bij haar moeder en werkt in
een bonbonfabriek. Ze zoekt liefde en bevestiging in de armen
van veel oudere mannen. Dan duikt een in het buitenland
wonende uitgever op die geïnteresseerd is in het laatste
manuscript van Mariekes overleden vader en wordt de wankele
balans van haar leven ruw verstoord; er komt een geheim uit het
verleden aan het licht dat alles verandert. De film overtuigt niet
geheel doordat Mariekes entourage net te veel in het vage blijft,
maar Kodja en Sarafian zetten de getroebleerde hoofdpersoon
en haar na de dood van haar man verkilde moeder vakkundig
neer.
Titel: Marina
Regie: Stijn Coninx
Met: Matteo Simoni, Cristiaan Campagna, Luigi Lo Cascio,
Donatella Finocchiaro, Evelien Bosmans, Warre
Borgmans, Chris van den Durpel, Rocco Granata
België/Italië 2013
kleur 122 minuten
Biopic over de eerste jaren van de Italiaans-Belgische zanger
Rocco Granata, tot het moment dat hij de wereld veroverde met
het liedje ‘Marina’. Rocco komt als kind met zijn ouders en zijn
zusje naar het kille België, waar zijn vader in een mijn gaat
werken. Hij groeit op met armoede, onverschilligheid en
racisme. Zijn ouders willen graag dat hij zo snel mogelijk een
echt beroep leert, maar zijn hart gaat uit naar de muziek.
Ondertussen heeft hij een oogje op de mooie winkeliersdochter
Helena, maar hun beider vaders zijn ertegen dat ze elkaar zien.
Na lang sparen kan hij een accordeon kopen, en met een stel
vrienden vormt hij een muziekgroepje dat in cafés gaat
optreden. Dan krijgt hij de kans een single op te nemen van het
nummer ‘Manuela’; omdat ze voor de opname nog een B-kant
nodig hebben, schrijft hij inderhaast een nieuw nummer,
‘Marina’, dat tot zijn verbazing een doorslaand succes wordt.
Na Soeur Sourire vertelt Coninx opnieuw het verhaal achter een
Belgische wereldhit, maar hij evenaart het niveau van die
voorganger niet helemaal: de film, geschoten in de stijl van de
tijd waarin hij speelt, oogt soms wat flets en besluiteloos, maar
de benepen sfeer van het België van de jaren vijftig is goed
getroffen en het lot van het gastarbeidersgezin aangrijpend in
beeld gebracht. De echte Rocco Granata speelt een gastrolletje.

Titel: Martha Marcy May Marlene
Regie: Sean Durking
Met: Elizabeth Olsen, Sarah Paulson, John Hawkes,
Christopher Abbott, Brady Corbett, Maria Dizzia,
Julia Garner
USA 2011
kleur 102 minuten
Martha is weggelopen uit een gewelddadige hippieachtige sekte
waar ze twee jaar onder de naam Marcy May heeft gewoond.
Ze wordt in hulpeloze toestand opgenomen door haar zus Lucy
en haar zwager Ted, die haar graag willen helpen. Maar Martha
kan dromen, herinneringen en werkelijkheid niet goed uit elkaar
houden en heeft af en toe woede- en paranoia-aanvallen.
Uiteindelijk wordt de toestand onhoudbaar en moet ze in een
inrichting worden opgenomen. Onthutsend en realistisch beeld
van de psychische schade die mensen in sektes kunnen oplopen
en de machteloosheid van hun dierbaren bezorgt de kijker met
griezelig goede acteerprestaties (met name van debutante
Olsen) een intens en structureel onbehaaglijk gevoel
(vergelijkbaar met We need to talk about Kevin).
Titel: Marti, dupa craciun (Tuesday, after Christmas)
Regie: Radu Muntean
Met: Mimi Branescu, Mirela Oprisor, Maria Popistasu,
Dragos Bucur, Victor Rebengiuc
Roemenië 2010
kleur 99 minuten
Paul houdt van twee vrouwen: Adriana, de echtgenote met wie
hij tien jaar heeft gedeeld en de moeder van hun dochtertje
Mara, en zijn jonge minnares Raluca, de tandarts van Mara. Hij
heeft die twee werelden een aantal maanden strikt gescheiden
weten te houden, maar als zijn vrouw wegens een afgezegde
afspraak op haar werk onverwacht aanwezig kan zijn bij een
tandartsbezoek van Paul en Mara, vormt dat het begin van een
reeks gebeurtenissen en heftig ontsporende gevoelens die er
uiteindelijk toe leiden dat Paul zijn verhouding vlak voor
Kerstmis aan Adriana opbiecht omdat hij de energie voor zijn
dubbelleven domweg niet langer kan opbrengen. Fraaie
illustratie van de tegenstrijdige emoties en gevoelsuitbarstingen
waarin de betrokkenen bij een driehoekssituatie verzeild raken,
niet zo verpletterend als andere recente Roemeense films (zoals
4 luni, 3 saptamâni si 2 zile), maar wel aangrijpend en
emotioneel oprecht. De slotscène, waarin Paul en Adriana de
kerstavond met Mara en haar grootouders geroutineerd in goede
banen leiden terwijl ze al hebben besloten te gaan scheiden, is
beklemmend en droevig: ze delen een nu door beiden
ongewenste, door het jarenlange samenleven gegroeide,
woordeloze vertrouwdheid waar ze niets meer mee kunnen.

Titel: Martian, the
Regie: Ridley Scott
Met: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff
Daniels, Mochael Peña, Sean Bean, Kate Mara,
Benedict Wong, Chen Shu
USA 2015
kleur 142 minuten
Tijdens een bemande expeditie naar Mars wordt astronaut Mark
Watney na een hevige storm voor dood achtergelaten, maar
nadat de rest van de bemanning is vertrokken blijkt hij nog te
leven. Nu moet hij in zijn eentje op de onherbergzame planeet
zien te overleven met behulp van de beperkte voorraden op de
NASA-basis en (vooral) zijn eigen vindingrijkheid en
doorzettingsvermogen. Als men op aarde in de gaten krijgt dat
er een man op Mars is achtergebleven, gaat een internationaal
team van topwetenschappers en -technici aan de slag om een
reddingsmissie op touw te zetten. Er volgen bloedstollende
maanden. Waanzinnig spannende en behoorlijk plausibel
ogende sciencefiction, waarin de griezelige en ontroerende
momenten worden verlucht met humor en typisch Amerikaans
optimisme en vooruitgangsgeloof. Een echte feelgoodfilm.
Titel: Marvin’s room
Regie: Jerry Zaks
Met: Diane Keaton, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Hal
Scardino, Robert de Niro
USA 1996
kleur 98 minuten
De ongetrouwde Bessie zorgt al twintig jaar voor haar
bedlegerige vader en haar inwonende, eveneens zieke tante,
maar dreigt nu zelf ten onder te gaan aan leukemie. Ze kan
worden geholpen met een beenmergtranspantatie van haar zus
Lee of een van haar neefjes, Lee’s zoons, van wie de oudste,
Hank, in een inrichting zit omdat hij het huis van zijn moeder in
brand heeft gestoken. Probleem is dat de vrijgevochten Lee lang
geleden ver weg ging wonen om nooit meer iets van zich te
laten horen en bovendien met Hank wel wat anders aan haar
hoofd heeft. Niettemin komt ze op Bessie’s verzoek terug om
morrend de helpende hand te bieden en eventueel
beenmergdonor te zijn. De film is zeker aangrijpend en kent
sterke momenten, maar volgt toch iets te veel de geijkte paden;
het contrast tussen uit hang naar geborgenheid geboren
altruïsme en volwassen onafhankelijkheid wordt onvoldoende
uitgediept.

Titel: Mask
Regie: Peter Bogdanovitch
Met: Eric Stolz, Cher, Sam Elliot, Laura Dern
USA 1985
kleur circa 115 minuten
Filmverhaal gebaseerd op de ware geschiedenis van Rocky
Dennis, jongen met een mismaakt gezicht die op z’n zestiende
in 1978 overleed. Grotendeels een optimistische film over hoe
hij zich staande houdt in een motorclub en op school. In een
blindenkamp raakt hij verliefd op een deelneemster, maar de
romance wordt door de ouders van het meisje afgekapt als ze
Rocky hebben gezien. Op dat moment slaat de tot dan toe
geloofwaardige film om in een melodrama: niet alleen met het
meisje is het uit, ook Rocky’s beste vriend vertrekt plotseling
voorgoed zonder dat ze samen op reis zijn geweest door
Europa, zoals de bedoeling was. Gedesillusioneerd overlijdt
Rocky enige tijd later. Ondanks dit einde een goede film met
geloofwaardige karakters. Muziek van onder meer Bob Seger,
Lynyrd Skynyrd, Little Richard en Steely Dan.
Titel: Master, the
Regie: Paul Thomas Anderson
Met: Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Jesse Plemons, Ambyr Childers, Madisen
Beaty, Laura Dern, Amy Ferguson
USA 2012
kleur 144 minuten
Freddie Quell kan zijn draai niet meer vinden na in de Tweede
Wereldoorlog als marinier te hebben gediend; het gaat steeds
verder bergafwaarts met hem. Op een gegeven moment komt
hij toevallig in aanraking met een sekte die in seances
terugkeert naar vorige levens en raakt hij gefascineerd door de
leider van de beweging, Lancaster Dodd (losjes geïnspireerd op
Ron L. Hubbard, de stichter van de Scientology-kerk). Ondanks
indrukwekkend spel van Phoenix en Hoffman blijft deze film
helaas steken in vaagheid en onvoldoende uitgewerkte
plotlijnen. Teleurstellend gezien de reputatie van regisseur
Anderson, onder meer bekend van het magistrale Magnolia.
Titel: Match factory girl, the
Zie:
Tulitikkutehtaan tyttö

Titel: Match point
Regie: Woody Allen
Met: Joanathan Rhys Meyers, Matthew Goods, Emily
Mortimer, Scarlett Johansson
UK/USA 2005
kleur 124 minuten
Ex-tennisprof Chris Wilton leert als tennisleraar een rijke
Engelse familie kennen, raakt bevriend met zoon Tom en
trouwt met Chloe, de dochter des huizes. Tegelijk raakt hij
echter fataal geobsedeerd door Nola, een mislukte Amerikaanse
actrice. Ze krijgen een verhouding; als Nola vervolgens
zwanger raakt, zet ze hem onder druk alles aan Chloe op te
biechten, waarmee zijn hele comfortabele leventje op losse
schroeven komt te staan. Hij raakt in een hevig
gewetensconflict en besluit uiteindelijk dat met geweld op te
lossen. Kortom, een verhaal over schuld en gewetenswroeging
in de stijl van Allens eigen Crimes and Misdemeanors, maar
verplaatst naar het Londen van begin eenentwintigste eeuw en
om die reden wellicht een stuk minder overtuigend. De
personages komen nooit echt tot leven maar zijn net stukken in
een beschaafde schaakpartij, en al die lieve, goedwillende,
welvarende mensen zijn uiteindelijk toch te leeg, te
Amerikaans, om in een Londense setting geloofwaardig te zijn.
De film bevat ook een paar taal-bloopers.
Titel: Matilda
Regie: Danny DeVito
Met: Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Pearlman, Embeth
Davidtz, Pam Ferris, Brian Levinson
USA 1996
kleur 98 minuten
Verfilming van het kinderboek van Roald Dahl over het meisje
Matilda dat het samen met haar lieve schooljuf opneemt tegen
de boze buitenwereld, belichaamd door haar wanstaltig
proleterige ouders en broertje en de gruwelijk wrede
schooldirectrice Trunchbull. Zijn Matilda’s ouders nog
‘gewoon’ ongevoelig, tactloos en ongeïnteresseerd, de school
waar ze haar heen sturen lijkt wel een martelinstituut, en
Trunchbull heeft veel weg van een kampbeul. Gelukkig ontdekt
Matilda net op tijd dat ze bijzondere gaven heeft, die ze
onmiddellijk met groot enthousiasme voor de goede zaak gaat
inzetten. Dan is het smullen van de vindingrijke manieren
waarop de bad guys op hun nummer worden gezet. Een
heerlijke kinderfilm zonder een spoortje vals sentiment.

Titel: Matterhorn
Regie: Diederik Ebbinge
Met: Ton Kas, René van ’t Hof, Porgy Franssen, Elise
Schaap, Ariane Schluter, Helmert Woudenberg
Nederland 2013
kleur 87 minuten
De verbitterde Fred, woonachtig in een klein gereformeerd
dorp, neemt op een dag tot ontsteltenis van zijn omgeving de
brabbelende zonderling Theo in huis. Tussen de twee zeer
verschillende mannen groeit een band die hun beider leven een
nieuwe impuls geeft. De film, die het aanvankelijk lijkt te
zoeken in puur Alex van Warmerdam-achtig absurdisme, palmt
de kijker via diverse verrassende plotwendingen steeds meer
voor zich in en weet uiteindelijk voor oprechte ontroering te
zorgen. Haak dus niet te snel af, je geduld zal beloond worden!
Titel: Maudie
Regie: Aisling Walsh
Met: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett, Zachary
Bennett, Gabrielle Rose
Ierland/Canada 2016
kleur 115 minuten
Maud Dowley, die in de jaren dertig op het platteland van Nova
Scotia woont, lijdt aan artritis waardoor ze veel pijn heeft en
moeilijk loopt. Vanwege haar rare manier van bewegen zien
veel mensen haar als achterlijk, onder wie ook haar tante Ida bij
wie ze inwoont. Nadat Ida en haar broer Charlie buiten haar om
het ouderlijk huis hebben verkocht, besluit Maud dat ze
zelfstandiger moet worden en gaat ze als huishoudster werken
bij de onbehouwen visverkoper Everett Lewis. Ondanks
wederzijdse afkeer en lichamelijk geweld van de kant van
Everett ontstaat er mettertijd toch een band tussen de twee en
uiteindelijk trouwen ze zelfs. Om zichzelf en het sombere huisje
wat op te fleuren begint Maud het interieur met vrolijke
tafereeltjes te beschilderen en prentkaarten en kleine
schilderijtjes te maken waarin ze toont hoe zij de wereld ziet.
Als de uit New York afkomstige Sandra, een van Everetts
klanten, haar werk ziet, wordt Maud landelijk bekend als naïeve
schilderes. Ontroerende verfilming van het leven van Maud
Lewis tegen het decor van het imposante landschap van Nova
Scotia, met fraaie hoofdrollen van het duo Hawkins/Hawke en
bijpassende stemmige songs.

Titel: Me and you and everyone we know
Regie: Miranda July
Met: John Hawkes, Miranda July, Miles Thompson, Brandon
Ratcliff, Carlie Westerman, Tracy Wright
USA 2005
kleur 91 minuten
Een pas gescheiden schoenenverkoper en een kunstenares die
zich als chauffeur aan bejaarden verhuurt komen langzaam tot
elkaar in een mozaïekverhaal waarin ook zijn zoons en ex, een
galeriedirectrice, enkele bejaarden en een aantal buurtkinderen
een rol spelen, onder wie twee seksueel agressieve tienermeiden
en een zesjarig meisje dat haar hele toekomst al heeft
uitgestippeld. Hun verhalen grijpen op soms totaal onverwachte
manieren in elkaar. Indringende en poëtische, maar toch
lichtvoetige visie op de worstelingen van mensen om echt
contact met elkaar te krijgen, waarbij mooie parallellen tussen
drie generaties zichtbaar worden. Het dagelijks leven wordt
hier, in de woorden van Roger Ebert, tot een breekbare magie
geweven. Vrolijk stemmend.
Titel: Me too
Zie:
Ya tozhe khochu
Titel: Médecin de campagne
Regie: Thomas Lilti
Met: François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe
Odent, Patrick Descamps, Guy Faucher, Margaux
Fabre, Julien Lucas, Isabelle Sadoyan, Sylvie Lachat
Frankrijk 2016
kleur 102 minuten
Jean-Pierre is al sinds jaar en dag huisarts in de Val d’Oise. Hij
houdt van zijn werk en de mensen in de streek zijn op hem
gesteld. Maar dan blijkt hij zelf ernstig ziek te zijn, zodat er een
collega moet komen om hem te ondersteunen en zijn werk op
termijn over te nemen. Met tegenzin begint hij aan het inwerken
van de jonge Nathalie – in zijn hart gelooft hij niet dat zo’n
meid uit de stad hem kan vervangen, en ook de patiënten zijn
aanvankelijk sceptisch. Maar ze bewijst dat ze haar mannetje
staat en met allerlei soorten mensen kan omgaan en wordt
geleidelijk aan steeds meer geaccepteerd. Vakkundig gemaakt
feelgood-plattelandsdrama dat zich gelukkig verre houdt van
onnodige dramatiek en geforceerde romances. Onderhoudend.

Titel: Medianeras
Regie: Gustavo Taretto
Met: Javier Drolas, Pilar López de Ayala, Inés Efron, Adrián
Navarro, Rafael Ferro, Carla Peterson, Alan Pauls,
Romina Paula
Argentinië 2011
kleur 95 minuten
Webontwikkelaar Martin is agorafoob en woont weer alleen in
zijn eenkamerappartement in Buenos Aires; zijn vriendin heeft
hem verlaten om in de VS een nieuwe toekomst op te bouwen.
Martins leven lijkt op dat van zijn buurvrouw Mariana, een
etaleuse met liftangst die in haar oude appartement getrokken is
nadat haar vriend hun relatie verbrak. Ze gaan naar dezelfde
films, passeren elkaar op straat en kijken naar dezelfde tvprogramma’s. In die enorme stad met miljoenen inwoners
proberen Martin en Mariana weer hun draai te vinden en bijna
ongemerkt sluipt de liefde hun beider leven binnen.
Tegendraadse romantische komedie over het onvermogen van
twee grootstedelingen om echt contact te maken met een ander.
Lichtvoetig en tragikomisch, met fraaie shots van de
architectuur van de stad.
Titel: Meduzot (Jellyfish)
Regie: Etgar Keret, Shira Geffen
Met: Sarah Adler, Nikol Leidman, Gera Sandler, Noa
Knoller, Ma-nenita De Latorre, Zaharira Harifai
Israël 2007
kleur 78 minuten
Ensemblefilm rond de levens van een paar zeer verschillende
vrouwen in Tel Aviv: een einzelgängerin die op het strand
opgezadeld raakt met een meisje dat uit de zee lijkt te zijn
gekomen en dat haar aan haar eigen ongelukkige en eenzame
jeugd herinnert (of die jeugd misschien wel ís); een
goedhartige, weemoedige Filippijnse die voor een opvliegende
oudere vrouw zorgt en haar zoontje mist; een pasgetrouwde
vrouw die vanwege een gebroken been een huwelijksreis naar
de Caraïben in het water ziet vallen en met haar man haar intrek
neemt in een hotel aan het strand waar ze op elke kamer waar ze
zitten iets aan te merken heeft; zij verdenkt een geheimzinnige,
tragische schoonheid die in hetzelfde hotel verblijft van
ontrouw met haar man. De verhalen van de personages zijn niet
zozeer met elkaar verweven, maar raken elkaar af en toe even
om dan weer hun eigen weg te vervolgen; echt contact of
wederzijds begrip is er bijna niet. Sfeer en magie zijn
belangrijker dan de tamelijk dunne plotlijnen. Ondanks de
sombere grondtoon eindigt de film optimistisch.

Titel: Megáll az idö (En de tijd stond stil)
Regie: Péter Gothár
Met: Istvan Znamenak, Henrik Pauer, Sandor Soth
Hongarije 1982
kleur 90 minuten
En de tijd stond stil, zoals de Nederlandse titel luidt, is al wel
Hungarian graffitti genoemd. De troubles van de Hongaarse
jeugd anno 1963. De normen worden ietsje losser en de jeugd
gaat rebelleren tegen de grijze school en de grijze
werkelijkheid. Film behandelt generatie die opgegroeid is in
angstig opportunisme na de opstand van 1956. In epiloog zien
we wat er volgde op deze periode van angst: verburgerlijking,
men is gevlucht in de veiligheid van huwelijk of baan. Min of
meer centraal staat de vluchtpoging van twee jongens; de ene
blijft achter om een meisje, dolgedraaid als hij is door haar
geflirt en You are my destiny van Paul Anka.
Titel: Meglio gioventù, la
Regie: Marco Tullio Giordana
Met: Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Sonia Bergamasco,
Jasmine Trinca, Maya Sansa, Adriana Asti, Fabrizio
Gifuni, Andrea Tidona, Lidia Vitale
Italië 2003
kleur 366 minuten
Groots opgezet, meer dan zes uur durend filmepos over het
leven van twee broers, Nicola en Matteo Carati, in Italië tussen
1966 en 2003. Nicola is een makkelijk levende, innemende,
aardige, succesvolle man, eerst briljant medicijnenstudent en
later psychiater, terwijl Matteo, nors en tobberig, zijn
literatuurstudie afbreekt, in dienst gaat en later politieman
wordt. De wegen van de broers en hun familie, kennissen en
geliefden kruisen elkaar in de loop der jaren telkens opnieuw
tegen de achtergrond van de politieke en maatschappelijke
gebeurtenissen in Italië: de studentenopstanden, de opkomst van
de ‘antipsychiatrie’, de terreur van de Rode Brigades, het
grimmige gevecht tegen de maffia en de moord op rechter
Falcone, de apathie en de massa-ontslagen van jaren tachtig, het
Berlusconi-tijdperk. Een sleutelfiguur in de film is Giorgia, een
geesteszieke vrouw die de broers op jonge leeftijd tevergeefs
proberen te redden uit een inrichting waar ze elektroshocks
krijgt. Zij slijt haar leven in inrichtingen, en de broers komen
haar in de loop der jaren telkens opnieuw tegen. Op den duur
wordt ze het symbool voor hun onvermogen om werkelijk iets
tot stand te brengen in hun leven. Zij blijft altijd maar haar
zwijgzame, raadselachtige zelf, ze kunnen niet tot haar
doordringen, al hun intellectuele woorden ketsen op haar af.
Ook goed getroffen zijn de karakters van de levenslustige vader
van de broers en van Matteo’s vrouw Giulia, die aanvankelijk
aan zijn zijde staat en hem een dochter schenkt, maar later
radicaliseert en zich van haar dierbaren verwijdert. De film
straalt een soort serene rust uit en lijkt daardoor veel korter te
duren dan de speeltijd van zes uur. Indrukwekkend en
ontroerend. In Italië tv-serie, elders vertoond als tweedelige
speelfilm.

Titel: Meisje
Regie: Dorothée van den Berghe
Met: Charlotte Vanden Eynde, Els Dottermans, Frieda
Pittoors, Matthias Schoenaerts, Wim Opbrouck
België 2002
kleur 93 minuten
De 20-jarige, beschermd opgevoede Muriël verlaat haar saaie
geboortedorp, haar ouders en haar keurige vriendje en gaat naar
Brussel in de hoop op een beter leven en leuker werk dan haar
in de fabriek wacht. Ze vindt een kamer bij de eind-dertiger
Laura, die een turbulent liefdesleven en muzikale aspiraties
heeft, maar ook de biologische klok voelt tikken. In een reeks
pijnlijk intieme scènes zijn we getuige van Muriëls hobbelige
stadse leven. Vanden Eynde speelt de tragische hoofdpersoon
fragiel, schichtig, haast onzichtbaar, in fraai contrast met de
spetterende Dottermans. Indrukwekkend.
Titel: Melancholia
Regie: Lars von Trier
Met: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer
Sutherland, Charlotte Rampling, John Hurt,
Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, Brady
Corbet, Udo Kier
Denemarken/Zweden 2011
kleur 136 minuten
Twee zussen die een problematische relatie met elkaar hebben,
de een (Justine) depressief en de ander (Claire) angstig, krijgen
het steeds zwaarder terwijl om hen heen alles in het honderd
loopt en een mysterieuze planeet, Melancholia, op de aarde af
koerst. Volgens de officiële wetenschap zal Melancholia de
aarde op enige afstand passeren, maar anderen geloven dat de
twee planeten met elkaar in botsing zullen komen. Het geheel is
in de vertrouwde bombastische Von Trier-stijl gefilmd en
ademt een sfeer van onbestemde angst en naderend onheil,
waarbij de doem de straf lijkt voor de falende intermenselijke
relaties. Het eerste deel, dat over Justines bruiloftsfeest gaat,
roept hier en daar herinneringen op aan Festen. In het tweede
deel zijn de rollen van de zussen omgedraaid: Justine lijkt te
groeien in berusting in het naderende einde, terwijl Claire, die
meer te verliezen heeft, steeds wanhopiger wordt. Deze Von
Trier, na Antichrist het tweede deel van zijn ‘depressie-trilogie’,
is vooral een sterk visueel spektakel, maar inhoudelijk wat
mager.

Titel: Melody
Regie: Bernard Bellefroid
Met: Rachael Blake, Lucie Debay, Don Gallagher, Laure
Roldan
België/Luxemburg/Frankrijk 2014
kleur 90 minuten
Melody, een met geldgebrek kampende Franse kapster, besluit
draagmoeder te worden om haar droom, een eigen salon, te
kunnen verwezenlijken. Zo komt ze in contact met de rijke
Britse Emily, die een zware kankerbehandeling achter de rug
heeft waarbij ze haar kind verloor. De relatie die de twee tegen
wil en dank met elkaar krijgen nadat de bevruchte eicel is
ingebracht, blijkt vele hobbels te moeten nemen. Bellefroid laat
in een hoog tempo erg veel drama’s en onverwachte wendingen
op de kijker los, waardoor de hoofdpersonen niet erg tot leven
komen, ook al wordt er goed geacteerd. Al met al matig.
Titel: Memento
Regie: Christopher Nolan
Met: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantonalio, Mark
Boone Junior, Stephen Tobolowski, Harriet Sansom
Harris, Callum Keith Rennie
USA 2000
zwart-wit en kleur 113 minuten
Nadat een man getuige is geweest van de verkrachting van en
moord op zijn vrouw en zelf ook zwaar gewond is geraakt, lijdt
hij aan een stoornis van zijn kortetermijngeheugen, zodat hij
alles wat voor hem van belang is moet opschrijven, vastleggen
op polaroidfoto’s of op zijn lichaam moet laten tatoeëren. Op
deze omslachtige wijze is hij met verbeten vasthoudendheid op
zoek naar de dader. De film vertelt het verhaal in omgekeerdchronologische volgorde – de volgende scène in de film is
telkens de voorafgaande in werkelijkheid – zodat je al kijkend
in dezelfde situatie verkeert als de hoofdpersoon: je weet niet
wat er vlak daarvoor is gebeurd. De film weet de kijker bijna
twee uur lang vast te houden in deze beklemmende,
nachtmerrieachtige sfeer en zet hem als vanzelf aan het denken
over zijn eigen geheugen, identiteit en zelfbeeld en het verschil
tussen de werkelijkheid en de mooie verhalen erover.
Titel: Memories of murder
Zie:
Salinui chueok
Titel: Men who hate women
Zie:
Män som hatar kvinnor

Titel: Meraviglie, le
Regie: Alice Rohrwacher
Met: Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Sabine
Timoteo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani, Monica
Bellucci, Eva Lea Pace Morrow, Maris Stella
Morrow, Luis Huilca
Italië 2014
kleur 110 minuten
Wolfgang, een Italiaanse imker van Duitse afkomst, en zijn
vrouw Angelica voeden hun dochters streng op: ze leven en
produceren honing volgens de regels van het ouderwetse
plattelandsleven, zonder pesticiden, tv, dure kleren en andere
luxe. Ze hebben geldproblemen en Wolfgang laat zijn kinderen
hard werken in de imkerij en behandelt ze als volwassen
werknemers. Als Gelsomina, de oudste dochter op wie de
meeste taken en verantwoordelijkheden neerkomen, besluit hen
op te geven voor een tv-wedstrijd voor de makers van
ambachtelijke plattelandsproducten, komt het gezin abrupt in de
wereld van commercie en klatergoud terecht. Deze haast
documentair opgezette film toont zonder commentaar de
botsing tussen idealen en praktische beperkingen, tussen droom
en realiteit, vooral aan de hand van Gelsomina, die wordt
verscheurd tussen trouw aan het thuisleven dat ze kent en
verlangen naar het echte leven in de grote wereld. Een wonder
van sfeer, schoonheid en authenticiteit.
Titel: Mères et filles
Regie: Julie Lopes-Curval
Met: Catherine Deneuve, Marina Hands, Marie-Josée Croze,
Michel Duchaussoy, Jean-Philippe Écoffey, Carole
Franck, Eléonore Hirt, Romano Orzari
Frankrijk/Canada 2009
kleur 105 minuten
De in Canada woonachtige, succesvolle Audrey keert voor een
kort verblijf terug naar haar ouders in een Frans kustplaatsje.
Haar moeder Martine is kil en afstandelijk en Audrey trekt al
snel in het leegstaande huis van haar overleden grootvader.
Daar vindt ze achter het aanrecht een schrift met recepten en
dagboekflarden van haar grootmoeder, die ooit spoorloos
verdween en haar man en kinderen (Audreys grootvader,
moeder en oom) achterliet. Ze raakt gefascineerd door het lot
van de doodongelukkige vrouw in een tijd waarin vrouwen geen
centimeter ruimte werd gegund, en vergelijkt het met haar eigen
leven vol moeilijke keuzes. Ondanks de zwijgzaamheid van de
nog in leven zijnde betrokkenen ontdekt Audrey stapje voor
stapje de waarheid over haar grootmoeder en en passant komen
moeder en dochter ook nader tot elkaar. Stijgt boven het
gemiddelde verhaal over teruggevonden oude brieven uit
doordat alles consequent vanuit Audrey wordt getoond,
waardoor de kijk op de andere personages telkens verspringt.
Mooi spel van de drie vrouwelijke hoofdrollen.

Titel: Mermaids
Regie: Richard Benjamin
Met: Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder
USA 1990
kleur 109 minuten
Alleenstaande moeder van twee dochters leidt rusteloos bestaan
tot ze na een van haar vele verhuizingen de schoenmaker Lou
leert kennen. Met vallen en opstaan ontwikkelt zich zoiets als
een relatie. De oudste dochter heeft zo haar eigen problemen.
Ze is geobsedeerd door het kloosterleven, maar ook door het
hulpje in het nabijgelegen klooster. Als het op een nacht bijna
tot een tragisch ongeluk komt, volgt er een catharsis voor zowel
moeder als dochter. Onderhoudende film, met Cher in de rol
van vrijgevochten vrouw die ze in zoveel andere films speelt.
Titel: Merry Christmas, Mr. Lawrence
Regie: Nagisa Oshima
Met: David Bowie, Tom Conti, Ryuichi Sakamoto, Takeshi
Japan/UK 1983
kleur circa 120 minuten
Britse gevangenen in een Jappenkamp op Java anno 1942.
Confrontatie tussen Oost en West in de personen van
kampcommandant Yonoi (Sakamoto) en de onverzettelijke, niet
te breken Brit Jack Celliers (Bowie). Takeshi is de eenvoudige
sergeant Hara en Conti de Britse officier die als tolk optreedt:
Mr. Lawrence uit de titel. Deze laatste is de enige die de zaak
overleeft: Yonoi wordt na de oorlog gefusilleerd, Celliers is
door Yonois hardvochtige opvolger op afschuwelijke wijze
vermoord (ingegraven tot z’n nek tot hij het loodje legde in de
verzengende zon) en Hara wordt in 1946 als oorlogsmisdadiger
terecht gesteld. Zowel de Britse als de Japanse gebruiken,
geloven en tradities komen gaandeweg op losse schroeven te
staan. Geen enkele gruwelijkheid is te rechtvaardigen of, zoals
Lawrence zegt, ‘niemand heeft gelijk’. Spannende en
indrukwekkende film met een curieuze cast: Bowie en
Sakamoto zijn musici (de laatste maakte ook de filmmuziek) en
Takeshi is komiek. De jeugdtrauma’s van Celliers passen net
erg in de film. Er wordt goed geacteerd (Conti van The
Glittering Prizes).

Titel: Met grote blijdschap
Regie: Lodewijk Crijns
Met: Jaap Spijkers, Jack Wouterse, Renée Soutendijk,
Camilla Siegertsz, Michel Vermey
Nederland 2001
kleur 90 minuten
Confrontatie tussen de broers Luc en Ad. Luc leidt een
yuppenleventje en wacht vol spanning op zijn eerste kind, Ad
heeft zich met zijn vriendin Els teruggetrokken in de Ardennen,
ver van de bewoonde wereld. Ad en Els houden een
verschrikkelijk geheim verborgen, waar ook Luc iets mee te
maken blijkt te hebben. Een voor Nederlandse begrippen
ongewone combinatie van psychologisch drama, thriller en
horrorfilm, een inktzwart verhaal dat compromisloos en
bikkelhard in beeld is gebracht en de toeschouwer confronteert
met zijn eigen angst en schaamte. Naar een scenario van Kim
van Kooten.
Titel: Mi vida
Regie: Norbert ter Hall
Met: Loes Luca, Elvira Mínguez, Loïc Bellemans, Anniek
Pheifer, Carmina Barrios, Eduardo Rosa
Nederland 2019
kleur 88 minuten
Net gepensioneerde kapster Lou gaat een paar maanden naar het
Spaanse Cádiz om de taal te leren en te overdenken wat ze
verder met haar leven wil. Ze vindt er aansluiting bij een aantal
medecursisten en raakt goed bevriend met haar taaldocente
Andrea. Ze heeft het naar haar zin en gaandeweg ontstaat het
idee om in Spanje een nieuwe start te maken. Maar durft ze
voor zichzelf te kiezen, tegen de uitdrukkelijke wens van haar
kinderen en kleinkinderen in? Loes Luca op dreef in een
ingetogen komedie met weemoedige ondertonen. Mooi!
Titel: Mia madre
Regie: Nanni Moretti
Met: Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni
Moretti, Beatrice Mancini
Italië 2015
kleur 106 minuten
Filmregisseuse Margherita (een sterke hoofdrol van Buy)
worstelt tegelijkertijd met de onafwendbare dood van haar
dierbare moeder (een ontroerende Lazzarini) en de voltooiing
van een film over een arbeidersprotest tegen massaontslagen
met een weerbarstige, explosieve (en aan prosopagnosie
lijdende) Amerikaanse acteur (Turturro) in een van de
hoofdrollen. Fraai is het contrast tussen de kalme, trage scènes
in de ziekenhuiskamer en de turbulente, hectische
gebeurtenissen op de filmset en in het filmverhaal; het verlies
van een ouder is zo ingrijpend dat al het andere daarnaast ineens
futiel lijkt. Daarbij zorgen de scènes met Turturro voor de
nodige comic relief. Wederom een subtiele, intens menselijke
film van Moretti, die zich steeds meer tot de chroniqueur van
het hedendaagse Italië lijkt te ontpoppen. Warm aanbevolen!

Titel: Michael
Regie: Markus Schleinzer
Met: Michael Fuith, David Rauchenberger, Gisela Salcher,
Christine Kain, Ursula Strauss, Victor Tremmel
Oostenrijk 2011
kleur 96 minuten
Michael is een saaie, onopvallende man die bij een
verzekeringsmaatschappij werkt en alleen woont. Maar hij heeft
een geheim: hij houdt een jongetje, Wolfgang, gevangen in een
geluiddichte ruimte in zijn kelder. Af en toe misbruikt hij
Wolfgang, maar verder leiden ze samen een kalm huiselijk
leven; ze maken zelfs uitstapjes. De film, duidelijk geïnspireerd
door het geval-Fritzl/Kampusch van een paar jaar geleden,
bezorgt je een uiterst ongemakkelijk gevoel door een pedofiel
niet als monster af te schilderen, maar als een ogenschijnlijk
doodgewoon, bijna meelijwekkend mannetje. Anderzijds
bezorgt de griezelig onderkoelde wijze waarop het leven van de
twee ongelijkwaardige huisgenoten in beeld wordt gebracht je
geregeld koude rillingen (bijvoorbeeld als je Michael doodkalm
zijn handen en geslachtsdelen ziet wassen na een bezoek aan
Wolfgangs kamer). Het einde is ijzersterk en huiveringwekkend
en moet een van de spannendste filmscènes aller tijden zijn. De
film was controversieel in Cannes en werd in Amerika (niet
verrassend) overwegend negatief ontvangen.
Titel: Michel – acteur verliest de woorden
Regie: Irma Wijsman, Patrick Minks
Met: Michel van Dousselaere, Irma Wijsman, Theu
Boermans, Els Dottermans, Ola Mafalaani, Lara van
Dousselaere
Nederland 2017
kleur 80 minuten
Als bij de acteur Michel van Dousselaere een progressieve
vorm van afasie wordt vastgesteld, besluit zijn vrouw, Irma
Wijsman, een documentaire over hem te maken. We zijn
getuige van een periode van anderhalf jaar waarin de ziekte
voortschrijdt en de imposante theaterverschijning verandert in
een stille man, een acteur die zijn tekst kwijt is. We zien hoe hij
met technisch en menselijk kunst- en vliegwerk nog één laatste
rolletje speelt en hoe Irma worstelt met de totaal veranderde
situatie waarin zij mantelzorg moet geven en Michels
spreekbuis moet zijn omdat hij zelf zijn woorden kwijt is,
terwijl de liefde tussen hen eigenlijk nog hetzelfde is. De twee
praters ontdekken dat er ook zonder woorden nog heel veel
menselijks kan zijn. De documentaire beelden zijn verweven
met een prachtige monoloog van Erik-Ward Geerlings waarin
acteren en het labyrint van de afasie op een indringende manier
met elkaar worden verweven. De kijker zit de personages zo
dicht op de huid dat dat soms een ongemakkelijk gevoel geeft,
maar tegelijk begrijp je dat die intimiteit het enige is wat nog
rest als de woorden wegvallen. De film is een troostrijk
eerbetoon dat laat zien hoe liefde opgewassen kan zijn tegen
een wrede en verwoestende ziekte.

Titel: Micmacs à tire-larigot
Regie: Jean-Pierre Jeunet
Met: Dany Boon, André Dussollier, Nicolas Marié, JeanPierre Marielle, Yolande Moreau, Julie Ferrier, Omar
Sy, Dominique Pinon, Michel Crémadès, Marie-Julie
Baup
Frankrijk 2009
kleur 105 minuten
Man wiens vader door een landmijn om het leven is gekomen
en die zelf als videotheekbediende door een verdwaalde kogel
in het hoofd is getroffen en door de gevolgen daarvan
uiteindelijk op straat is beland, bindt de strijd aan met twee
gewetenloze wapenfabrikanten die elkaar op leven en dood
bestrijden, daarbij geholpen door een bizar gezelschap van
Parijse zwervers die een soort ondergronds bedrijfje runnen dat
oude materialen recyclet. Met deze zeer onderhoudende,
sprookjesachtige film met rauwe intermezzi keert Jeunet terug
naar de het visuele spektakel en de vrolijk-anarchistische sfeer
van zijn debuut Delicatessen. Verrukkelijke cinema!
Titel: Microcosmos – le peuple de l’herbe
Regie: Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Met: –
Frankrijk 1997
kleur 75 minuten
Natuurfilm over de insectenwereld van twee Franse
amateurbiologen. Ze construeerden een weidelandschap in een
schuur en filmden met behulp van een op afstand bediende
computergestuurde camera. Dat levert verbluffende beelden op:
een pasgeboren wesp die zijn vleugels uitprobeert, een
mestkever in gevecht met een balletje stront, mieren die hun
luizen beschermen tegen een lieveheersbeestje, parende
slakken, de geboorte van een waterjuffer, enzovoort.
Indrukwekkende scènes zijn de ravage die een simpel
regenbuitje teweegbrengt onder minuscule beestjes die op
blaadjes zitten en de slachting die een fazant aanricht in een
mierenvolk.
Titel: Midnight rehearsal
Zie:
Hatásvadászok

Titel: Mies vailla menneisyyttä (The man without a past)
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Markku Peltola, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Esko
Nikkari, Juhani Niemelä, Kaija Pakarinen
Finland 2002
kleur 97 minuten
Een man wordt na aankomst in Helsinki op het stationsplein in
elkaar geslagen en raakt als gevolg daarvan zijn geheugen
kwijt. Na uit het ziekenhuis te zijn gevlucht gaat hij in een
container wonen te midden van een groep stadsnomaden. Hij
herinnert zich weinig of niets van zijn oude leven, maar het
nieuwe bevalt hem prima, vooral nadat hij wat moois krijgt met
een heilssoldate. Als zijn identiteit door de politie is
achterhaald, brengt hij een bezoek aan zijn (ex-)vrouw, maar
uiteindelijk besluit hij zijn leven in de container voort te zetten.
Wederom een schitterende, droogkomische Kaurismäki,
waarvan je zowat alle dialogen zou willen opschrijven omdat ze
zo onbetaalbaar zijn. Hoogtepunten zijn de gesprekken met de
verhuurder van de container, die tevergeefs probeert gevaarlijk
en dreigend over te komen, en de scène op het politiebureau
met ‘de man zonder verleden’ en zijn advocaat.
Titel: Mifune’s last song
Zie:
Mifunes sidste sang
Titel: Mifunes sidste sang
Regie: Søren Kragh-Jacobsen
Met: Anders W. Berthelsen, Iben Hjejle, Jesper Asholt, Emil
Tarding, Sofie Gråbøl, Anders Hove
Denemarken/Zweden 1999
kleur 98 minuten
Pasgetrouwde yup wordt plotseling uit zijn drukke
Kopenhaagse leventje weggeroepen naar het platteland van
Lolland als zijn vader overlijdt. Hij heeft al tien jaar geen
contact meer met zijn familie gehad en stapt aarzelend de oude
boerderij binnen, waar zijn alleen achtergebleven achterlijke
broer, een oude rivaal en andere schimmen uit zijn jeugd op
hem wachten. Aanvankelijk meent hij snel weer weg te zijn,
maar het loopt anders: hij raakt echtgenote, baan en auto kwijt
en wordt verliefd op de huishoudelijke hulp die hij voor de
verzorging van zijn broer heeft ingehuurd (en die ook nog haar
puberende broertje in het huishouden inbrengt). De film is een
curieus mengsel van komedie, plattelandsidylle en thriller, kent
aangrijpende momenten, maar is als geheel wat onevenwichtig.

Titel: Mighty Aphrodite
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Mira Sorvino, Helena Bonham Carter, F.
Murray Abraham, Jimmy McQuaid, Olympia Dukakis
USA 1995
kleur 95 minuten
Allen speelt in deze zeer onderhoudende komedie Lenny
Weinrib, een sportverslaggever die op aandringen van zijn
vrouw, een ambitieuze galeriehoudster, samen met haar een
kind adopteert. Als het jongetje zeer intelligent blijkt te zijn,
wordt Allen nieuwsgierig naar de moeder en gaat naar haar op
zoek. Ze blijkt een prostituee annex porno-actrice zonder enige
ontwikkeling of goede smaak te zijn; Weinrib raakt vervolgens
geobsedeerd door de gedachte dat hij moet zorgen dat ze uit dat
leven stapt en fatsoenlijk trouwt. De gebeurtenissen worden als
in een Griekse tragedie becommentarieerd door een koor dat
soms spontaan in gezang uitbarst en waarvan de leden zich
soms ook rechtstreeks met de handeling bemoeien. Prachtig is
bijvoorbeeld de scène waarin Weinrib de als bedelaar
vermomde blinde ziener Tiresias tegen het lijf loopt voor het
New-Yorkse restaurant ‘Akropolis’.
Titel: Mijn vader is een vliegtuig
Regie: Antoinette Beumer
Met: Elise Schaap, Pierre Bokma, Hannah Hoekstra, Lisa
Smit, Maarten Heijmans, Ariane Schluter, Marcel
Hensema, Liz Snoyink, Axel Daeseleire, Thor Braun
Nederland 2021
kleur 90 minuten
Na het plotselinge overlijden van haar moeder, met wie ze een
slechte band had, raakt veertiger Eva in een crisis waardoor
haar strak georganiseerde leven met man, dochtertjes, werk in
de reclame en minnaar uit de rails loopt. Waarom heeft ze na
een gelukkige kindertijd al zo lang geen contact meer gehad
met haar vader, die al ruim dertig jaar in een inrichting zit, en
waarom is die destijds eigenlijk uit de ouderlijke macht ontzet?
Tijdens haar speurtocht naar het verleden raakt Eva in de ban
van de angst dat ze zijn psychische stoornis heeft geërfd. Deze
geslaagde verfilming van Beumers eigen boek over haar
jeugdtrauma weet de onderhuidse paniek van de hoofdpersoon
goed voelbaar te maken. Aanrader.
Titel: Mijn vader woont in Rio
Regie: Ben Sombogaart
Met: Geert de Jong, Theu Boermans, Peter Faber, Gerard
Thoolen
Nederland 1989
kleur 100 minuten
Film naar gelijknamig kinderboek van Burny Bos. Tienjarige
Liesje denkt dat haar vader in Rio woont, maar in werkelijkheid
zit hij in de gevangenis wegens smokkel. De leugen gaat een
geheel eigen leven leiden en wordt een tragedie als Liesje
geheel op eigen houtje een reis boekt en op het vliegtuig stapt.
Prachtige film, zowel voor volwassenen als voor kinderen. In
Berlijn bekroond.

Titel: Milk
Regie: Gus Van Sant
Met: Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch, Diego Luna,
James Franco, Alison Pill, Victor Garber
USA 2008
kleur 128 minuten
Het levensverhaal van Harvey Milk, de Amerikaanse strijder
voor homorechten die uiteindelijk de eerste openlijk
homoseksuele gekozen bestuurder van de VS wordt. Als hij
veertig is, is hij zakenman in New York en heeft hij heimelijke
contacten met mannen. Hij beseft dat hij tot dan toe nog nooit
iets heeft gedaan waar hij trots op kan zijn, en ook is hij de
geheimzinnigdoenerij zat. Hij verhuist naar San Francisco en
opent samen met een vriend een camerawinkel in de homowijk
The Castro. Via de acties die de homo’s daar voeren tegen
discriminatie belandt hij in de gemeentelijke politiek. Na een
aantal mislukkingen weet hij ondanks felle tegenstand, zowel
lokaal (zijn directe tegenstander Dan White) als landelijk
(antihomoactiviste Anita Bryant), door te dringen tot het
gemeentebestuur. Maar het noodlot slaat toe als de na een
nederlaag gefrustreerde (en waarschijnlijk heimelijk
homoseksuele) White hem en de burgemeester van San
Francisco doodschiet. De film mengt nagespeelde scènes met
originele beelden uit de jaren zeventig en schildert Milk niet
zozeer af als held, maar als iemand die op het juiste moment op
de juiste plaats was, zag wat er mis was en besloot iets te doen
in plaats van zijn mond te houden.
Titel: Millennium 1 – Mannen die vrouwen haten
Zie:
Män som hatar kvinnor
Titel: Millennium 2 – De vrouw die met vuur speelde
Zie:
Flickan som lekte med elden
Titel: Millennium 3 – Gerechtigheid
Zie:
Luftslottet som sprängdes

Titel: Milou en mai
Regie: Louis Malle
Met: Michel Piccoli, Miou-Miou, Michel Duchaussoy,
Harriet Walker, Renaid Danner, Dominique Blanc,
Paulette Dubost
Frankrijk 1989
kleur 102 minuten
In landhuis in Zuid-Frankrijk overlijdt in mei 1968 oude vrouw.
Haar zoon die het landgoed beheert (Piccoli) trommelt de
familie op. Op de radio horen ze voortdurend over de
studentenopstanden en de stakingen in Parijs. Niemand begrijpt
wat er aan de hand is, maar iedereen reageert voortdurend op de
nieuwtjes en heeft zijn mening klaar. Er wordt zelfs wat
onwennig met de vrije liefde geëxperimenteerd. Als alles
voorbij is, vat iedereen zijn oude leventje weer op alsof er niets
is gebeurd. De boodschap is duidelijk: het was allemaal een
storm in een glas water. Miou-Miou heeft schitterende rol als
in-keurige burgermadam die haar hebzucht en geilheid even
niet weet te beheersen.
Titel: Minoes
Regie: Vincent Bal
Met: Carice van Houten, Theo Maassen, Sarah Bannier,
Pierre Bokma, Hans Kesting, Olga Zuiderhoek, Jack
Wouterse
Nederland 2001
kleur 92 minuten
Hartverwarmende verfilming van het kinderboek van Annie
M.G. Schmidt uit 1970, met behoud van de oorspronkelijke
sfeer en intenties verplaatst naar het computertijdperk. Poes
Minoes is na het snuffelen aan een vat met een akelig goedje
ineens een ‘katse juffrouw’ geworden en trekt in bij journalist
Tibbe, die via haar allerlei nieuwtjes doorkrijgt van de katten
van Killendoorn, met wie Minoes nog steeds kan praten.
Geholpen door haar en zijn buurmeisje weet Tibbe zelfs een
schandaal boven tafel te krijgen dat iets met het verdachte vat te
maken heeft. Kattenhaatster Van Houten mat zich voor deze
film prachtige katse maniertjes aan, en de kattenacteurs werden
met veel geduld (en filmtrucage) tot coöperatie bewogen.
Mooie kattenstemmetjes van onder anderen Annet Malherbe
(Jakkepoes), Paul Haenen (mevrouw Pastoor) en Wim T.
Schippers (Simon de schoolkat).

Titel: Minority report
Regie: Steven Spielberg
Met: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von
Sydow, Steve Harris
USA 2002
kleur 145 minuten
In 2054 is de misdaad in Washington vrijwel uitgeroeid dankzij
de ‘Precrime’-politie-eenheid. Daar worden met behulp van drie
mensen met voorspellende gaven, de ‘Pre-Cogs’, dreigende
moorden voorspeld en vervolgens verijdeld door de
toekomstige daders te arresteren. De eenheid wordt geleid door
John Anderton, die vast in de onfeilbaarheid van het systeem
gelooft en ook persoonlijke redenen heeft om het in de lucht te
willen houden en landelijke invoering ervan te bepleiten. Maar
dan voorspelt het systeem op een dag dat Anderton zelf binnen
36 uur een moord zal plegen – en dat terwijl hij het beweerde
slachtoffer niet eens kent. Hebben de helderzienden gelijk of
probeert iemand hem te elimineren en zo ja, waarom dan?
Anderton is er zelf van overtuigd dat hij onschuldig zal blijken
en besluit op jacht te gaan naar het minority report, het bewijs
waaruit moet blijken dat één van de drie helderzienden wellicht
een ‘alternatieve toekomst’ voor hem heeft gezien. Het gegeven
(losjes gebaseerd op een kort verhaal van sciencefiction-auteur
Philip K. Dick) is veelbelovend, maar de film ontpopt zich
helaas vrij snel tot een nogal stereotiepe actiethriller; noch de
logisch-paradoxale, noch de psychologische en
maatschappelijke aspecten van het voorkomen van misdaden
door toekomstvoorspelling, waartoe tegenwoordig via big data
aanzetten bestaan, worden echt uitgediept. Teleurstellend.

Titel: Mio fratello è figlio unico
Regie: Daniele Luchetti
Met: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Angela
Finocchiaro, Massimo Popolizio, Alba Rohrwacher,
Luca Zingaretti, Anna Bonaiuto, Diane Fleri
Italië 2007
kleur 108 minuten
Verfilming van het boek Il fasciocomunista van Antonio
Pennacchi, naar een scenario van Stefano Rulli en Sandro
Petraglia, het duo dat eerder verantwoordelijk was voor La
meglio gioventù. Hier wederom een verhaal over twee broers
die tegenover elkaar komen te staan. Accio is een overtuigd en
agressief fascist die zijn ouders tot wanhoop drijft met zijn
opstandige en impulsieve gedrag; zijn broer Manrico is
communist, knap, charismatisch en bij iedereen geliefd, maar
blijkt bereid ver te gaan voor zijn politieke overtuiging. Dat
Accio en Manrico verliefd worden op dezelfde vrouw, maakt de
situatie er niet overzichtelijker op. Door de beperkte tijdsduur is
dit familiedrama tegen de achtergrond van het turbulente Italië
van de jaren zestig en zeventig wat fragmentarisch uitgevallen.
Er worden forse tijdsprongen gemaakt, waardoor het geheel
soms wat impressionistisch oogt. Maar de acteursprestaties
maken veel goed en de politiek speelt hier ondanks alles een
veel minder prominente rol dan in La meglio gioventù,
waardoor het verhaal persoonlijker wordt en we meer betrokken
raken bij met name ik-verteller Accio. Een onderhoudende film.
Titel: Miryang (Secret sunshine)
Regie: Chang-dong Lee
Met: Do-yeon Jeon, Kang-ho Song, Yeong-jin Jo, Mi-kyung
Kim, Yeong-jae Kim, Seo-hie Ko, Myeong-shin Park
Zuid-Korea 2007
kleur 142 minuten
Shin-ae, een jonge weduwe, verhuist met haar zoontje naar
Miryang, de geboorteplaats van haar omgekomen man. Het was
altijd zijn droom om terug te keren en nu hoopt zij op die plek
een nieuw leven te beginnen. Ze leert er een aantal nieuwe
mensen kennen, onder wie de immer opgewekte garagehouder
Jong Chan, die nogal opdringerig om haar heen draait, en een
zeer christelijk apothekersechtpaar. Dan wordt haar zoontje
ontvoerd en vermoord en stort Shin-ae’s leven in. Ze zoekt
tijdelijk troost in het geloof van het apothekersechtpaar, maar
dat biedt geen soelaas. Nare dingen uit haar verleden spelen op
en ze moet worden opgenomen in een inrichting. Het knappe
van de film is dat er niet zozeer een verhaal wordt verteld dat
naar een duidelijk einde toe werkt, maar meer een uitsnede uit
een getroebleerd leven wordt getoond. Shin-ae is aan het eind
geen stap verder dan aan het begin, integendeel misschien zelfs,
en er worden geen pasklare oplossingen aangereikt. Omdat de
regisseur de tijd neemt om je deelgenoot te maken van de
wederwaardigheden van de hoofdpersoon, leef je hevig met
haar mee en kun je alleen maar hopen dat ze haar draai weer
vindt. Mooi is het contrast tussen Shin-ae, die haar tragedie
volledig ‘uitleeft’, en Jong Chan, die het ook zwaar heeft maar
dit achter humor en clownerie verbergt.

Titel: Miss Austen regrets
Regie: Jeremy Lovering
Met: Olivia Williams, Imogene Poots, Greta Scacchi, Samuel
Roukin, Hugh Bonneville, Jack Huston
UK 2008
kleur 90 minuten
Fraaie biopic van Jane Austen, die zich concentreert op de
laatste paar jaar van haar leven en ten dele gebaseerd is op haar
nagelaten brieven. Austen – bijna veertig, nooit getrouwd,
samenwonend met haar moeder en haar zus Cassandra en
kampend met geldproblemen – staat haar nichtje Fanny ter
zijde. Fanny droomt van een spannend liefdesleven met een
happy end, zoals beschreven in de boeken van haar tante.
Austen ziet haar romans zelf als haar ‘kinderen’ en staat nog
steeds achter haar beslissing om alle huwelijksaanzoeken af te
wijzen, omdat ze anders niet de ruimte en de vrijheid had gehad
om ze te schrijven. Dat wil echter niet zeggen dat ze helemaal
geen twijfels kent. De kijker is getuige van menige
aangrijpende scène met haar zus en met diverse voormalige
aanbidders. Wat vooral blijft hangen is de uiterst moeilijke
positie van vrouwen in die tijd, waartegen Jane rebelleerde met
de beperkte middelen die een vrouw in haar omstandigheden ter
beschikking had.
Titel: Miss Pettigrew lives for a day
Regie: Bharat Nalluri
Met: Frances McDormand, Amy Adams, Lee Pace, Tom
Payne, Ciarán Hinds, Shirley Henderson, Christina
Cole
UK/USA 2008
kleur 92 minuten
De werkeloze huishoudster Guinevere Pettigrew weet in het
Londen van 1939 een betrekking te regelen bij de Amerikaanse
actrice Delysia, een blondine die drie minnaars aan het lijntje
houdt en ondertussen geniet van het leven in de Londense high
society. Guinevere inspireert haar dartele werkgeefster
gaandeweg tot ware liefde, en Delysia verlost op haar beurt
Guinevere uit haar zelfverkozen grauwe bestaan. Een
onderhoudende romantische komedie in de ouderwetse
screwball-stijl waarin de karakterontwikkeling van de
aanvankelijk nog bleue en kleurloze Guinevere centraal staat,
tegen het fraai getekende sfeerdecor van het (nog net)
vooroorlogse Londen.

Titel: Missing
Regie: Constatin Costa-Gavraz
Met: Jack Lemmon, Sissy Spacek, John Shea
Griekenland 1982
kleur 122 minuten
Schrijver Charles Horman ‘verdwijnt’ spoorloos in ZuidAmerikaans land. Zijn vrouw en zijn vader doen wanhopige
pogingen om iets over hem aan de weet te komen, maar stuiten
op muren van leugens, ontkenningen, insinuaties en schijnbare
medewerking. Uiteindelijk blijkt hij vermoord omdat hij
(toevallig) ‘te veel wist’. Vertrouwen van de all-American
Edward Horman (Lemmon) in de autoriteiten verdwijnt
geleidelijk, daarmee groeit zijn respect voor zijn zoon van wie
hij geen hoge pet op had.
Titel: Missing, the
Zie:
Bu jian
Titel: Mo’ better blues
Regie: Spike Lee
Met: Denzel Washington, Spike Lee, Joie Lee
USA 1990
kleur circa 120 minuten
Na Do the right thing een niet-politieke, kleinschaliger film van
Lee, ten dele met dezelfde relaxte sfeer, maar tegelijk veel
minder overtuigend. De film is een echte familieaangelegenheid (à la John Cassavetes): Lees vader zorgde voor
de muziek bij de film, zijn zuster Joie speelt Indigo. Het verhaal
gaat over de jazzmusicus Bleek Gilliam (Washington). Bleek
raakt in de problemen als hij door zijn twee vriendinnen Indigo
en Clarke tegelijk wordt verlaten als ze lucht krijgen van
elkaars bestaan (een schitterende scène). Tot overmaat van
ramp brengt de manager van Bleeks band, het kleine
onderkruipertje Giant (gespeeld door regisseur Spike Lee zelf),
hen allen op de rand van de afgrond door zijn klungelige gedoe
en (vooral) zijn goklust. Ten slotte worden Giant en Bleek beide
in elkaar geslagen door schuldeisers. Giant raakt invalide, Bleek
kan nooit meer spelen. Een ander bandlid neemt de leiding over
en Clarke wordt zangeres van de band. Bleek zoekt en vindt
toevlucht bij Indigo. Het daarna in hoog tempo afgeraffelde
happy end overtuigt echter op geen enkele wijze.

Titel: Mita tova (The farewell party)
Regie: Tal Granit, Sharon Maymon
Met: Ze’ev Revach, Levana Finkelstein, Aliza Rosen, Ilan
Dar, Raffi Tavor, Yosef Carmon, Hilla Sarjon
Israël 2014
kleur 95 minuten
Zwarte komedie over een aantal vrienden in een
bejaardentehuis in Jeruzalem die een machine voor
zelfeuthanasie bouwen om een van hen uit zijn lijden te
verlossen (euthanasie is in Israël, anders dan bij ons, verboden).
Als het bestaan van de machine zich rondspreekt, krijgen ze
steeds meer verzoeken om hulp en komen ze voor allerlei
dilemma’s te staan. Een humoristische vertelling met duistere
ondertonen die op een luchtige, maar nooit respectloze manier
een controversiële vraag aan de orde stelt: wanneer is lijden
genoeg geweest en is hulp bij het versnellen van het
levenseinde ethisch verantwoord?.
Titel: Moebius
Zie:
Moebiuseu
Titel: Moebiuseu
Regie: Kim Ki-Duk
Met: Jo Jae-hyeon, Lee Eun-woo, Seo Young-ju
Zuid-Korea 2013
kleur 89 minuten
Grandguignol-arthousehorror van de maker van Spring,
summer, fall, winter... and spring. Een dialoogloze film in een
bewust vervreemdende stijl, vol geweld en verkrachting, waarin
penissen worden afgehakt en getransplanteerd en het
oedipuscomplex tot zijn allergroteskste consequentie wordt
gevoerd. Het is zo over the top dat het allemaal symbolisch
en/of humoristisch bedoeld moet zijn, maar de meeste kijkers
zullen er weinig mee kunnen en al na enkele minuten afhaken.
Kortom: alleen voor de echte liefhebbers.
Titel: Moeder of kind?
Zie:
Maria er så liten

Titel: Mogadischu
Regie: Roland Suso Richter
Met: Thomas Kretschmann, Nadja Uhl, Saïd Taghmaoui,
Herbert Knaup, Jürgen Tarrach, Christian Berkel,
Simon Verhoeven, Valerie Niehaus, Franz Dinda,
Bettina Hoppe, Youssef Hamid, Gernot Kunert
Duitsland 2008
kleur 100 minuten
In oktober 1977 kapen vier Palestijnse terroristen een
Lufthansa-vliegtuig dat op weg is van Mallorca naar Frankfurt.
De actie is een steunbetuiging van de ontvoering van HannsMartin Schleyer door de RAF, en de kapers eisen, net als de
Schleyer-ontvoerders, vrijlating van de RAF-‘kameraden’ die in
Stammheim vastzitten. Na een zenuwslopende zwerftocht
belandt het Lufthansa-toestel ten slotte (in volkomen afgetrapte
toestand) in Mogadishu, waar moeizame onderhandelingen
tussen de Somalische en de West-Duitse autoriteiten beginnen
rond een geplande bevrijdingsactie door een gespecialiseerde
Duitse antiterreureenheid. Dit gruwelijke dieptepunt van de
‘Duitse herfst’ is griezelig goed in beeld gebracht – op sommige
momenten gil en huil je als kijker bijna mee met de passagiers,
ook al ken je de afloop – en in de scènes rond het crisisteam van
Helmut Schmidt herleeft de beklemming van die jaren.
Titel: Mommy
Regie: Xavier Dolan
Met: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément,
Patrick Huard
Canada 2014
kleur 139 minuten
De 46-jarige Diane (‘Die’), die sinds drie jaar weduwe is en
eeuwig ploetert om aan de kost te komen, besluit haar 16-jarige
zoon Steve terug te halen van het internaat waar hij zich
onmogelijk heeft gemaakt, omdat hij anders in jeugddetentie
moet. Steve is lastig te handhaven omdat hij ADHD heeft en
lijdt aan gewelddadige woede-uitbarstingen, maar moeder en
zoon worden bij elkaar gehouden door een onvoorwaardelijke
liefde. Als er een nieuwe buurvrouw bij hen over de vloer komt,
de verlegen en stotterende Kyla, heeft die een gunstige en
kalmerende invloed op Steve en lijkt alles zich ten goede te
keren. Een ode aan de kracht van de liefde, die benauwend maar
ook bevrijdend kan zijn, met drie magistrale, getroebleerde, uit
het leven gegrepen hoofdrollen. Het beeldkader is het grootste
deel van de speeltijd vernauwd tot een claustrofobisch vierkant
in het midden, maar dijt af en toe tot de volle breedte uit als
Diane zichzelf toestaat even van een betere toekomst te dromen.
Enkele rustmomenten zijn voorzien van uitstekend gekozen
popnummers. Aangrijpend en rauw in zijn levensechtheid.

Titel: Mon amie Max
Regie: Michel Brault
Met: Geneviève Bujold, Marthe Keller, Johanne McKay,
Marie Guillard, Michel Rivard
Frankrijk/Canada 1994
kleur 100 minuten
Zoektocht van Max (Marie-Alexandrine) naar haar
vijfentwintig jaar eerder op zeventienjarige leeftijd afgestane
zoon. Na vele hindernissen te hebben overwonnen vindt ze hem
uiteindelijk terug, daarbij gesteund door haar beste vriendin
Catherine en een jongen die zelf op zoek is naar zijn moeder en
die ze op een praatgroep heeft ontmoet. De zoon, die inmiddels
getrouwd is en zelf een kind heeft, wil haar aanvankelijk niet
ontmoeten, maar draait later bij. Enigszins langdradige film met
veel stil spel moet het hebben van het gewicht van het thema,
dat echter op niet altijd even geloofwaardige wijze is
uitgewerkt.
Titel: Mon fils à moi
Regie: Martial Fougeron
Met: Nathalie Baye, Victor Sévaux, Olivier Gourmet, Marie
Kremer, Emmanuelle Riva
België/Frankrijk 2006
kleur 79 minuten
Julien groeit op in een ogenschijnlijk harmonieus gezin. Vader,
vaak afwezig, heeft een goede baan en moeder is betrokken bij
haar kinderen, vooral de jonge Julien. Maar die betrokkenheid
ontaardt in een ziekelijke weigering de symbiotische relatie met
Julien te verbreken. Haar ontkenning van het feit dat Julien een
autonoom (seksueel) individu aan het worden is, escaleert in tal
van wreedheden en bizarre machtsspelletjes. De diep
ongelukkige Julien probeert los te breken uit de greep van zijn
moeder door het vinden van een vriendin, door hulp te vragen
aan zijn oma en zijn zus, door de politie te bellen en uiteindelijk
door met zelfmoord te dreigen. Maar niets kan tegen de
verstikkende moederliefde op. Een beklemmende en
benauwende film, die eens te meer duidelijk maakt hoe
machteloos de buitenwereld staat tegenover verborgen geweld
tegen minderjarige kinderen binnenshuis en hoe cruciaal het
stilzwijgen van medegezinsleden daarin is.
Titel: Mon père ce héros
Regie: Gérard Lauzier
Met: Gérard Depardieu, Marie Gillain, Patrick Mille
Frankrijk 1991
kleur 95 minuten
Onderhoudend niemendalletje over bijna vijftienjarig meisje dat
op vakantie verliefd wordt en om de jongen jaloers te maken
vertelt dat haar vader haar minnaar is. Het verhaal wordt steeds
mooier gemaakt en gaat een eigen leven leiden. Haar vader gaat
zelfs aan de komedie meedoen, zodat er heel wat moet gebeuren
voordat alle misverstanden zijn opgelost.

Titel: Monde, un
Regie: Laura Wandel
Met: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou,
Laura Verlinden, Simon Caudry, Léna Girard Voss,
Thao Maerten
België 2021
kleur 72 minuten
Nora gaat naar de basisschool, waar ze nieuwe vrienden hoopt
te maken. Op het schoolplein ziet ze dat haar oudere broer
wordt gepest door een stel jongens. Ze wil hem graag helpen,
maar haar broer verbiedt haar erover te praten. Als ze haar
vader toch iets vertelt, pakt dat helemaal verkeerd uit. Een
volledig vanuit kinderperspectief verteld drama dat de kijker
moeiteloos terugverplaatst naar de wereld van het schoolplein
met al haar wreedheid, verdriet, jaloezie en sociale druk. Een
film in de documentair aandoende stijl van de gebroeders
Dardenne, waarin geweldig wordt gespeeld door de kindacteurs.
Titel: Monde sans pitié, un
Regie: Eric Rochant
Met: Hyppolyte Girardot, Mireille Perrier
Frankrijk 1990
kleur 95 minuten
Liefde voor carrièremaakster Nathalie (Perrier) maakt veel los
in beroepsnietsnut Hippo (Girardot). Geleidelijk aan lijkt hij
zijn nihilistische, met goedkope slogans en vlotte babbels
gerechtvaardigde, maar in werkelijkheid asociale, parasitaire
levenswijze opnieuw te beschouwen en er zelfs vraagtekens bij
te zetten. Dit wordt nog versterkt door andere gebeurtenissen:
Nathalie krijgt een beurs voor Amerika, zowel Hippo als zijn
broer krijgen te maken met de politie, hun ouders komen achter
hun leefwijze. Aan het eind van de film, gezeten op de
motorkap van weer een andere gestolen auto, lijkt Hippo een
beetje een ander mens geworden.

Titel: Moneyball
Regie: Bennett Miller
Met: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill, Philip Seymour
Hoffman, Chris Pratt, Jonah Hill
USA 2011
kleur 133 minuten
Billy Bean, de manager van de Oakland Athletics (‘The A’s’),
zelf gemankeerd honkbalspeler en gescheiden vader van een
dochtertje, kampt in 2002 na een serie nederlagen van zijn club
met ernstige budgettaire beperkingen bij het aantrekken van
nieuwe spelers en besluit daarom met behulp van een whizzkid
en tegen het verzet van de clubofficials in een puur statistische
methode te gaan gebruiken om nieuwe, door iedereen
ondergewaardeerde kandidaten te selecteren. Die op dat
moment nog revolutionaire benadering wordt een doorslaand
succes: The A’s winnen twintig wedstrijden op rij, een
nationaal record. Meesterlijke rol van Pitt als gefrustreerde man
van middelbare leeftijd die niet voor het grote geld gaat, maar
echt hart voor de sport heeft. Niet zozeer een sport- als wel een
statistiekfilm, die de kijker het ontnuchterende en
tegenintuïtieve inzicht bijbrengt dat een computer voorzien van
de juiste gegevens een beter team kan samenstellen dan een
scout met decennia praktijkervaring.
Titel: Monos
Regie: Alejandro Landes
Met: Sofia Buenoventura, Julian Giraldo, Karen Quintero,
Laura Castrillón, Deiby Rueda, Paul Cubides, Sneider
Castro, Moises Arias, Julianne Nicholson
Colombia/Argentinië 2019
kleur 102 minuten
Een groep tieners moet in een Zuid-Amerikaanse jungle in
opdracht van een guerrilla-organisatie een gijzelaar, een
Amerikaanse vrouwelijke ingenieur, en een melkkoe bewaken
en indringers op afstand houden. Er heerst een militaire
discipline, maar er worden ook spelletjes gedaan met wapens,
seks en drank. Al snel tekenen zich rivaliteiten binnen de groep
af. Als het kamp vanuit een hinderlaag wordt aangevallen en de
Amerikaanse probeert te vluchten, ontaardt alles in chaos. Door
de context vaag te houden poogt regisseur Landes iets
universeels over oorlog te laten zien: de vuilheid en wreedheid
ervan en de verwoestende uitwerking op de menselijke psyche –
er zijn geen winnaars. De film doet denken aan Lord of the flies
en Apocalypse now. De van alle kanten loerende gevaren in de
onoverzichtelijke jungle zorgen ook bij de kijker voor een
permanente nerveuze alertheid. Angstaanjagend.

Titel: Monster
Regie: Patty Jenkins
Met: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Lee
Tergesen, Annie Corley, Scott Wilson
USA/Duitsland 2003
kleur 105 minuten
Het op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal van de amour
fou tussen de door het leven beschadigde straathoer Aileen en
Selby, een meisje dat door haar ouders naar familie in Florida is
gestuurd om van haar homoseksualiteit te ‘genezen’. Aileen
moet veel tippelen om het de verwende, warhoofdige Selby
naar de zin te maken. Als Aileen uit zelfverdediging een
gewelddadige klant vermoordt en zo veel geld buitmaakt, krijgt
ze de smaak van het moorden te pakken. IJzingwekkend verslag
van een onwaarschijnlijke en krankzinnige relatie waarin de
machtsbalans langzaam omslaat doordat Selby de enige zwakke
plek van de ogenschijnlijk geharde en streetwise Aileen ontdekt
en die genadeloos uitbuit.
Titel: Month in the country, a
Regie: Pat O’Connor
Met: Colin Firth, Kenneth Branagh, Patrick Malahide,
Natasha Richardson e.a.
UK 1987
kleur 92 minuten
Twee veteranen uit de Eerste Wereldoorlog ontmoeten elkaar in
het idyllische plaatsje Oxgodby in Yorkshire rond 1920. De
een, Birkin, restaureert in een kerkje een eeuwenoud fresco, de
ander, Moon, legt een oud graf bloot op het kerkhof van
dezelfde kerk, maar zoekt in feite stiekem naar de resten van
een oude Saksische kapel waarmee hij zijn naam hoopt te
vestigen. Beide mannen bereiken wat ze willen, maar dat is dan
ook het enige: voor de rest blijven hun contacten met de
dorpelingen vaag en onbevredigend. We zien hoe Birkin
langzaam tot zichzelf komt in het prachtige, weelderige
landschap, terwijl Moon niet over zijn oorlogsherinneringen en
de beschuldiging van homoseksualiteit heen komt. De sfeer van
onuitgesproken gedachten en onvervulde verlangens is goed
getroffen: het bekruipt je echt.

Titel: Moon
Regie: Duncan Jones
Met: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott,
Rosie Shaw, Kaya Scodelario
USA 2009
kleur 97 minuten
Astronaut Sam Bell werkt gedurende drie jaar op de achterkant
van de maan voor het bedrijf Lunar Industries, dat daar helium3 wint voor de energievoorziening van de aarde. Hij is de enige
werknemer en er is geen directe verbinding met de aarde; het
enige ‘contact’ dat Sam heeft is met de sprekende computer
GERTY (duidelijk een nazaat van HAL uit 2001, maar
vriendelijker). De diensttijd van drie jaar zit er bijna op en is
Sam erg zwaar gevallen; hij voelt zich eenzaam, verlangt ernaar
zijn vrouw en dochtertje terug te zien en meent te merken dat
hij gaat hallucineren. Mede daardoor krijgt hij een ongeluk,
waarna hij weer bij bewustzijn komt aan medische machines,
verzorgd door GERTY. In de dagen daarna doet hij een aantal
schokkende ontdekkingen die zijn hele leven op losse
schroeven zetten en hem in een Solaris-achtige nachtmerrie
doen belanden. Mooie, spannende, ‘lowtech’sciencefictionfilm. Jones maakte twee jaar later het op een
breder publiek gerichte, maar al even spannende Source code.
Titel: Moonlight and Valentino
Regie: David Anspaugh
Met: Elizabeth Perkins, Whoopi Goldberg, Kathleen Turner,
Gwyneth Paltrow, Jon Bon Jovi, Jeremy Sisto
USA 1995
kleur 105 minuten
Bitterzoete komedie over de rouwverwerking van een vrouw
van eind dertig die door een ongeluk plotseling de man
kwijtraakt met wie ze gelukkig getrouwd was en zich niet over
haar verdriet heen kan zetten. Haar jongere zus, haar beste
vriendin en haar stiefmoeder proberen, ieder op hun eigen
wijze, haar er weer bovenop te helpen. Het scenario vermijdt de
ergste valkuilen van het gegeven en komt, ondanks enkele
minder geslaagde scènes, in het algemeen authentiek en integer
over, mede dankzij de acteerprestaties van de vier
hoofdrolactrices. Een warme ode aan vrouwenvriendschappen.

Titel: Moonlight mile
Regie: Brad Silberling
Met: Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Susan Sarandon,
Ellen Pompeo, Holly Hunter, Dabney Coleman
USA 2002
kleur 115 minuten
Na de moord op zijn verloofde Diana gaat Joe tijdelijk bij haar
ouders inwonen. Ze worstelen alle drie met hun herinneringen
aan haar en proberen allemaal op hun eigen manier met hun
rouw en schuldgevoelens in het reine te komen. Alles wordt nog
ingewikkelder als Joe al snel een andere vrouw tegenkomt. Pas
gaandeweg wordt duidelijk wat er in de tijd voorafgaand aan de
dood van Diana precies is gebeurd. Dit vakkundig gemaakte
drama combineert een consequent oprechte toon met de
toegankelijkheid van een Hollywoodproductie, uitstekende
acteerprestaties en een fijne soundtrack. Aanrader.
Titel: Moonrise kingdom
Regie: Wes Anderson
Met: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Bill
Murray, Frances McDormand, Edward Norton,
Harvey Keitel, Tilda Swinton
USA 2012
kleur 94 minuten
Sam en Suzy, twee twaalfjarigen in een klein plaatsje op een
eiland in de jaren zestig, verklaren elkaar de liefde en besluiten
samen weg te lopen. Ze bereiden hun actie grondig en langdurig
voor; Sam is padvinder en weet dus hoe hij zoiets moet
aanpakken: route uitstippelen, de nodige spullen meenemen,
een kamp opslaan voor de nacht. Ze kiezen een afgelegen plek
aan een baai als doel. Als ze verdwenen zijn, worden er
verscheidene zoekexpedities op touw gezet en is het hele eiland
in rep en roer. De film schept een soort realistische
droomwereld, een sprookjesachtige allegorie over het
verstrijken van de jeugd en het dreigend aanstormen van het
volwassen leven. Met zeer effectieve muziek van
filmcomponist Alexandre Desplat.
Titel: Moonstruck
Regie: Norman Jewison
Met: Cher, Vincent Gardenia, Olympia Dukakis, Feodor
Chaliapin, Nicolas Cage
USA 1988
kleur circa 105 minuten
Goed gemaakte, zeer onderhoudende komedie, maar geen echt
bijzondere film. De geweldige acteurs dragen het tamelijk
middelmatige verhaal (zevenendertigjarige weduwe krijgt
aanzoek van sul en trouwt uiteindelijk met diens broer). Een
lieve film.

Titel: Moos
Regie: Job Gosschalk
Met: Jip Smit, Daniël Cornelissen, Michiel Romeyn,
Frederik Brom, Kees Hulst, Hanne Arendzen, David
Ebbinge
Nederland 2016
kleur 91 minuten
Romantische komedie spelend in het Amsterdamse joodse
milieu. Sinds de dood van haar moeder, jaren geleden, zorgt
Moos voor haar vader en helpt ze mee in zijn winkel. Dan duikt
haar oude jeugdvriend Sam op, net terug uit Israël. Er volgt een
turbulente periode in haar leven, waarin ze zich onder meer in
een opwelling aanmeldt voor de kleinkunstacademie.
Onderhoudend verhaal vol levensechte personages, met prima
acteerwerk van met name Smit, Cornelissen en niet te vergeten
oudgediende Romeyn als Moos’ vader. Goed.
Titel: Morte di un matematico napoletano
Regie: Mario Martone
Met: Carlo Cesschi, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri
Italië 1992
kleur 100 minuten
Fantasie over de laatste week uit het leven van de Italiaanse
wiskundige, anarchist, zwerver en alcoholicus Renato
Cacciopoli, in mei 1959. Intrigerend beeld van het leven in
Napels, maar weinig verhelderends over hoe iemand zo heeft
kunnen eindigen.
Titel: Most distant course, the
Zie:
Zui yao yuan de ju li
Titel: Motel life, the
Regie: Alan Polsky, Gabe Polsky
Met: Garrett Backstrom, Andrew Lee, Emile Hirsch, Stephen
Dorff, Jenica Bergere, Dakota Fanning, Joshua
Leonard, Kris Kristofferson, Noah Harpster
USA 2012
kleur 85 minuten
De broers Frank en Jerry Lee zijn gedwongen hun woonplaats
te verlaten nadat ze een jongetje hebben doodgereden. Tijdens
hun vlucht wordt in flashbacks hun troosteloze jeugd in een
kansarm milieu getoond: ze zijn al jong wees geworden en Jerry
Lee is een van zijn onderbenen kwijtgeraakt bij een ongeluk en
is sindsdien afhankelijk van Franks hulp. Ze vluchten in
verhalen die Frank vertelt en waar Jerry Lee tekeningen bij
maakt en proberen zo hun ellendige leven om te toveren in een
liefdes- en heldenepos. Schrijnend portret van de (te) hechte
band tussen twee broers die volledig op elkaar zijn aangewezen,
met misschien een sprankje hoop aan het eind. Gebaseerd op de
gelijknamige roman van Willy Vlautin. Prachtig!

Titel: Mother!
Regie: Darren Aronofsky
Met: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle
Pfeifer, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson
USA 2017
kleur 121 minuten
De veel jongere vriendin van een beroemde dichter voelt zich
steeds meer in het nauw gedreven door opdringerige fans van
haar man die hun afgelegen landhuis binnendringen en het
huishouden overnemen. Eerst komen ze één voor één, maar
gaandeweg met steeds meer en uiteindelijk in onoverzienbare
drommen die het hele huis slopen, alles stelen en alleen
aandacht hebben voor hun idool. Haar man laat zich alle
aandacht egocentrisch glimlachend welgevallen terwijl zij
steeds wanhopiger en banger wordt. Uiteindelijk escaleert de
toestand tot grof geweld en doodslag. De jonge vrouw beseft
dat zij slechts bestaat bij gratie van de grote kunstenaar en in
die hoedanigheid geen recht heeft op een eigen leven. Een echte
Aronofsky, met duidelijke raakvlakken met eerdere films als Pi
en Black swan, maar zo nadrukkelijk symbolisch (mannelijke
grootheidswaan, vrouwelijke intuïtie, waanbeelden en
koortsdromen, de vernietigende kracht van kunst en passie – het
lijkt Almodóvar wel!) dat meeleven met de beproevingen van
de vriendin wel erg lastig wordt. De horrorscènes, soms
opzichtig verwijzend naar genreklassiekers, zijn af en toe zo
over the top dat je alleen maar gegeneerd kunt lachen. Kortom,
onderhoudend en visueel overweldigend, maar bepaald niet
Aronofsky’s beste.
Titel: Mother, the
Regie: Roger Michell
Met: Anne Reid, Daniel Craig, Steven Mackintosh, Cathryn
Bradshaw, Peter Vaughan, Oliver Ford Davies
UK 2003
kleur 112 minuten
De oudere May verliest plotseling haar man tijdens een
bezoekje aan haar kinderen in Londen, en omdat ze met haar
ziel onder haar arm loopt mag ze voorlopig blijven logeren.
Zodoende krijgt ze een aardig kijkje op het wankele
façadehuwelijk van haar zoon Bobby en het chaotische leven
van haar dochter Paula, die als alleenstaande moeder leeft en
met het leven en de liefde worstelt. De onderlinge relaties
ontsporen totaal als May een verhouding begint met Bobby’s
klusjesman Darren, die tevens de (getrouwde) minnaar van
Paula is. Het consequent onsentimentele en vakkundig
verfilmde scenario van Hanif Kureishi grijpt de kijker vanaf de
eerste beelden bij de keel om hem uiteindelijk ontredderd achter
te laten. Alle betrokkenen komen op hun onvoordeligst uit,
iedereen is egocentrisch en onvolwassen, en als May aan het
eind ‘voor zichzelf kiest’ (zoals dat in de jaren zeventig heette),
krijg je zin om haar te slaan.
Titel: Mother of mine
Zie:
Äideistä parhain

Titel: Mothering Sunday
Regie: Eva Husson
Met: Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia
Colman, Glenda Jackson, Emma D’Arcy, Charlie
Oscar, Patsie Ferran, Sope Dirisu
UK/Duitsland 2021
kleur 104 minuten
Verfilming van de roman van Graham Swift over dienstmeisje
Jane Fairchild, die op een prachtige voorjaarsdag in 1924 na een
romantisch samenzijn met haar minnaar, rijkeluiszoon Paul,
ontdekt dat ze talent heeft voor het vertellen van verhalen,
waarmee de kiem is gelegd voor haar latere succesvolle
schrijverschap. Terwijl de Britse adel in een gestage neergang
verkeert, gesymboliseerd door Pauls tragische lot, zal Janes ster
juist rijzen. De film verbeeldt hun kruisende levenslijnen met
idyllische, impressionistische beelden van die prachtige dag op
het Engelse platteland, doorsneden met vele flashbacks en
-forwards. Prachtig en weemoedig.
Titel: Mr. and Mrs. Bridge
Regie: James Ivory
Met: Paul Newman, Joanne Woodward, Blythe Danner, Kyra
Sedgwick, Margaret Welsh, Robert Sean Leonard,
Simon Callow
USA 1990
kleur 124 minuten
Amerikaans upper class-echtpaar in de jaren dertig en veertig
heeft degelijk maar saai en liefdeloos huwelijk. Zij verlangt
naar een opwindender en zinvoller leven, hij bijt zich vast in
zijn traditionele principes. Het meest opmerkelijke aan deze
film is dat de twee hoofdrolspelers met hun adembenemende
spel het verhaal twee uur lang boeiend en genietbaar weten te
houden. Want het is alsof alle wezenlijke zaken aan de Bridges
voorbijgaan, van het feit dat geen van hun kinderen gelukkig is
tot de zelfmoord van de vrouw van een bevriend echtpaar. Het
leven sukkelt onverstoorbaar voort.

Titel: Mr. Holland’s opus
Regie: Stephen Herek
Met: Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas,
Olympia Dukakis, William H. Macy, Alicia Witt,
Terrence Dashon Howard, Jean Louisa Kelly
USA 1995
kleur 143 minuten
Groots opgezet ‘epos’, dat zowat het hele volwassen leven
omspant van Glenn Holland, een muziekleraar die ervan droomt
ooit beroemd te worden met een zelfgecomponeerde symfonie.
Daar komt het nooit van, maar inmiddels weet hij wel hele
generaties leerlingen te motiveren en te inspireren. De zwaarste
klap die hij te verwerken krijgt is dat zijn zoon, voor wie hij
natuurlijk ook een muzikale toekomst had gewenst, doof blijkt
te zijn. In de ontroerendste scène uit de film zingt hij voor zijn
zoon een nummer van John Lennon, onderwijl de tekst in
gebarentaal weergevend. Hier en daar iets te sentimenteel, maar
niettemin een zeer menselijke, gevoelvolle film. Doet in zijn
beste momenten denken aan Dead poets society.
Titel: Mr. Holmes
Regie: Bill Condon
Met: Ian McKellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada, Milo
Parker, Hattie Morahan, Frances de la Tour
UK 2015
kleur 104 minuten
In 1947, lang nadat hij met zijn detectivewerk is gestopt, woont
Sherlock Holmes op het platteland met zijn huishoudster en
haar zoontje Roger. Hij houdt zich bezig met de bijenteelt, maar
denkt regelmatig terug aan zijn laatste zaak, die hij niet tot een
bevredigende oplossing heeft kunnen brengen. Door de
bijzondere band tussen hem en Roger wordt hij ertoe gebracht
dieper over deze zaak na te denken en er uiteindelijk mee in het
reine te komen. Vakkundig gemaakt, liefdevol portret van een
stokoude speurder die het oplossen niet laten kan en op de
valreep nog nieuwe dimensies in zichzelf ontdekt. Boeiend.

Titel: Mr. Turner
Regie: Mike Leigh
Met: Timothy Spall, Paul Jesson, Dorothy Atkinson, Marion
Bailey, Karl Johnson, Ruth Sheen, Martin Savage,
Niall Buggy, James Fleet
UK/Frankrijk/Duitsland 2014
kleur 150 minuten
Biopic over de laatste vijfentwintig jaar van het leven van de
geniale, maar excentrieke Britse schilder J.M.W. Turner (17751851). We zien hem zowel als gedreven kunstenaar die ver gaat
om zich in zijn onderwerpen in te leven en als prominent, maar
recalcitrant lid van de Royal Academy of Arts als in zijn
privéleven: hij woont samen met zijn vader en een huishoudster
die van hem houdt en die hij af en toe misbruikt maar verder
niet ziet staan (een hartverscheurende rol van Atkinson), en gaat
later een geheim huwelijk aan met een pensionhoudster uit
Margate (Booth) met wie hij incognito in Chelsea gaat wonen.
Alle periodedetails zijn voorbeeldig uitgewerkt (de onbedoeld
hilarische scènes in de salons van aristocraten, de onderlinge
twisten van de schilders, de opkomende fotografie) en de
hoofdrollen zijn perfect gecast, met voorop Spall als de
nukkige, botte, voornamelijk via gegrom in allerlei toonaarden
communicerende, maar op een of andere manier toch
sympathieke Turner. Een film om meerdere keren te zien!
Titel: Mrs. Brown
Regie: John Madden
Met: Judi Dench, Billy Connolly, Geoffrey Palmer, Antony
Sher, David Westhead, Gerard Butler, Richard Pasco
UK 1997
kleur 103 minuten
Koningin Victoria (Judi Dench) wordt na de dood van haar
echtgenoot, prins Albert, overvallen door een depressie die
jarenlang zal aanhouden en waarin ze de hele hofhouding
meesleept. Ze verblijft op een kasteel ver van Londen, waar het
intussen politiek woelig toegaat: de Ierse kerk maakt zich los
van het staatsgezag en er gaan stemmen op om het koningshuis
maar helemaal af te schaffen. Victoria wordt er weer bovenop
geholpen door John Brown, een stoere Schot die haar overleden
man zeer toegewijd was. De hechte vriendschap tussen de
vorstin en een man uit het gewone volk baart echter veel
opzien. Uiteindelijk weet premier Disraeli (een prachtige rol
van Antony Sher) ervoor te zorgen dat ze terugkeert naar haar
dagelijkse verplichtingen en het volk laat zien wie hun vorstin
is. Dench is prachtig als de tussen hoofd en hart verscheurde
Victoria: kwetsbaar en koninklijk tegelijk.

Titel: Mua he chieu thang dung (A la verticale de l’été)
Regie: Tran Anh Hung
Met: Tran Nu Yên-Khê, Nhu Quynh Nguyen, Le Khanh,
Quang Hai Ngô, Chu Ngoc Hung
Vietnam/Frankrijk 2000
kleur 112 minuten
Deze nieuwste film van de maker van L’odeur de la papaye
verte en Cyclo gaat over drie zussen in Hanoi, die worden
geobserveerd bij hun dagelijkse bezigheden, die hen afleiden
van de drama’s in hun leven. De twee oudste moeten allebei
leven met ontrouwe echtgenoten, de jongste heeft een vriendje
maar fantaseert ook over een incestueuze relatie met haar broer.
Enerzijds wekt de film een groeiende wrevel om het onbegrip,
het gebrek aan flexibiliteit en het langs elkaar heen leven van de
hoofdpersonen, anderzijds gaat er een weldadige rust uit van de
fraaie en zeer indringende beelden. Naarmate er meer geheimen
aan het licht komen, ontstaan er steeds meer barstjes in de
ogenschijnlijk harmonische levens, waarin meer wordt
verzwegen dan gezegd. De film omspant de maand die ligt
tussen een herdenkingsetentje voor de moeder van de zussen en
een vergelijkbare bijeenkomst voor hun vader.
Titel: Mud
Regie: Jeff Nichols
Met: Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland,
Reese Witherspoon, Sam Shepard, Ray McKinnon,
Sarah Paulson, Michael Shannon, Joe Don Baker,
Paul Sparks
USA 2012
kleur 130 minuten
Twee 14-jarige jongens in Arkansas ontdekken op een eilandje
in de Mississippi een boot die hoog in een boom hangt en daar
kennelijk tijdens een overstroming is beland. Ze vinden er vers
brood en voetafdrukken. Op de terugweg naar hun eigen bootje
stuiten ze op ‘Mud’, een stoere maar bijgelovige man die zich
voor de buitenwereld schuilhoudt. Ze brengen hem eten en er
ontstaat een soort vriendschap tussen de drie, maar waarom
verstopt Mud zich eigenlijk en is hij wel te vertrouwen? Wat
begint als een spannend jongensavontuur, ontpopt zich al snel
tot bloedige ernst en de jongens ontdekken gaandeweg dat niet
alles zo zwart-wit ligt als ze eerst dachten. Complexe
psychologische thriller rond dromen en tegenslagen, met
uitstekend acteerwerk van zowel de jonge acteurs als de
oudgedienden. Goed.

Titel: Mujer fantástica, una
Regie: Sebastián Lelio
Met: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline
Küppenheim, Nicolás Saavedra, Amparo Noguera,
Trinidad González
Chili/Spanje/Duitsland 2017
kleur 104 minuten
Marina wordt hevig aangegrepen door de plotselinge dood van
haar veel oudere geliefde Orlando. Maar veel gelegenheid om te
rouwen krijgt ze niet, want Orlando’s familie moet niets van
haar hebben omdat ze een transvrouw is en wil haar alleen maar
zo snel mogelijk uit de flat en uit het zicht hebben. Op de wake
en de begrafenis is ze niet welkom. Ondanks de neerbuigende
en zelfs gewelddadige behandeling die haar ten deel valt weet
ze toch haar leven weer op te pakken. De film schetst een goed
beeld van de vooroordelen, beledigingen en impertinente
vragen waarmee transmensen vrijwel dagelijks te maken
hebben maar brengt een hoopvolle boodschap. Na het fraaie
Gloria opnieuw een pleidooi voor menselijkheid en
gelijkwaardigheid van regisseur Lelio. Actrice Vega is ook in
real life transvrouw én professioneel zangeres; ze zingt alle
klassieke fragmenten in de film zelf.
Titel: Mujeres al borde de un ataque de nervios
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Carmen Maura, Antonio Banderas
Spanje 1988
kleur 90 minuten
Vrouw wordt plotseling in de steek gelaten door haar vriend.
Vanaf dat moment verandert haar leven in een chaos. Haar
woning wordt het middelpunt van een verzameling bizarre
personen, die allemaal iets met elkaar te maken blijken te
hebben. Aan het eind kan de vrouw het slagveld met
tevredenheid overzien en constateren dat ze het nog niet zo
slecht getroffen heeft. De film is het best te omschrijven als een
hysterische komedie, enigszins onsamenhangend, met goede
momenten, maar als geheel weinig overtuigend.

Titel: Mulholland Dr.
Regie: David Lynch
Met: Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller, Dan Hedaya,
Robert Forster, Justin Theroux
USA 2001
kleur 145 minuten
De enigszins naïeve Betty ontfermt zich kort nadat ze in Los
Angeles is gearriveerd over ‘Rita’, een donkerharige vrouw die
aan geheugenverlies lijdt en probeert haar weer op het rechte
spoor te brengen. In plaats daarvan ontspoort zijzelf (en met
haar het filmverhaal) volkomen. Identiteiten worden verwisseld,
dromen blijken werkelijkheid en andersom, en uiteindelijk komt
alles op losse schroeven te staan: tijd en ruimte, oorzaak en
gevolg, namen en persoonlijkheden. Is het eerste deel van de
film niet meer dan een wraakfantasie van Betty, die een
hoofdrol in een film ambieerde maar door Rita gepasseerd
werd? Vroeg of laat raakt de kijker geheid de kluts kwijt, maar
het blijft een boeiend kijkspel waarover lang na te filosoferen
valt. Het is hoe dan ook pure cinema. Roger Ebert schreef:
‘Mulholland Drive isn’t like Memento, where if you watch it
closely enough, you can hope to explain the mystery. There is
no explanation. There may not even be a mystery.’ Niet
iedereen vindt dat even leuk; zo brieste James Berardinelli: ‘I
was simmering with fury when I came out of the screening.’
Titel: Mur, le
Regie: Alain Berliner
Met: Daniel Hanssens, Pascale Bal, Mil Seghers
België 1998
kleur 67 minuten
Rond de jaarwisseling 1999/2000 spelende, bittere fantasie over
de Belgische taalstrijd. De 35-jarige Waal Albert drijft, precies
op de taalgrens in Brussel, de frietkraam die zijn vader hem
vijftien jaar geleden heeft nagelaten. Op een ochtend ontdekt hij
dat er ’s nachts een muur is gebouwd die Vlamingen en Walen
voortaan van elkaar scheidt. Omdat hij de nacht heeft
doorgebracht met een Vlaams meisje, zit hij echter aan de
verkeerde kant van de muur. De film, een curieus mengsel van
surrealisme en maatschappijkritiek, vestigt zijn hoop op fantasie
en creativiteit. Tijdens de eindtitels klinkt een prachtig droevig
tweetalig liedje.
Titel: My beautiful laundrette
Regie: Stephen Frears
Met: Daniel Day Lewis, Richard Graham, Derrick Branche,
Roshan Seth e.v.a.
UK 1986
kleur 93 minuten
Confrontatie tussen Indiase mensen en skinheads in het
moderne, door werkeloosheid geteisterde Engeland. Dilemma
voor buitenlanders: de eigen cultuur in ere houden en dus eiland
blijven of integreren en ambitieus zijn? Ietwat
ongeloofwaardige ontwikkeling waarin jonge op geld en
revanche beluste Indiër en skinhead (ex-klasgenoot) zich
verzoenen en samen wasserette opzetten.

Titel: My dinner with André
Regie: Louis Malle
Met: Wallace Shawn, André Gregory
Frankrijk 1982
kleur circa 110 minuten
De twee hoofdrolspelers spelen zichzelf. De klagerige acteur
Wally wordt uitgenodigd voor een diner in een duur restaurant
met regisseur André. Er ontspint zich een gesprek dat eerst een
serie geschifte monologen van André lijkt te worden, maar
geleidelijk verandert in een filosofische discussie over zin en
inhoud van het leven. Wally vertegenwoordigt het alledaagse
nuchtere type dat niet moeilijk doet, André is van een onwesters
soort zweverigheid. Uiteindelijk blijken ze het in grote trekken
eens te zijn wat betreft de conclusie: men wordt voortdurend
bedreigd door routine, wie zonder verrassingen leeft is eigenlijk
dood. Hoewel de film slechts dit gesprek omvat, is hij nergens
langdradig. De dialogen zijn flitsend, je aandacht wordt continu
vastgehouden en het gaat over iets substantieels. Enig minpunt
is dat de belevenissen en fantasieën van André rond communes
en vernieuwende theaterexperimenten (onder andere met de
Pool Grotowski) wel wat erg breed worden uitgemeten.
Titel: My life without me
Regie: Isabel Coixet
Met: Sarah Polley, Amanda Plummer, Scott Speedman,
Deborah Harry, Leonore Watling, Mark Ruffalo,
Maria de Medeiros
Canada 2003
kleur 106 minuten
Ann, een 23-jarige vrouw die met haar liefhebbende, maar
totaal onambitieuze man en twee kinderen in een caravan in de
achtertuin van haar moeder woont, krijgt te horen dat ze
uitgezaaide eierstokkanker heeft en niet lang meer te leven
heeft. Ze houdt haar ziekte geheim voor haar naasten, maar
begint wel koortsachtig een lijstje te maken van dingen die ze
nog wil doen voor ze sterft: een nieuwe vrouw zoeken voor haar
man, zo vaak mogelijk tegen haar dochtertjes zeggen dat ze van
hen houdt, bandjes inspreken voor al hun verjaardagen tot en
met hun achttiende, haar vader opzoeken in de gevangenis, veel
drank en drugs gebruiken, met andere mannen naar bed gaan
om te kijken hoe dat is. Ze begint aan het afvinken van de items
en zo zijn we getuige van de laatste weken van haar leven. Een
gave ‘kleine’ film, ontroerend maar nauwelijks sentimenteel,
met een puntgave Polley (het verlamde meisje uit The sweet
hereafter) in de hoofdrol en een mooie bijrol van Deborah
Harry als Anns verbitterde moeder. Helaas wel wat storende
slordigheidjes en onwaarschijnlijkheden.

Titel: My love, don’t cross that river
Regie: Jin Mo-young
Met: Jo Byeong-man, Kang Kye-yeol
Zuid-Korea 2014
kleur 86 minuten
Een hoogbejaard, nog steeds innig verbonden echtpaar wordt na
75 jaar huwelijk met het onvermijdelijke einde geconfronteerd.
In het eerste deel van de film zien we de oudjes in en om hun
huis bezig; ze doen klusjes, spelen met hun honden en plagen
elkaar als twee verliefde tieners. Af en toe krijgen ze hun
kinderen op bezoek. Al snel wordt echter duidelijk dat de man
(die bijna honderd is) ziek is en niet lang meer te leven heeft.
Hij wordt steeds benauwder en zwakker en het ziekenhuis kan
hem niet helpen omdat medicijnen bij hem niet meer aanslaan,
zodat er niets anders rest dan afscheid nemen en wachten op het
einde. Na de opgewekte en humoristische opening volgt een
tragische tweede helft waarin we de vrouw de gebruikelijke
rituelen zien voltrekken en de familie zien treuren bij het
sterfbed. Het bijzonderste aan deze zeer respectvolle
documentaire is dat de beelden al het werk doen: er is geen
voiceover of andere toelichting, we zien en horen alleen de
echtelieden en hun familie; er is volkomen terecht voor gekozen
hun levensverhaal voor zichzelf te laten spreken. Ontroerend.
Titel: My mother, my child
Zie:
Maria er så liten
Titel: My name is Joe
Regie: Ken Loach
Met: Peter Mullan, Louise Goodall, David McKay,
Annemarie Kennedy, David Hayman, Gary Lewis,
Lorraine McIntosh
UK 1998
kleur 105 minuten
De 37-jarige, werkeloze ex-alcoholist Joe, trainer van een
voetbalelftal uit een arme buurt van Glasgow, komt via het
gezin van een van zijn spelers in contact met de toegewijde
zuigelingenzorgster Sarah. Ondanks hun verschillende
achtergronden groeit er een band tussen hen, maar er ontstaan
problemen wanneer Joe het op een akkoordje gooit met zijn
geweten, daartoe gedwongen door geldproblemen, waarvoor
Sarah, die zich de luxe van strikte principes wel kan
permitteren, geen begrip toont. De verwijdering tussen hen leidt
tot een catastrofe. Loach verstaat ook in deze film weer de
kunst de deprimerende realiteit van het leven van de laagste
sociale klassen op een opgewekte, haast tedere manier in beeld
te brengen. Dat maakt de getoonde misstanden des te
aangrijpender.

Titel: My queen Karo
Regie: Dorothée Van Den Berge
Met: Anna Franziska Jaeger, Déborah François, Matthias
Schoenaerts, Maria Kraakman, Rifka Lodeizen
Nederland/België 2009
kleur 101 minuten
De tienjarige Karo verhuist in de jaren zeventig met haar
Belgische hippieouders naar Amsterdam, waar ze zich bij een
woongroep voegen die in een kraakpand verblijft. Vanuit het
standpunt van het meisje beleven we de hoogte- en
dieptepunten van de radicale kraakscene van die dagen – en ook
van de vrije liefde, als haar vader er een vrouw bij neemt. Gave,
ondanks een aantal gewelddadige scènes lichtvoetige jeugdfilm
met glansrollen voor Jaeger (als Karo) en Schoenaerts (als haar
liefhebbende, radicaal-linkse vader). Mooi tijdsbeeld.
Titel: My scientology movie
Regie: John Dower
Met: Louis Theroux, Marty Rathbun, Rob Alter, Tom Cruise,
Paz de la Huerta, Tom De Vocht, Marc Headley,
Andrew Perez
USA 2015
kleur 99 minuten
Documentairemaker Louis Theroux probeert erachter te komen
wat er bij de beruchte Scientology-kerk achter de schermen
gebeurt, maar wordt onophoudelijk dwarsgezeten door de
Scientology-organisatie zelf en door haar ingehuurde juristen.
Om toch een idee te krijgen laat hij op aanwijzing van afvallige
leden scènes naspelen die zich binnen de muren van de
‘kerkgebouwen’ zouden hebben afgespeeld, waarbij
beroemdheden zoals Tom Cruise en David Miscavige door
acteurs worden gespeeld – maar zelfs dáárbij wordt hij niet met
rust gelaten. De film heeft een beklemmende uitwerking door
die voortdurende strijd en de kinderachtige en wrede middelen
die de organisatie telkens weer toepast om mensen tot zwijgen
te brengen. Ronduit surrealistisch wordt het als er een
cameraman op Theroux wordt afgestuurd om hem te filmen
terwijl hij filmt. Scientology blijft alle gedane aantijgingen
categorisch ontkennen.

Titel: My summer of love
Regie: Pawel Pawlikowski
Met: Nathalie Press, Emily Blunt, Paddy Considine
UK 2004
kleur 86 minuten
De uit een arm eenoudergezin afkomstige Mona komt op een
mooie zomerdag in contact met het kostschoolmeisje Tam, dat
bij gebrek aan aandacht van haar rijke ouders deels in een
fantasiewereld leeft. Er ontstaat snel een hechte vriendschap
tussen de twee zeer verschillende meisjes, die ook een erotische
dimensie krijgt. Als Tam na de zomer weer terug moet naar
kostschool, sneuvelen er voor Mona de nodige illusies. Fraaie
‘kleine’ film, waarin de sfeer rond het net volwassen worden,
met alle plezier, gruwelen en nonchalance die daarbij horen,
mooi en herkenbaar wordt getekend. Tragikomische bijrol van
Mona’s broer, die na het overlijden van hun beider moeder
tijdelijk ‘in de Heer’ is.
Titel: My twentieth century
Regie: Ildikó Enyedi
Met: Dorotha Segda, Oleg Jankovski
Hongarije 1989
zwart-wit circa 90 minuten
Film rond twee zusjes, Lili en Dora, in 1880 in Boedapest
geboren en een paar jaar later gescheiden. De een ontwikkelt
zich tot een wereldwijze courtisane, de ander tot een onhandige
anarchiste. Centrale scène is de laatste dag van de 19e eeuw,
wanneer beiden in de Oriënt Express zitten zonder het van
elkaar te weten. Een nieuwe eeuw begint, gloeilamp en
telegraaf zijn uitgevonden, de toekomst lijkt vol licht en hoop.
Een man wordt verliefd op de twee zusjes en raakt geheel in de
war, omdat hij denkt dat het één vrouw is. De film verhaalt
springerig, sprookjesachtig en associatief van deze liefde.
Dieren en sterren mengen zich in het verhaal, locaties wisselen
elkaar in hoog tempo af. Fraaie slotscène in spiegeldoolhof. Een
hoogtepunt is de scène waarin een keurige heer voor een gehoor
van feministes geen spaan heel laat van het verschijnsel vrouw.
‘Vrouwen zijn niet logisch en niet onlogisch, maar a-logisch,
dus a-moreel. Ze bestaan niet, ze bestaan niet!’

Titel: My week with Marilyn
Regie: Simon Curtis
Met: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth
Branagh, Julia Ormond
UK/USA 2011
kleur 99 minuten
Colin Clark, een student cinematografie die graag een carrière
bij de film wil, weet in 1956 een baantje voor zichzelf te
regelen op de set van The prince and the showgirl in Londen.
Daar is hij getuige van de wrijvingen tussen Laurence Olivier
en Marilyn Monroe, die elkaar totaal niet liggen. Colin is
geïntrigeerd door Monroe en leert haar beter kennen tijdens een
aantal onderbrekingen van de opnames. Hij ziet hoe Marilyn
worstelt met haar roem, haar schoonheid en haar vurige wens
om een groot actrice te worden. Williams zet een overtuigende
Monroe neer, niet het eendimensionale sekssymbool dat
iedereen kent, maar een complexe, kwetsbare vrouw die ernaar
verlangt gekend en erkend te worden. Mooi.
Titel: Mystery train
Regie: Jim Jarmusch
Met: Masatosha Nagase, Youki Kudoh, Screamin’ Jay
Hawkins, Cinqué Lee, Nicoletta Braschi, Elisabeth
Bracco, Tom Noonan, Stephen Jones, Joe Strummer,
Rick Aviles, Steve Bescemi, Tom Waits e.v.a.
USA 1989
kleur 110 minuten
Drie episodes die zich tegelijkertijd afspelen, met als
verbindend element het Arcade Hotel in Memphis, Tennessee.
Vergane glorie alom. In de eerste episode zien we een Japans
stel dat de Sun Studios en Graceland (het huis van Elvis)
bezoekt. De tweede episode toont een Italiaanse vrouw, net
weduwe geworden, die waar ze komt wordt opgelicht, en het
meisje Dee Dee, die net haar vriend heeft verlaten. In de derde
episode ten slotte zien we voornoemde vriend een moord plegen
en onderduiken in het hotel. De drie episodes staan voor
manieren van filmen (de Japanse cinema, de Italiaanse en de
Engelse) respectievelijk tegen de werkelijkheid aankijken.
Doordat Jarmusch die niet allemaal even goed beheerst, een wat
onevenwichtige film, maar toch zeker de moeite waard.
Opvallend veel rollen vertolkt door popmusici. Meesterlijk zijn
de scènes aan de balie van het hotel, waar twee zwarte
personeelsleden de schijn van betere tijden proberen op te
houden.

Titel: Mystic pizza
Regie: Donald Petrie
Met: Julia Roberts, Annabeth Gish, Lili Taylor, Vincent
Phillip d’Onofrio, William R. Moses, Adam Storke,
Conchata Ferrell
USA 1987
kleur 100 minuten
Liefdesperikelen van de zussen Daisy (Roberts) en Kat (Gish)
en hun vriendin Jojo (Taylor), die als serveersters werken in
pizzeria in het kuststadje Mystic in Connecticut. De mooie
Daisy lijkt zelfverzekerd maar kan haar draai niet vinden in de
liefde. Haar vriend Charlie ligt zo in de clinch met de wereld en
zijn rijke milieu dat hij dat volgens haar eerst maar eens moet
uitzoeken. Zus Kat wordt ongelukkig verliefd op een oudere
intellectueel bij wie ze babysit. Net als het wat is geworden
komt zijn vrouw terug en is de idylle afgelopen. Vriendin Jojo
is een gekke meid, die veel van haar vriend, de visser Bill,
houdt, maar doodsbang is voor het huwelijk. Warme,
menselijke film, spelend in milieu van Portugese immigranten.
Mooie bijrol van Ferrell als oudere eigenaresse van de pizzeria,
die het geheim van haar Mystic Pizza aan niemand prijsgeeft.
Titel: Naarden vesting
Regie: Anette Apon
Met: Truus te Selle, Ella van Drumpt, Edwin de Vries, Ton
Lensink
Nederland 1993
kleur 57 minuten
Korte film gebaseerd op de novelle Verkozen landschap van
Margriet de Moor. Mira, klassiek zangeres, komt na een lange
repetitiedag doodmoe thuis en treft daar een wildvreemde
vrouw bij haar man en kind aan tafel aan. Zij heeft Mira’s
dochtertje van school gehaald en gekookt en voelt zich al
helemaal thuis in het gezin. Mira begint een wanhopige strijd
om de indringster uit haar leven te weren.
Titel: Naast
Regie: Robert Broekhuis
Met: Ingrid Kuijpers, Monique Kuijpers
Nederland 1996
kleur 40 minuten
Tv-verfilming van de gelijknamige toneelvoorstelling uit 1992,
geregisseerd door Moniek Toebosch. Twee zusjes wonen samen
en hebben een hechte band die de buitenwereld zoveel mogelijk
uitsluit. De twee vrouwen zitten aan elkaar geklonken in een
vreselijke leegte, verstrikt in hun levens en de verwachtingen
die ze daarvan hebben (of hadden). Onomwonden wordt hun
ontreddering getoond, de emoties trillen als het ware van het
beeld af. Intens-realistisch gefilmd, met sterke close-ups,
grotesk versterkte geluiden en surrealistische intermezzi. De
kijker wordt gevangen gehouden in een voortdurende,
suspense-achtige dreiging.

Titel: Nacht singt ihre Lieder, die
Regie: Romuals Karmakar
Met: Anne Ratte-Polle, Frank Giering, Sebastian Schipper
Duitsland 2004
kleur 95 minuten
Stel dat elkaar al van de middelbare school kent is in een
lamlendige, passieloze kibbelrelatie beland. De man schrijft
boeken die geen enkele uitgeverij wil hebben en gaat nooit de
deur uit, de vrouw wil ook weleens lol hebben en gaat een
avond uit in het swingende Berlijnse nachtleven, maar daarna
ontstaat er ruzie door de jaloezie van de man die de hele avond
op haar heeft zitten wachten, op hun pasgeboren kind heeft
gepast en nu precies wil weten waar en met wie ze is geweest.
Het komt tot een drama. De benauwdheid van een na vele jaren
uitzichtloos geworden samenwoonsituatie beklemmend in beeld
gebracht. Gebaseerd op het stuk van de Noorse toneelschrijver
Jon Fosse.
Titel: Nachtrit
Regie: Dana Nechushtan
Met: Frank Lammers, Fedja van Huêt, Peggy Jane de
Schepper, Hans Kesting, Henk Poort, Frits
Lambrechts, Mohammed Chaara, Jeroen Willems
Nederland 2006
kleur 105 minuten
Het tragische verhaal van taxichauffeur Dennis, die zijn grote
droom om samen met zijn broer Marco een limousineservice te
beginnen in rook ziet opgaan door de Amsterdamse taxi-oorlog:
als de taxivergunningen ineens per regeringsbesluit worden
vrijgegeven, worden de investeringen die Dennis heeft gedaan
in één klap waardeloos en is het ineens ‘ieder voor zich’ in de
straten van Amsterdam. Dennis werkt zich steeds verder in de
nesten en krijgt te maken met geweld en bedreigingen die ook
zijn dierbaren in gevaar brengen. Het grimmige verhaal wordt
overtuigend en realistisch in beeld gebracht, met enkele
geweldsscènes en een sfeer van onderhuidse dreiging die de
hele film lang standhoudt. De slotscène met de kopjes koffie is
magistraal.

Titel: Nadeel van de twijfel, het
Regie: Maarten Treurniet
Met: Huub Stapel, Jip Wijngaarden, Coen van Vrijberghe de
Coningh
Nederland 1990
kleur 60 minuten
Mark hoort dat hij geen kinderen kan krijgen en weet zijn
vriendin Jessica over te halen zich onder geheimhouding te
laten bezwangeren door Marks vriend Simon. Jessica wordt
echter niet alleen zwanger maar ook verliefd en komt niet meer
terug bij Mark. Deze weet het zo te arrangeren dat Simon hem
en Jessica vrijend aantreft. Jessica is nu beiden kwijt en krijgt
het kind alleen. De film regisseert de gebeurtenissen op een
tamelijk afstandelijke wijze, wat niet goed past bij de zeer
emotionele inhoud. Daardoor blijft de vraag wat de kijker met
al dit drama aan moet. De dialogen zijn voor een Nederlandse
film opmerkelijk naturel.
Titel: Naissance des pieuvres
Regie: Céline Sciamma
Met: Pauline Acquart, Louise Blachère, Adèle Haenel,
Warren Jacquin
Frankrijk 2007
kleur 85 minuten
In een zomerse Parijse voorstad worstelen drie meisjes van 15
met de puberteit en ontluikende seksuele gevoelens. De frêle en
verlegen Marie is bevriend met de forsgebouwde, impulsieve
Anne, die heeft besloten dat François haar eerste minnaar moet
worden. Marie voelt zich aangetrokken tot Floriane, de mooie,
maar koele captain van het synchroonzwemteam. Maar ook
François zit achter Floriane aan. Marie zoekt toenadering tot
haar, ze bewijzen elkaar wederzijds diensten en er ontstaat een
eigenaardig, onbestemd, verwarrend soort vriendschap. Voor
alle drie meisjes wordt het op verschillende manieren een
initiatie. De film brengt de lome, zomerse pubersfeer in een
buitenwijk goed over.
Titel: Naked
Zie:
Golasy
Titel: Naked harbour
Zie:
Vuosaari

Titel: Name of the rose, the
Regie: Jean-Jacques Annaud
Met: Sean Connery, Fahrid Murray, Abraham Christian
Slater, William Hickey, Michael Lonsdale, Valentina
Vargas e.v.a.
Frankrijk/Italië/Duitsland 1986
kleur 130 minuten
Deze film wordt door de scenarioschrijvers ‘een palimpsest
naar de roman van Umberto Eco’ genoemd. Dat heeft twee
betekenissen: ten eerste is van de vele lagen in het boek van
Eco – onder meer cultuurhistorische en theologische –
inderdaad het meeste afgekrabd en is slechts het detectiveverhaal overgebleven. Maar afgekrabde teksten waar later
overheen is geschreven spelen ook een rol in het verhaal zelf.
Het is eigenlijk gewoon een thriller die toevallig in de
Middeleeuwen speelt. Wel redelijk spannend, maar met te
weinig inhoud. De beste scènes zijn die spelend in het
torenlabyrint met de oude boeken. Matig.
Titel: Naqoyqatsi
Regie: Godfrey Reggio
Met: –
USA 2002
kleur 89 minuten
Het slot van Reggio’s ‘qatsi-trilogie’: visuele compositie in de
stijl van Koyaanisqatsi en Powaqqatsi. Deze titel betekent in
het Hopi ‘leven als oorlog’. We zien digitaal gemanipuleerde
beelden van moderne technologie en oorlog, de boodschap is
hetzelfde als in de voorgaande films: de mens verwoest de
aarde en de natuur. Muziek wederom van Philip Glass, ditmaal
met fraaie cellosolo’s van Yo-Yo Ma. De formule is inmiddels
totaal uitgemolken en de verrassing is eraf, de letterlijk
onbegrensde mogelijkheden van de digitale bewerking zijn
anno nu algemeen bekend, waardoor de film veel aan
zeggingskracht inboet. Koyaanisqatsi maakte destijds juist
zoveel indruk omdat er uitsluitend met bestaande, nietgemanipuleerde beelden werd gewerkt, waarbij uitsluitend door
de versnelde of vertraagde weergave in combinatie met de
muziek van Glass een hypnotiserend effect ontstond. Bij deze
film heb je het gevoel dat je naar een minieme selectie uit
ontelbare digitale mogelijkheden zit te kijken en dat je op je
eigen pc iets beters had kunnen maken. Het beeldmateriaal is
hier eigenlijk verworden tot een soundtrack bij de composities
van Glass, een wezenloze videoclip van anderhalf uur.

Titel: När mörkret faller (When darkness falls)
Regie: Anders Nilsson
Met: Reuben Sallmander, Oldoz Javidi, Lia Boysen, Peter
Engman, Bahar Pars, Mina Azarian, César Sarachu,
Annika Hallin, Hannelore Schumann
Zweden/Duitsland 2006
kleur 133 minuten
Drieluik over mensen die noodgedwongen uit hun eigen leven
vluchten. Twee jonge zussen handelen in strijd met de erecode
van hun familie en moeten voor hun leven vrezen; twee
uitsmijters bij een populaire club worden door criminelen
aangevallen, waarna de getuigen van het incident worden
bedreigd en geïntimideerd; en een succesvolle journaliste wordt
door haar man mishandeld en dient een aanklacht tegen hem in.
Het beeld dat uit dit geëngageerde drama met thrillerelementen
oprijst is dat van een rechtssysteem dat degenen die het het
meest nodig hebben niet adequaat weet te beschermen. De film
pleegt een aanslag op de gemoedsrust van de kijker en roept de
vraag op hoe ver je moet willen gaan om je recht te halen en je
eer te verdedigen, maar hecht aan het eind alle losse draadjes
nét iets te schetsmatig-netjes af. Niettemin indrukwekkend en
bloedspannend. De snelle montage en de effectieve soundtrack
zorgen voor een voortdurende onheilspellende sfeer en de
speeltijd van ruim twee uur vliegt voorbij.
Titel: Narayama bushi-ko
Regie: Shohei Imamura
Met: Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Chieko Baiso
Japan 1983
kleur 129 minuten
Survival of the fittest in een negentiende-eeuws Japans
bergdorpje. Van de baby’s mogen alleen de meisjes blijven
leven omdat die eventueel verkocht kunnen worden; als een
meisje voedsel steelt wordt zij met haar hele familie levend
begraven; en als men zeventig is wordt men naar de berg
Narayama gebracht om daar te sterven. Dit alles wegens
permanente voedselschaarste. Blik op achterlijke zeden met als
rode draad laatste levensjaar van de negenenzestigjarige vrouw
Orin. Laatste halfuur is de tocht van Orin naar de knekelberg op
de schouders van haar oudste zoon. Gouden Palm Cannes 1983.

Titel: Narcosis
Regie: Martijn de Jong
Met: Thekla Reuten, Fedja van Huêt, Sepp Ritsema, Lola
van Zoggel, Vincent van der Valk
Nederland 2022
kleur 111 minuten
Het gelukkige gezin van de levenslustige duiker John en zijn
vrouw Merel, die als medium mensen in contact brengt met
dierbaren in het hiernamaals, belandt in zwaar weer als John
omkomt tijdens een gevaarlijke opdracht in Zuid-Afrika. Merel
zwijgt en wijst alle hulp af, tiener Boris probeert zich op eigen
houtje te bekwamen in het stoere beroep van zijn overleden
vader om hem wie weet ooit te kunnen omhooghalen uit de
diepe onderwatergrot waar hij is achtergebleven, en dochtertje
Ronja praat tegen iedereen over haar vader alsof hij er nog is en
communiceert met hem via een oude telefooncel die in de tuin
staat – heeft zij wellicht haar moeders gave geërfd om contact te
maken met overledenen? Merel zelf heeft haar bestaan als
medium intussen vaarwel gezegd en is in een zonnestudio gaan
werken om het hoofd financieel boven water te houden. Ook
Johns collega Sjoerd, die bij hem was toen het ongeluk
gebeurde, krijgt geen vat op de nabestaanden. Heftig drama
over een op zijn grondvesten schuddend gezin, met prachtig
spel van de kindacteurs Ritsema en Van Zoggel, kruipt onder de
huid en laat de kijker meedelen in de rauwheid van rouwen, en
de manier waarop elk gezinslid dit op zijn eigen manier in alle
eenzaamheid moet doen.
Titel: Ne me quitte pas
Regie: Niels van Koevorden, Sabine Lubbe Bakker
Met: Bob Spaenhoven, Marcel Meijs
België/Nederland 2014
kleur 107 minuten
Bob en Marcel zijn vrienden in een eenzame streek in Wallonië.
Ze proberen op de been te blijven nadat ze allebei hun leven
van zich hebben zien wegglippen. Ze hebben elkaar gevonden
in hun verdriet en klampen zich aan elkaar vast in hun met
drank overgoten nachten; de een zuipt rum alsof het water is, de
ander verdrinkt zijn verdriet over zijn scheiding in talloze
glazen bier en wijn. We zien ze in hun vrolijke en trieste
momenten, drinkend aan de keukentafel waar ze af en toe
gezamenlijke zelfmoordplannen beramen, op bezoek bij de
tandarts, tijdens een carnavalsfeest en gedurende Marcels
pogingen om af te kicken van de alcohol. Tragikomische
documentaire van talentvol jong Belgisch regisseurskoppel
schuurt soms langs de grenzen van het ondraaglijk intieme,
maar kent ook hilarische momenten. De keiharde wederzijdse
eerlijkheid van de twee vrienden is ontroerend.

Titel: Nebraska
Regie: Alexander Payne
Met: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk,
Stacy Keach, Mary Louise Wilson
USA 2013
zwart-wit 115 minuten
Woody, een oude, drankzuchtige man, heeft het na ontvangst
van een misleidende reclamebrief in zijn hoofd gehaald dat hij
een miljoen dollar heeft gewonnen en staat erop om naar
Lincoln, Nebraska te gaan om zijn prijs op te halen, desnoods te
voet. Zijn zoon David, wiens leven op een dood punt is
aangeland, besluit hem er met de auto heen te brengen en en
passant zijn vader, met wie hij al jaren weinig contact heeft,
beter te leren kennen. Ze logeren onderweg een poosje bij
familie in een dorpje ergens in Nebraska, waar Woody’s
verleden herleeft. Fraaie roadmovie over de getroebleerde band
tussen een vader en een zoon, waarin droge humor, ontroerende
momenten en sfeervolle landschapspanorama’s in zwart-wit tot
een gaaf geheel zijn gecomponeerd. Opnieuw vakwerk zonder
sentiment van Payne, die zichzelf hier overstijgt.
Titel: Necrocam: de dood online
Regie: Dana Nechushtan
Met: Egbert Jan Weeber, Josefien Hendriks, Ward
Weemhoff, Caro Lenssen, Jacqueline Blom, Roef
Ragas
Nederland 2001
kleur 49 minuten
Een jong meisje dat kanker heeft en deel uitmaakt van een
groep hippe computernerds, komt op het idee van een
‘necrocam’, een webcam in een lijkkist om het
verrottingsproces live via internet te kunnen volgen. De
behandeling van het meisje slaat aan, maar als haar vriendje
onverwachts om het leven komt, besluit ze samen met een paar
vrienden uit de groep het idee uit te voeren, tegen de wil van de
ouders van de overledene in. Het idee is sensationeler dan de
film zelf; als je het rottende lijk aan het slot ziet, besef je te
duidelijk dat je naar iets getructs zit te kijken. Zeer matig.

Titel: Neljoebov (Loveless)
Regie: Andrei Zvjagintsev
Met: Marjana Spivak, Janina Hope, Aleksei Rozin, Daria
Pisareva, Matvei Novikov, Marina Vasiljeva, Andris
Keiss
Rusland 2017
kleur 127 minuten
Een stel dat in scheiding ligt – beiden hebben al een nieuwe
partner – wordt gedwongen samen een zoekactie te starten naar
hun twaalfjarige zoon als die tijdens een van hun vele ruzies
spoorloos verdwijnt. Zijn moeder, die haar blik zelden of nooit
van haar telefoon verheft, heeft pas na een paar dagen in de
gaten dat hij er niet meer is. Eigenlijk wil geen van beide ouders
de voogdij, omdat een kind uit een vorige relatie het nieuwe
geluk maar in de weg zou staan. De zoektocht naar de
verdwenen jongen sleept zich zenuwslopend lang voort. Net als
in eerdere films zoals Elena toont Zvjagintsev het stuitende
egocentrisme en de van generatie op generatie overgeërfde
liefdeloosheid in het hedendaagse Rusland, dat zijn burgers als
hinderlijke kinderen grotendeels aan hun lot overlaat.
Titel: Nell
Regie: Michael Apted
Met: Jodie Foster, Liam Neeson, Natasha Richardson,
Richard Libertini
USA 1994
kleur circa 105 minuten
Bij overlijden van vrouw die na verkrachting in eenzaam
bosgebied als kluizenares leefde blijkt dat ze een dochter van
een jaar of twintig heeft die ze al die tijd verborgen heeft
gehouden. Deze Nell, die een eigen taaltje spreekt en haar
moeders spraakgebrek heeft gekopieerd, waardoor ze bijna niet
te begrijpen is, wordt middelpunt van een strijd tussen een
huisarts die haar in haar natuurlijke omgeving wil laten en een
aantal sociaal wetenschappers die haar willen onderzoeken in
hun instituut. Er komt zelfs een rechtszaak van, maar inmiddels
is er langzaam iets moois gegroeid tussen Nell, de dokter en een
vrouwelijke wetenschapper. Het nogal gladde en voorspelbare
verhaal wordt draaglijk door de schitterende hoofdrol van
Foster als de angstige, eenkennige Nell en de prachtige
natuuropnamen. Een stel taalkundigen werd ingehuurd om het
gebrabbel van Nell van een verantwoorde achtergrond te
voorzien.

Titel: Nelly et monsieur Arnaud
Regie: Claude Sautet
Met: Emmanuelle Béart, Michel Serrault, Jean-Hugues
Anglade, Claire Nadeau, Françoise Brion, Charles
Berling
Frankrijk 1995
kleur 106 minuten
De 25-jarige Nelly wordt door Pierre Arnaud, een veel oudere
kennis van een van haar vriendinnen, gevraagd een boek
waaraan hij bezig is voor hem uit te typen en tegelijk kritisch te
lezen. Het gaat over zijn ervaringen als jonge rechter in de
tropen en later als succesvol zakenman. Tussen de jonge vrouw
en de oude man ontstaat een bijzondere platonische
vriendschap, die hecht is maar waarin veel onuitgesproken
blijft. De bezoeken bij Arnaud zijn in beider woelige levens
oases van rust waaraan ze steeds meer verknocht raken. Een
gave, scherp geobserveerde film over intuïtie, zelfkennis en
zelfrespect; over verlangen, teleurstelling en uit
zelfbescherming afzien van wat je het liefste wilt. Sautet is niet
zozeer geïnteresseerd in heftige emoties, maar vooral in het
schemerige tussengebied waaruit het grootste deel van ons
leven bestaat, en hij is superieur in het vastleggen daarvan,
zoals hij eerder al met Un coeur en hiver liet zien.
Titel: Nemmeno il destino
Regie: Daniele Gaglianone
Met: Mauro Cordella, Fabrizio Nicastro, Giuseppe Sanna,
Lalli, Stefano Cassetti, Gino Lana
Italië 2004
kleur 110 minuten
Alessandro woont met zijn moeder in een klein haveloos
appartement in een grauwe buitenwijk van Turijn. Hij weet niet
wie zijn vader is, alleen dat er af en toe bruine enveloppen met
geld van het klooster komen. De vader van zijn beste vriend
Ferdi is juist té aanwezig: hij is een afgedankte fabrieksarbeider
die zich avond aan avond laveloos zuipt. De twee zoeken geen
steun bij elkaar maar verwerken al hun problemen alleen, wat
tot tragische beslissingen leidt. De uitzichtloze sfeer wordt door
welgekozen cameravoering en locatiekeuze verbeeld, en in door
elkaar lopende wazige beelden zien we het verleden en soms de
toekomst door het heden heen spelen. Regisseur Gaglianone
toont ook de weinige lichtpuntjes in het inktzwarte verhaal,
maar al met al is het allemaal nét iets te zwaar aangezet.

Titel: Nena
Regie: Saskia Dessing
Met: Abbey Hoes, Uwe Ochsenknecht, Gijs Blom, Monic
Hendrickx, Fabian Jansen, André Jung, Rachelle
Verdel, Robin Kraakman
Nederland 2014
kleur 95 minuten
De 16-jarige Nena groeit op in Oost-Groningen. Ze beleeft haar
eerste liefde met Carlo, maar ontdekt tegelijk dat haar
gehandicapte vader genoeg heeft van het leven. Terwijl zijzelf
steeds verder ontluikt, accepteert ze langzamerhand dat hij zijn
leven als voltooid beschouwt. Fraai contrast tussen de
toenemende levenslust van de jongeren en de uitzichtloze
worstelingen van de volwassenen tegen de achtergrond van het
zonovergoten Groningse platteland. Naar een scenario van
Saskia Dessing en Esther Gerritsen dat nergens zwaar op de
hand wordt, met indrukwekkend spel van Ochsenknecht en
Hoes als vader en dochter die veel van elkaar houden en aan
een half woord genoeg hebben. Mooi!
Titel: Nénette et Boni
Regie: Claire Denis
Met: Grégoire Colin, Alice Houri, Valeria Bruni-Tedeschi
Frankrijk 1996
kleur 105 minuten
Boni en Nénette zijn broer en zus, van elkaar vervreemd omdat
Nénette na de scheiding van hun ouders bij haar vader bleef en
Boni bij zijn moeder. Die moeder is inmiddels overleden en
Boni houdt het hoofd boven water met een baantje als pizzaboer
en vult zijn vrije tijd met dagdromen over de mooie
bakkersvrouw. Dan, op een dag, staat ineens zijn zus Nénette
voor zijn neus. Ze is vijftien en zwanger en kan bij niemand
terecht behalve haar broer. Die is niet enthousiast over de komst
van zijn zus, maar tegen wil en dank groeit er toch een nieuwe
band tussen de twee. Poëtische film, waarin weinig tot niets
wordt uitgelegd en de kijker zelf moet zien te bepalen wat
werkelijkheid is en wat fantasie.

Titel: Neon Bible, the
Regie: Terence Davies
Met: Jacob Tierney, Gena Rowlands, Diana Scarwid, Denis
Leary, Peter McRobbie, Drake Bell, Leo Burmester,
Frances Conroy
UK/USA 1995
kleur 91 minuten
David is vijftien en woont met zijn ouders in een klein stadje in
de Amerikaanse Bible belt in de jaren veertig. Zijn werkeloos
geworden vader wordt opgeroepen nadat Amerika bij de
Tweede Wereldoorlog betrokken is geraakt en komt om in
Italië, waarna zijn moeder langzaam gek wordt. De frivole tante
Mae, die bij hen woont, zorgt voor haar, zodat David geld kan
verdienen met een baantje. Maar dan wil Mae weg uit het
benauwende plaatsje, hetgeen tot een dramatische ontknoping
leidt. Opmerkelijke, ongewone film vol prachtig gefilmde,
poëtische scènes waarvan de functie niet altijd duidelijk is,
maar die schitterend zijn om naar te kijken, met veel trage
shots, stil spel, abrupte overgangen en scènes waarin beelden
worden begeleid door dialogen uit een andere context. Een
verrassing voor wie Davies’ eerdere films (zoals Distant voices,
still lives) zag. Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige
roman van John Kennedy Toole, die dit melodrama op
zestienjarige leeftijd schreef voor een schrijfwedstrijd. De oerBritse Davies moet in deze Amerikaanse auteur, die op zijn
eenendertigste zelfmoord pleegde, ondanks hun totaal
verschillende achtergrond een geestverwant hebben ontdekt.
Niet aan te raden voor kijkers met aanleg voor depressiviteit.
Titel: Neuen Leiden des jungen W., die
Regie: Eberhard Itzenplitz
Met: Klaus Hoffmann, Léonie Thelen, Hans-Werner
Bussinger, Barbara Klein, Henning Gissel
Duitsland 1975
kleur 112 minuten
West-Duitse verfilming van een scenario van Ulrich Plenzdorf,
naar diens eigen gelijknamige roman, spelend in de DDR begin
jaren zeventig. Hoofdpersoon is de 17-jarige Edgar Wibeau, die
na een conflict met zijn superieur zijn stageplaats opgeeft en als
drop-out onderduikt in een zomerhuisje in Oost-Berlijn. In dat
huisje vindt hij een exemplaar van Goethes Leiden des jungen
Werthers, waarvan hij eerst niets snapt, maar waarin hij
gaandeweg steeds meer parallellen met zijn eigen leven begint
te zien. Zoals Werther brieven stuurde aan Wilhelm, zo stuurt
Edgar cassettebandjes naar zijn beste vriend Willi, waarop hij
vertelt wat hij beleeft en hoe hij tegen de maatschappij aankijkt;
zoals Werther verliefd werd op Lotte, zo valt Edgar voor
kleuterleidster Charly. Uiteindelijk komt Edgar om het leven bij
een poging een nieuw type verfspuit te construeren, waarmee
hij zijn collega-schilders op de bouw versteld wilde doen staan.
De film poogt Edgars leven in gesprekken en flashbacks te
reconstrueren. Een aardige vondst is dat Edgar zelf steeds de
gesprekken onderbreekt die na zijn dood over hem worden
gevoerd en dan in terzijdes en voiceovers vertelt hoe het in
werkelijkheid was.

Titel: Never let me go
Regie: Mark Romanek
Met: Keira Knightley, Carey Mulligan, Andrew Garfield,
Charlotte Rampling, Sally Hawkins, Nathalie Richard
UK 2010
kleur 103 minuten
Ruth, Kathy en Tommy brengen hun jeugd door op een Engelse
kostschool in een idyllische omgeving. De verlegen Kathy is
verliefd op Tommy en hij op haar, maar hij wordt voor haar
neus weggekaapt door de assertievere Ruth. Tot zover lijkt het
een verhaal over liefde en liefdesverdriet zoals er talloze zijn
geweest; de betrokkenen zullen volwassen worden en hun
keuzes maken in het leven. Maar gaandeweg wordt duidelijk
dat er voor deze drie geen normaal leven weggelegd zal zijn: ze
zijn ‘donoren’, speciaal gekweekte klonen die tot doel hebben
als jongvolwassene een aantal orgaandonaties te doen, waarmee
hun taak volbracht is en hun leven voorbij. Er gaat echter een
gerucht dat twee donoren die kunnen aantonen ware liefde voor
elkaar te voelen uitstel van executie kunnen krijgen, en als de
drie elkaar als eind-twintigers terugzien en Ruth spijt betuigt
over wat ze Kathy en Tommy heeft aangedaan, menen de
geliefden dat het misschien toch nog niet te laat voor hen is en
besluiten ze een verzoek tot uitstel in te dienen. De film,
gebaseerd op een roman van Kazuo Ishiguro, schetst een
somber beeld van een sciencefictionachtige ‘parallelle
werkelijkheid’ waarin er een nieuwe kaste van tweederangs
burgers is gekweekt. Dat plotgegeven is niet erg geloofwaardig,
maar de drie hoofdrolspelers zorgen niettemin voor enkele
ontroerende momenten. En vindt eigenlijk niet iederéén die met
zijn nabije dood wordt geconfronteerd dat het veel te vroeg is?
Titel: Never look away
Zie:
Werk ohne Autor
Titel: New country, the
Zie:
Nya landet, det

Titel: New Waterford girl
Regie: Allan Moyle
Met: Liana Balaban, Tara Spencer-Nairn, Nicholas
Campbell, Mary Walsh, Andrew McCarthy, Cathy
Moriarti
Canada 1999
kleur 94 minuten
De 15-jarige Mooney wil dolgraag weg uit het ingeslapen gat
New Waterford in Nova Scotia, weg van haar kleinburgerlijke
ouders en haar treiterige zussen, studeren aan de kunstacademie
in New York. Niemand in het plaatsje van één straat lijkt daar
echter begrip voor te hebben, behalve een van haar leraren. Dan
komt er een vrijgevochten meisje uit New York naast haar
wonen, en samen met haar beraamt zij een plan om haar droom
te verwezenlijken. Fraaie beelden van de ruige omgeving (niet
het enige in deze film wat doet denken aan Margaret’s
museum) worden gecombineerd met sterk spel van de twee
hoofdrolspeelsters. Balaban is een schitterende, voelbaar slecht
in haar vel zittende puber met haar slungelige lichaam, haar
vormloze truien en haar neus in de boeken.
Titel: Ni pour, ni contre (bien au contraire)
Regie: Cédric Klapisch
Met: Marie Gillain, Vincent Elbaz, Simon Abkarian, Dimitri
Storoge, Zinedine Soualem, Jocelyn Lagarrigue
Frankrijk 2002
kleur 111 minuten
Ietwat teleurstellende exercitie van de doorgaans zo originele
Klapisch. De film begint veelbelovend, als een soort kruising
tussen een Amerikaanse gangsterfilm en C’est arrivé près de
chez vous. De eenzame en verlegen cameravrouw Caty komt in
contact met een groepje criminelen die willen dat zij een
overval filmt. Ze sluit zich na enige aarzeling bij het groepje
aan en ontdekt hoe makkelijk het is om snel geld te verdienen
en je met bravoure en bluf door het leven te slaan. Maar dan
vlakt de film af tot een doorsneeverhaal over een stel kleine
criminelen die één keer een grote slag willen slaan om daarna
stil te gaan leven, met een voorspelbare afloop. Jammer, er had
meer in dit gegeven gezeten, zeker in handen van zo’n
inventieve regisseur.
Titel: Nicija zemlja
Zie:
No man’s land

Titel: Nico, 1988
Regie: Susanna Nicchiarelli
Met: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria
Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi, Karina
Fernandez, Calvin Demba, Francesco Colella
Italië/België 2017
kleur 93 minuten
Biopic van de Duitse zangeres Nico (Christa Päffgen), waarin
de focus ligt op haar twee laatste levensjaren, van 1986 tot
1988. In die tijd tourde ze door Europa met materiaal van haar
solo-albums, veel minder bekend dan het ene album dat ze met
de Velvet Underground maakte, maar geliefd bij een kleine
schare fans. We zien onder andere hoe ze optreedt met een band
van twijfelachtige kwaliteit, woedeuitbarstingen heeft en
worstelt met haar heroïneverslaving. Ook wordt ze herenigd
met haar zoon Ari, die nadat ze het ouderlijk gezag over hem
verloor in Frankrijk opgroeide bij zijn grootmoeder en enkele
zelfmoordpogingen deed. In flashbacks zien we haar
traumatische ervaringen als kind in de oorlog in Berlijn en
flitsen van de woelige jaren zestig in New York. Fenomenale
rol van Dyrholm als de wispelturige Nico die publiek en
bandleden af en toe tot wanhoop drijft maar mensen in het hart
weet te raken met haar door merg en been gaande duistere
liederen. Hoogtepunt is een illegaal concert in het dan nog
communistische Praag. Erg goed.
Titel: Niemand in de stad
Regie: Michiel van Erp
Met: Minne Koole, Jonas Smulders, Chris Peters, Sofie
Porro, Julia Akkermans, Anneke Blok, Hans Kesting,
Ariane Schluter, Gijs de Lange, Jacqueline Blom
Nederland 2018
kleur 102 minuten
Verfilming van Philip Huffs bestseller over de drie
Amsterdamse corpsstudenten Philip, Matt en Jacob die het
volwassen leven en de bijbehorende verantwoordelijkheden
voor zich uit blijven schuiven in de veilige subcultuur van het
studentenbestaan, tot het leven hen hardhandig inhaalt. Philip
geeft zich over aan drankgebruik en seks, Matt zoekt in drugs
vergetelheid voor zijn klootzak van een vader die nu
ongeneeslijk ziek is, Jacob is depressief omdat zijn autoritaire
vader zijn homoseksualiteit nooit heeft willen accepteren.
Aanvankelijk lijkt de film een onverbloemde schets van het
decadente studentenleven, maar gaandeweg verschuift dat naar
een droevige vertelling over vaders en zoons die nooit tot een
goede verstandhouding lijken te kunnen komen. Mooi.

Titel: Nieuwe moeder, de
Regie: Paula van der Oest
Met: Janis Reinis, Arys Adamsons, Geert de Jong, Hannah
van Lunteren, Evert de Jager, Theu Boermans,
Anneke Blok, Rob van de Meeberg
Nederland 1996
kleur 95 minuten
De Letse weduwnaar Juris ontvoert zijn 10-jarige zoon Elvis,
die niet meer wil praten na de tragische dood van zijn moeder
twee jaar eerder, uit een naargeestige kliniek in Riga en vlucht
met hem naar Nederland, op zoek naar Marie, de
correspondentievriendin uit zijn jeugd. Hij hoopt in haar een
nieuwe moeder te vinden en in Nederland betere kansen voor
zijn zoon. Het tegelijk romantische, dramatische en zeer
humoristische script is een welbewust gecomponeerde,
systematische inventarisatie van de absurditeiten in een
dolgedraaide welvaartsstaat, geobserveerd door twee
buitenstaanders die door hun consequente beleefdheid en
bescheidenheid regelmatig agressie opwekken. Tegelijk
schrijnend tijdsbeeld van de generatie die in de jaren zestig
hooggestemde idealen had en die zag vervliegen in het
materialistische heden. Reinis (de vader) en Adamsons (het
zoontje) spelen schitterend, en Van Lunteren is subliem als de
emotioneel explosieve tienerdochter van Marie. Blok heeft een
uiterst grappig bijrolletje als fanatiek partnerzoekende neurote.
Titel: Nieuwe tieten
Regie: Sacha Polak
Met: Sacha Polak
Nederland 2013
kleur 67 minuten
Openhartige documentaire waarin filmmaakster Sacha Polak
(Hemel) voor de camera verslag doet van de dilemma’s, twijfels
en emoties rondom het preventief verwijderen van haar borsten.
Zij is draagster van het beruchte BRCA1-gen en heeft een zeer
grote kans om borstkanker te krijgen. Haar moeder en een tante
overleden er op zeer jonge leeftijd aan, een andere tante kreeg
de ziekte ook maar overleefde wel. Polak betrekt ook haar
dierbaren (haar vader, haar vriend Rutger en haar stiefmoeder)
nadrukkelijk bij de film; vooral de soms harde gesprekken met
Rutger maken duidelijk dat beslissingen van dit kaliber
eigenlijk onhanteerbaar zijn. Doordat de verslaglegging
ongepolijst is en vrij van elke vorm van koketterie, is het een
aangrijpend en in alle opzichten overtuigend egodocument
geworden dat een goed inzicht geeft in de emoties én de
praktische details rondom borstverwijdering en -reconstructie –
en de volgende dilemma’s die alweer opdoemen: hoe om te
gaan met je kinderwens en eventuele embryoselectie als je
draagster bent van dit gen? moet je na het krijgen van kinderen
ook je eierstokken laten weghalen? Kortom: goed, maar erg
heftig.

Titel: Night on earth
Regie: Jim Jarmusch
Met: Winona Ryder, Gena Rowlands, Armin Müller-Stahl,
Rosie Perez, Roberto Benigni, Giancarlo Esposito,
Isaach de Bankolé, Béatrice Dalle, Matti Pellonpää,
Kari Vänäänen, Sakari Kuosmanen
USA 1992
kleur circa 125 minuten
Vijf korte verhalen, zich tegelijkertijd afspelend in vijf taxi’s in
Los Angeles (jongensachtige taxichauffeuse vervoert nerveuze
vrouwelijke casting director), New York (chauffeur die vroeger
clown was in Dresden, laat zich door passagier naar Brooklyn
rijden), Parijs (uit Ivoorkust afkomstige chauffeur vervoert
verre van hulpeloze blinde passagiere), Rome (overspannen
pratende Italiaanse chauffeur doet priester allerlei seksuele
bekentenissen, tot deze er letterlijk in blijft) en Helsinki
(chauffeur vertelt drie stomdronken passagiers een
hartverscheurend verhaal). In Los Angeles is het even na
zevenen ’s avonds, in Helsinki is het even over vijven in de
ochtend en kriekt de dag. In de drie andere steden is het donker.
Tegelijk mooie studie van het grotestadsleven dat nooit
ophoudt, de vruchteloosheid van het menselijk streven (de film
komt nooit verder, steeds wordt de klok teruggezet, alle
verhalen spelen zich steeds opnieuw af) en het wonder van het
tijdsverschil. Gemeenschappelijk element: elk verhaal gaat op
een andere manier over kwetsbaarheid en je verloren voelen.
Titel: ’Night, mother
Regie: Tom Moore
Met: Sissy Spacek, Anne Bancroft
USA 1986
kleur circa 90 minuten
Jonge vrouw die na mislukt huwelijk weer bij haar moeder
woont en die door alle broers en (schoon)zussen wordt
gemeden, vertelt haar moeder op een zaterdagavond dat ze heeft
besloten zelfmoord te plegen. Dit is het eerste besluit in haar
leven dat ze echt helemaal zelf heeft genomen en waar ze
volledig achter staat. Geleidelijk aan ontdekt de verbijsterde
moeder dat haar dochter alles tot in de puntjes heeft voorbereid
en dat ze met geen mogelijkheid van haar voornemen is af te
brengen, wat ze ook probeert: ernstig praten, huilen,
schreeuwen, schelden. Scenario van Marsha Norman, naar haar
eigen toneelstuk (destijds ook in Nederland opgevoerd).

Titel: Night train to Lisbon
Regie: Bille August
Met: Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Martina
Gedeck, Tom Courtenay, August Diehl, Bruno Ganz,
Lena Olin, Charlotte Rampling
Duitsland/Zwitserland/Portugal 2013
kleur 111 minuten
Verfilming van de roman Nachtzug nach Lissabon van Pascal
Mercier over leraar klassieke talen Raimund Gregorius, die na
een dramatische ontmoeting met een suïcidale vrouw op een
brug in zijn woonplaats Bern gefascineerd raakt door de
Portugese dichter Amadeu de Prado, in een impuls op de trein
naar Lissabon stapt en daar op diens duistere verleden stuit:
dictatuur, verzet, verraad, revolutie en hartstochtelijke liefde.
Zelfs als je even voorbijziet aan het bespottelijke uitgangspunt
en de irritante ‘iedereen spreekt overal Engels’-fictie die helaas
inherent is aan dit soort Europese coproducties, resteert toch
niet meer dan een wat horkerige verbeelding van een behoorlijk
onwaarschijnlijke, veel te zwaar op toevalligheden rustende
romanplot. De vermeende magie van het werk van De Prado
komt nauwelijks over en de wederwaardigheden van de
kleurloze Gregorius in het Portugese heden beklijven evenmin.
Wat een ongeïnspireerd rommeltje – dikke onvoldoende!
Titel: Nine days
Regie: Edson Oda
Met: Winston Duke, Zazie Beetz, Bill Skarsgård, Benedict
Wong, Tony Hale, David Rysdahl, Elizaveta
Shaikhulina, Taran Marshall, Brandy Pitcher, Caleb
Fralick, Eric Ramaekers, Eliza de Azevedo Brown,
Sterlin English, Lisa Jacqueline Starrett, Erika
Vásquez, Álvaro Cortez
USA 2020
kleur 124 minuten
Will brengt zijn dagen door met het live observeren van
mensenlevens op tv-schermen. Zodra iemand sterft, moet hij
een aantal kandidaten (ongeboren zielen) interviewen om de
vrijgekomen plek in te nemen en aan een nieuw mensenleven te
beginnen. Ze moeten daartoe een testprogramma van negen
dagen doorlopen. Will heeft, in tegenstelling tot zijn assistent
Kyo, zelf ooit een mensenleven geleefd en weet dus – of meent
te weten – wat er in de wereld te koop is. Als een van zijn
favoriete keuzes, een succesvolle violiste, zelfmoord pleegt,
raakt Will van slag. Wat heeft hij destijds over het hoofd
gezien? Tijdens de sollicitatieprocedure die volgt, krijgt hij
geen vat op een van de nieuwe kandidaten, Emma, die
opdrachten weigert uit te voeren en indringende vragen stelt
waarop Will niet kan of wil antwoorden. Wat is er met hem en
waarom onderwerpt hij zijn kandidaten aan zulke wrede tests?
Het intrigerende gegeven van deze film doet denken aan After
life en het beroemde toneelstuk Our town van Thornton Wilder
en zet de kijker aan het denken over vragen als: wat betekent
het om mens te zijn? kun je het leven op waarde schatten terwijl
je het leeft? Een juweeltje van een film, die je eigenlijk een paar
keer achter elkaar zou moeten zien.

Titel: Nine songs
Zie:
9 songs
Titel: Nineteen eighty-four
Regie: Michael Redford
Met: John Hurt, Suzanna Hamilton, Richard Burton e.a.
UK 1984
kleur 105 minuten
Verfilming van Orwells roman, gerealiseerd precies in de
periode dat het boek speelt. Sterke contrasten tussen de grauwe
afbraakbuurten stijl jaren vijftig en de kleurige visioenen van
Winston Smith. Poging tot verfilming van het perspectief van
Orwell zelf, vlak na de oorlog. Indrukwekkend. De schurk
O’Brien is Burtons laatste rol en de film is aan zijn
nagedachtenis opgedragen.
Titel: Nixon
Regie: Oliver Stone
Met: Anthony Hopkins, Joan Allen, James Woods, Bob
Hoskins, Ed Harris, Powers Boothe, Paul Sorvino,
Mary Steenburgen, Larry Hagman, E.G. Marshall,
Madeline Kahn
USA 1995
zwart-wit en kleur 190 minuten
‘Heldenepos’ in de stijl van Citizen Kane over Richard Nixon,
de zevenendertigste president van de Verenigde Staten, die zich
zozeer in zijn eigen leugens verstrikte dat hij uiteindelijk moest
aftreden. In dezelfde nerveuze stijl als JFK – quasidocumentair, heen en weer springend tussen heden en verleden,
afwisselend in kleur en zwart-wit – verfilmde Stone het leven
van Nixon: zijn armoedige jeugd in Whittier (Californië), zijn
carrière als Republikeins politicus, zijn buitenlandse successen
tijdens zijn presidentschap (Mao, Brezjnev) en zijn gedraai en
gelieg in de Watergate-affaire. In Stones visie werd Nixon
bepaald door schuld- en minderwaardigheidscomplexen door de
dood van twee van zijn broers en door zijn eenvoudige komaf in
vergelijking met Kennedy, die hij als exponent zag van de
‘Harvard-going East-Coast cocksuckers’. Hopkins levert een
fabelachtige prestatie in zijn rol van man die door iedereen
gehaat wordt, met zijn houterige motoriek en zijn valse
glimlach. Joan Allen als Pat Nixon is eveneens indrukwekkend.
De film probeert Nixons daden niet te vergoelijken –
integendeel – maar toch kun je aan het eind niet anders dan
medelijden hebben met deze man, slachtoffer van zijn verleden,
zijn (karakter)fouten en ‘het beest’, het systeem waar hij zelf
deel van uitmaakt maar dat hij niet onder controle heeft.

Titel: No
Regie: Pablo Larraín
Met: Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco,
Néstor Cantillana, Antonia Zegers, Marcial Tagle,
Pascal Montero, Jaime Vadell
Chili/USA/Frankrijk/Mexico 2012
kleur 118 minuten
Onder internationale druk besluit de Chileense dictator Augusto
Pinochet in 1988 een referendum uit te schrijven om te
beslissen of hij mag aanblijven. De ja- en nee-stemmers krijgen
een maand lang elke avond elk een kwartier zendtijd op de tv
om de bevolking van hun standpunt te overtuigen. De film toont
hoe de leiders van de oppositie een jonge reclameman
overhalen om de filmpjes voor de nee-campagne te maken. Met
beperkte middelen en permanent gadegeslagen, geïntimideerd
en aangevallen door Pinochets handlangers beramen ze een
stoutmoedig plan om de verkiezingen te winnen en hun land
van de militaire dictatuur te bevrijden. De film roept de sfeer
van de betreffende periode met behulp van jaren-tachtigvideostijlmiddelen realistisch op. Door deze gelukkige keuze
sluiten de verhaalscènes en de authentieke beelden uit de
nadagen van de Pinochet-tijd naadloos op elkaar aan.
Onderhoudend en spannend.
Titel: No country for old men
Regie: Joel Coen, Ethan Coen
Met: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody
Harrelson, Stephen Root
USA 2007
kleur 122 minuten
In het ruige grensgebied van Texas en Mexico worstelt een
oude sheriff in 1980 met de vergeefsheid van het menselijk
streven als hij na een relatief rustig leven, waarin hij altijd
zonder veel moeite de orde heeft weten te bewaren, vlak voor
zijn pensioen geconfronteerd wordt met een gewetenloze,
moordende psychopaat, de raadselachtige Anton Chigurh, een
door niets uit zijn evenwicht te brengen geweldmachine die
geen enkele menselijke eigenschap meer lijkt te hebben.
Chigurh maakt jacht op lasser en Vietnamveteraan Llewelyn
Moss, die bij toeval een uitgemoorde drugsbende en een
koffertje met twee miljoen dollar heeft gevonden en weet dat
zijn lot hiermee bezegeld is. Adembenemend spannende
verfilming van de roman van Cormac McCarthy over tobbende
mannen die strijden tegen een ongrijpbaar kwaad.

Titel: No et moi
Regie: Zabou Breitman
Met: Julie-Marie Parmentier, Nina Rodriguez, Antonin
Chalon, Bernard Campan, Zabou Breitman, Grégoire
Bonnet
Frankrijk 2010
kleur 105 minuten
De dertienjarige Lou is intelligent maar eenzaam. Ze ligt twee
klassen voor op haar leeftijdgenoten, maar heeft op school geen
vrienden. Thuis zit ze klem tussen een strenge vader en een (na
een gezinstragedie) depressieve moeder. Als ze voor Frans de
opdracht krijgt een spreekbeurt te houden, kiest ze als
onderwerp het leven van daklozen. Ze hoopt daarbij iets te
hebben aan Nora, een dakloos meisje dat ze op het gare
d’Austerlitz heeft ontmoet. Nora, kortweg No, stemt ermee in te
worden ondervraagd en daaruit ontstaat een vriendschap. Als
No in de problemen zit, biedt Lou haar aan tijdelijk bij haar en
haar ouders te komen wonen. No vindt na enige tijd zelfs een
baantje, en Lou wordt wat losser en assertiever. Eind goed, al
goed, zo lijkt het – maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan: No ontspoort weer en wordt er door Lous vader uit
gegooid, en Lou loopt van huis weg. Realistische en
onsentimentele verfilming van de gelijknamige jeugdroman van
Delphine de Vigan over twee werelden die elkaar nooit echt
kunnen raken, met stevig acteerwerk van Parmentier en
Rodriguez.
Titel: No hay camino
Regie: Heddy Honigmann
Met: Heddy Honigmann, Henk van der Staak, Stefan van der
Staak, Kristien Hemmerechts, Johanna ter Steege
Nederland 2021
kleur 93 minuten
Documentaire van en over de Peruaans-Nederlandse
documentaire- en filmmaakster Heddy Honigmann. Nu het
einde van haar leven nadert (ze is ongeneeslijk ziek), blikt ze
terug op haar jeugd in Peru, haar verhuizing naar Nederland en
de films die ze in de loop der jaren maakte en zoekt ze een
aantal mensen op die een rol speelden in haar leven en werk.
Het levert een aangrijpend portret op van een nuchtere, eerlijke
en integere vrouw die wars is van melodramatiek maar ondanks
zichzelf toch af en toe een traantje moet wegpinken.
Interviewfragmenten en sfeerbeelden worden afgewisseld met
korte scènes uit haar films. Na talloze anderen te hebben
geportretteerd staat ze nu voor het eerst zelf in de
schijnwerpers, wat haar niet steeds even makkelijk afgaat; het
maakt haar voor de kijker alleen maar sympathieker. Een
ontroerende afscheidsbrief.

Titel: No man’s land
Regie: Danis Tanovic
Met: Branko Djuric, Rene Bitorajac, Filip Sovagovic,
Georges Siatidis, Serge-Henri Valcke, Simon Callow,
Katrin Cartlidge
Bosnië-Hercegovina/Frankrijk/Slovenië/UK/België
2001
kleur 98 minuten
Tijdens de oorlog in Bosnië-Hercegovina belanden twee
gewonde soldaten, een Bosniër en een Serviër, samen in een
loopgraaf in het niemandsland tussen hun beider linies. Het
wordt nog ingewikkelder als een andere gewonde Bosniër, die
voor dood werd gehouden, bijkomt maar niet kan bewegen
omdat hij op een springmijn ligt. Na een onderlinge strijd
besluiten de twee andere mannen samen met een witte vlag te
zwaaien, waarna hun commandanten allebei de hulp van de VN
inroepen. Het hoogste VN-commando probeert alleen maar
krampachtig niet bij de zaak betrokken te raken, maar een
Franse sergeant toont moed, waardoor de drie mannen wellicht
levend (en zonder elkaar af te maken) uit de loopgraaf zullen
komen. Ondertussen loopt een Britse oorlogsverslaggeefster
iedereen voor de voeten. Indrukwekkende film waarin de
absurditeit en de uitzichtloosheid van de oorlog op de
allerkleinste schaal schrijnend duidelijk worden. Aanrader.
Titel: No one knows about Persian cats
Zie:
Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh
Titel: Nobody has to know
Regie: Bouli Lanners
Met: Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still, Julian
Glover, Cal MacAninch, Ainsley Jordan, Clovis
Cornillac
Frankrijk/België/UK 2021
kleur 99 minuten
De geëmigreerde Belg Phil werkt op een schapenboerderij op
een klein Schots eiland met zwijgzame, diep gelovige
bewoners. Op een dag wordt hij op het strand aangetroffen; hij
heeft een beroerte gehad en wordt met spoed overgebracht naar
een ziekenhuis in Inverness. Als hij terugkomt, weet hij niets
meer van zijn leven voor de beroerte. Millie, de dochter van zijn
baas, ontfermt zich over hem en probeert hem weer wegwijs te
maken in zijn leven op het eiland. Ze vertelt hem ook dat zij
tweeën een geheime verhouding hadden, die ze na enige
aarzeling weer oppakken. Als Phils broer, met wie hij vele jaren
geen contact heeft gehad, plotseling opduikt en Phils geheugen
terugkomt, ontstaat een ingewikkelde situatie. Na Eldorado en
Les géants opnieuw een sfeervolle film van arthouselieveling
Lanners, met een weemoedig maar optimistisch slot en vol
fraaie beelden van het ruige Schotse landschap.
Titel: Nobody knows
Zie:
Dare mo shiranai

Titel: Noces barbares, les
Regie: Marion Hänsel
Met: Thierry Frémont, Marianne Basler, Yves Cotton,
Frédéric Sorel
Frankrijk/België 1987
kleur 90 minuten
Film naar gelijknamige roman van Yann Queffelec over haatliefdeverhouding tussen Nicole en haar zoon Ludo(vic),
resultaat van een groepsverkrachting door Amerikaanse
soldaten. Ludo, die ‘niet helemaal goed’ is, herinnert Nicole
voortdurend aan de gebeurtenis die haar leven heeft bedorven.
Als hij wat groter is, kan ze zijn aanwezigheid niet meer
verdragen en stuurt ze hem naar een inrichting. Hij blijft naar
liefde hunkeren, vlucht voor de wrede, seksueel gefrustreerde
directrice en duikt onder. Als zijn moeder hem op zijn
onderduikadres komt opzoeken en hem vertelt dat hij terug
moet naar de inrichting, verliest hij zijn zelfbeheersing.
Aangrijpende registratie van tragische levens.
Titel: Nogo
Regie: Sabine Hiebler, Gerhard Ertl
Met: Meret Becker, Oliver Korittke, Jasmin Tabatabai,
Mavie Hörbiger, Michael Ostrowski, Roswitha
Meyer, Giora Seeliger, Jürgen Vogel
Oostenrijk/Duitsland 2002
kleur 90 minuten
Wonderlijk drieluik dat zich afspeelt rond een afgelegen
tankstation, gedreven door een man en zijn aangewaaide
vriendin die de klanten het liefst laten stikken en zich
terugtrekken in hun eigen droomwereld. Voor een ander stel is
juist het benzinestation zelf hun grote droom, en een derde stel
heeft na een spontane bankoverval dringend een auto nodig die
er wordt gerepareerd. De drie verhalen worden eerst apart
verteld en komen samen in de zinderende finale. De regisseurs
zijn voormalige experimentele filmers, en dat is te merken aan
de vormgeving en ook aan de buitenissige muziek, die volmaakt
aansluit bij de fraaie beelden. Al met al een boeiend kijkspel,
ondanks de tamelijk absurde plot.

Titel: Nói albinói
Regie: Dagur Kári
Met: Tómas Lemarquis, Elín Hansdóttir, Hjalti
Rögnvaldsson, Pétur Einarsson, Kjartan
Bjargmundsson
IJsland 2003
kleur 90 minuten
Nói, een jonge dropout in een klein IJslands dorpje aan een
fjord, spijbelt van school, houdt zich bezig met kleine
criminaliteit en droomt ondertussen in de kelder van het huis
van zijn oma van een toekomst in een ver warm land met het
meisje van het tankstation. Nadat hij van school is getrapt, gaat
hij als grafdelver op de plaatselijke begraafplaats werken. Dan
neemt de film een onverwachte wending als het dorpje door een
lawine wordt getroffen. De sfeer van de film wordt enerzijds
bepaald door een absurde, gortdroge humor die doet denken aan
die van de Fin Kaurismäki, tegen de achtergrond van eenzelfde
soort onverbiddelijke, ijskoude landschappen, en anderzijds
door het serieuze thema van de intelligente adolescent die door
zijn omgeving totaal niet wordt begrepen en gestimuleerd. Nóis
familie en de andere dorpsbewoners doen enorme legpuzzels,
spelen Mastermind, kijken tv, vervelen zich te pletter en/of gaan
aan de drank, en Nói blijft niets anders over dan in zijn eigen
werelden te vluchten. De film wordt gedragen door Lemarquis
als de bleke, kaalgeschoren Nói, die misschien een albino is,
maar dat uiterlijk ook heel goed als image zou kunnen hebben
aangenomen. Een opmerkelijk en verrassend debuut.
Titel: Nomadic lives
Regie: Mark Obenhaus
Met: James Carrington, Marcia Jean Kurtz
USA/Duitsland 1977
kleur 55 minuten
Striptease-danseres Gretchen en straattekenaar Wesley trekken
met hun campingwagen door Amerika op zoek naar werk.
Geldgebrek, verveling en spanningen (onder andere bezoek van
Gretch’ vader na drie jaar niets van zich te hebben laten horen)
beïnvloeden hun relatie. De twee zijn exemplarisch voor de
talloze naamloze Amerikanen die op de grens van het
bestaansminimum al sinds generaties rondzwerven op zoek naar
werk, maar eigenlijk naar een identiteit, een place to stay.
Obenhaus: ‘Uitgeloogd, eenzaam en kwetsbaar wonen zij in uit
hun krachten gegroeide koekblikken’. Film in opdracht van het
ZDF.

Titel: Nomadland
Regie: Chloé Zhao
Met: Francis McDormand, David Strathairn, Linda May,
Gay DeForest, Patricia Grier, Charlene Swankie
USA 2020
kleur 107 minuten
Na de ontmanteling van het fabrieksstadje Empire in Nevada
wegens faillissement laadt weduwe Fern haar spullen in haar
busje en gaat het leven van een nomade leiden, geholpen door
andere rondtrekkende armoedzaaiers. We volgen haar op een
tocht door het westen van de VS en gaan via de ontmoetingen
en gesprekken die ze heeft steeds beter begrijpen wat deze
vrouw drijft en waarom ze niet meer in een huis wil wonen. In
poëtische beelden en met een bonte mengeling van echte en
fictieve personages schetst de film het Amerikaanse
nomadenleven, dat bepaald wordt door tegenslag, economische
malaise en ziekte, maar ook door vrijheid, kameraadschap en de
overweldigende schoonheid van woeste landschappen.
Gebaseerd op het non-fictieboek van Jessica Bruder, met
adembenemend goed spel van McDormand.
Titel: Non è ancora domani
Zie:
Pivellina, la
Titel: Non-dit
Zie:
Unspoken
Titel: Noordeloos
Regie: Kees Vlaanderen
Met: Han Römer, Juul Vrijdag, Joke Tjalsma, Aat Ceelen,
Krijn ter Braak
Nederland 2001
kleur 70 minuten
Verfilming van het gelijknamige toneelstuk uit 1997.
Treinmachinist Mon leeft een kalm leventje samen met zijn
vrouw Lux. Maar dan wordt er bij Lux kanker geconstateerd.
Ze vraagt haar alleenstaande zus Ama voor haar man te zorgen.
In karige, uitgebeende zinnen die de kijker treffen als
mokerslagen, en in een oer-Hollandse setting, voltrekt zich
vervolgens een drama. Lux wordt steeds zieker, maar de drie
betrokkenen blijven onbeholpen en machteloos met elkaar
omgaan. Door doodgewone mensen te voorzien van een bizarre
en vaak komisch werkende minimale taal ontstaat een uiterst
vervreemdend effect. ‘Sinds God weg is, moet de gewone man
maar zien hoe-d-ie alles verwerkt krijgt.’ En: ‘Niet huilen, je
verliest al je vitaminen!’

Titel: Noorderlingen, de
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Alex van Warmerdam, Leonard Lucieer, Loes
Wouterson, Annet Malherbe, Jack Wouterse, Rudolf
Lucieer, Veerle Dobbelaere, Jacques Commandeur,
Theo van Gogh, Dary Somé, Loes Luca, Olga
Zuiderhoek
Nederland 1992
kleur circa 105 minuten
Zes jaar na Abel weer een film van Van Warmerdam, dit keer
spelend in 1960 in het Noorderkwartier, een geplande
nieuwbouwwijk op een immense zandvlakte, waarvan slechts
één klein straatje is afgebouwd. Dit wordt bevolkt door typetjes:
de geile slager, zijn zeer godsdienstige echtgenote Martha, de
bijziende jager Derkinderen en zijn vrouw, de onderwijzer, de
postbode Plagge (regisseur Van Warmerdam zelf) die alle
brieven leest voor hij ze bezorgt, een dikke bromnozem (Van
Gogh). Dit alles wordt gezien door de ogen van Thomas (L.
Lucieer), de twaalfjarige zoon van de slager, die wordt
gefascineerd door de radioberichten over de strijd in de Kongo
tussen Loemoemba en Kasavoeboe. Hij leeft zijn fantasieën
hierover en over het droommeisje Agnes uit in het dennenbos
dat om de hoek ligt, deels met hulp van de postbode. Een en
ander leidt tot menige absurdistische scène, maar helaas blijft
het hierbij: het verhaal blijft te dun en er is te weinig
sprankelende dialoog. De film maakt daardoor veel minder
indruk dan Abel.
Titel: Noruwei no mori (Norwegian wood)
Regie: Anh Hung Tran
Met: Rinko Kikuchi, Kenichi Matsuyama, Kiko Mizuhara,
Tetsuji Tamayama, Kengo Kôra, Reika Kirishima
Japan 2010
kleur 133 minuten
Man denkt terug aan zijn studententijd in de jaren zestig, waarin
zijn beste vriend zelfmoord pleegde en hij gedurende enige tijd
noodgedwongen heel close was met diens vriendin, die
langzaam wegzakte in gekte en depressie en uiteindelijk óók
zelfmoord pleegde. Tegelijkertijd kreeg hij een relatie met een
andere vrouw, die ook al iemand anders had maar uiteindelijk
voor hem koos. Nogal kille verfilming van de gelijknamige
roman van successchrijver Haruki Murakami, waarin weinig
duidelijk wordt van de beweegredenen van de personages. Het
voortdurend tonen van hevige emotionele worstelingen zonder
enige humor of relativering gaat op den duur op de lachspieren
werken.
Titel: Norwegian wood
Zie:
Noruwei no mori

Titel: Nostalgia de la luz
Regie: Patricio Guzmán
Met: Gaspar Calas, Lautaro Núñez, Luís Henríquez, Victor
González, Vicky Saaveda, Violeta Berrios, George
Preston, Valentina Rodríguez
Chili/Frankrijk/Duitsland 2010
kleur 90 minuten
In de Atacamewoestijn in Chili kijken astronomen met de
grootste telescoop ter wereld diep in de kosmos, op zoek naar
de oorsprong van het heelal. In de omgeving speurt een groep
Chileense vrouwen naar botresten van dierbaren die in de jaren
zeventig door het Pinochetregime zijn vermoord en in de
woestijn gedumpt. Hoeveel het er waren en waar ze precies
liggen, is tot op heden onbekend. Onthutsende documentaire,
waarin beelden van sterrenstelsels en gigantische telescopen
worden afgewisseld met in de onafzienbare woestijn wroetende,
nietige figuurtjes die hopen de overblijfselen van geliefden te
vinden, zodat ze eindelijk rust krijgen. Intrigerend en diep
droevig, maar ook hoopvol stemmend.
Titel: Nostalgia for the light
Zie:
Nostalgia de la luz
Titel: Not one less
Zie:
Yi ge dou bu neng shao
Titel: Notebook, the
Regie: Nick Cassavetes
Met: Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams,
Ryan Gosling, Kevin Connolly, Joan Allen
USA 2004
kleur 123 minuten
Een oude man leest een oude demente vrouw in een
verpleegtehuis een verhaal voor over Allie en Noah, twee jonge
geliefden die elkaar rond 1940 op een kermis ontmoeten. Hun
liefde wordt gedwarsboomd door Allies ouders, die niet willen
dat ze met een jongen uit een arm milieu trouwt. Noah belooft
haar te schrijven, maar als Allie een paar jaar niets hoort,
verlooft ze zich met Lon, een jonge soldaat. Als Allie en Noah
elkaar later terugzien, is onmiddellijk duidelijk dat ze nog
steeds veel voor elkaar voelen en moet Allie kiezen tussen haar
verloofde en haar eerste grote liefde. Het verhaal grijpt de
demente oude vrouw sterk aan. Deze gelikte Hollywoodproductie bespeelt vooral de traanklieren, maar weet met name
in een aantal flashbackscènes toch af en toe de juiste toon te
treffen. De ziekte van Alzheimer wordt mooier voorgesteld dan
de wrede werkelijkheid die alle verpleeghuisbezoekers kennen.

Titel: Notes on a scandal
Regie: Richard Eyre
Met: Judi Dench, Cate Blanchett, Andrew Simpson, Bill
Nighy
UK 2006
kleur 92 minuten
Schandaal op een middelbare school als Sheba, de jonge lerares
kunstzinnige vorming, een verhouding begint met een 15-jarige
leerling en Barbara, een cynische, oudere collega, meent daar
munt uit te kunnen slaan – niet door Sheba te chanteren, maar
door een innige vriendschapsband met haar aan te knopen. We
zien de gebeurtenissen heel lang door Barbara’s ogen, horen in
voiceover wat ze erover in haar dagboek schrijft en beschouwen
haar als een redelijk nuchtere en onpartijdige commentatrice,
die hoogstens wat lijdt onder de eenzaamheid van de ouderdom.
Pas gaandeweg wordt duidelijk dat Barbara een verborgen
agenda heeft en een hunkerende, gestoorde vrouw is. Prachtig
spel van Judi Dench als de steeds verbetener Barbara en
Blanchett als Sheba, het gemakzuchtige kind van de jaren zestig
dat zich door haar eigen bohemiennegedrag steeds verder in het
nauw gedreven ziet.
Titel: Nothing is private
Zie:
Towelhead
Titel: Nothing personal
Regie: Urszula Antoniak
Met: Lotte Verbeek, Stephen Rea
Nederland 2009
kleur 85 minuten
Een stugge Nederlandse vrouw laat haar oude leven achter zich
en belandt op het Ierse platteland, waar ze een oudere
weduwnaar ontmoet die net als zij houdt van afzondering en
rust. Ze stemt erin toe voor hem te werken in ruil voor eten en
onderdak, op voorwaarde dat er geen persoonlijke vragen zullen
worden gesteld. Maar de twee kunnen niet verhullen dat ze
nieuwsgierig naar elkaar zijn en krijgen tegen wil en dank toch
een band. Ontroerende film over twee einzelgängers die een
soort vrijwel tekstloos schaduwhuwelijk met elkaar beleven
tegen de achtergrond van de prachtige Ierse natuur.

Titel: Notting Hill
Regie: Roger Michell
Met: Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, Richard
McCabe, James Dreyfus, Tim McInnerny, Gina
McKee, Emma Chambers
UK/USA 1999
kleur 124 minuten
Beroemde Amerikaanse filmster loopt in de Londense wijk
Notting Hill het gezellige boekwinkeltje van de aardige,
schutterige en wereldvreemde William binnen en valt voor hem.
In het gezelschap van hem en zijn curieuze vrienden en familie
kan ze eindelijk zichzelf zijn. Maar de vriendschap en later
liefde tussen twee zo verschillende mensen lijkt tot mislukken
gedoemd. Sympathieke, nogal voorspelbare romantische
komedie, waarin de kijker nogal eens problemen heeft met de
suspension of disbelief, maar die toch een aantal sterke
momenten en oneliners bevat.
Titel: Nous trois
Regie: Renaud Bertrand
Met: Emmanuelle Béart, Nathan Georgelin, Jacques
Gamblin, Stefano Accorsi, Audrey Dana, Sacha
Briquet, Pierre Bertre
Frankrijk 2010
kleur 90 minuten
Het is 1972 en de zesjarige Sébastien zit op de basisschool waar
ook zijn moeder Marie lesgeeft. Zijn vader is uitvinder van
wiens ideeën nooit iets terechtkomt, zijn veel oudere broer leeft
in zijn eigen wereld en dan is er ook nog zijn opa, die langzaam
dementeert. Zelf dagdroomt Sébastien veel over de Britse
koningin Elizabeth en ziet dan zijn moeder voor zich in haar
rol. Maries werkelijkheid is een stuk minder leuk: haar man en
zij hebben allang geen seksleven meer, ze is een bloem die
wacht op een nieuwe zonnestraal. Als de familie nieuwe buren
krijgt, Philippe en Michèle, ziet Sébastien direct dat Philippe
(prins Philip!) die zonnestraal zal zijn. Al snel krijgen Marie en
Philippe inderdaad een affaire, waarbij ze Sébastien
schaamteloos als dekmantel gebruiken. Als Michèle erachter
komt, Philippe een punt achter de relatie zet en de twee weer
ergens anders gaan wonen, leidt dat tot een tragische
ontknoping omdat Marie geen afstand wil doen van haar grote
passie. Uiteindelijk stelt degene van wie je dat het minst
verwacht, Sébastiens vader, orde op zaken in de familie. Gave,
aangrijpende film, consequent verteld vanuit Sébastiens
perspectief, waarin een ogenschijnlijke lichtheid de
onderliggende tragiek verhult.

Titel: Novemberkind
Regie: Christian Schwochow
Met: Anna Maria Mühe, Ulrich Matthes, Christine Schorn,
Hermann Beyer, Jevgeni Sitochin, Thorsten Merten,
Ilja Pletner, Adrian Topol
Duitsland 2008
kleur 90 minuten
Twintig jaar na de val van de Muur verdiept Robert, een
schrijver uit Konstanz, zich in het levensverhaal van de jonge
Inga, die in de jaren tachtig in de DDR door haar grootouders is
opgevoed nadat haar moeder Anne was gestorven. Inga blijkt
nauwelijks iets van haar verleden te weten en gaat, aangespoord
door Robert, op nader onderzoek uit, waarbij een schokkende
geschiedenis boven water komt die alles te maken heeft met het
gedeelde Duitsland van destijds. Inga krijgt de ene schok na de
andere te verwerken, want keer op keer blijken de werkelijkheid
en de onderlinge banden tussen de betrokkenen weer net anders
te liggen dan ze dacht. Eindexamenfilm van regisseur
Schwochow, die een paar jaar later een geslaagde tv-verfilming
zou maken van Der Turm; hier is zijn werk nog wat
onevenwichtig door de overmaat aan dramatische
ontwikkelingen en zijlijntjes. Wel uitstekend spel van Mühe (de
dochter van Ulrich Mühe, de Stasi-man uit Das Leben der
Anderen).
Titel: Nowhere
Regie: Peter Monsaert
Met: Koen de Bouw, Noa Tambwe Kabati, Sebastien
Dewaele, Ruth Becquart, Sofie Decleir, Karlijn
Sileghem
België 2022
kleur 110 minuten
Voormalig vrachtwagenchauffeur André knapt voor een kennis
een afgelegen café op. Op een avond betrapt hij de jonge
inbreker Thierry. Hij ontfermt zich over de jongen en probeert
hem te helpen zijn familie op te sporen. Er groeit een
vriendschap tussen de twee, waardoor André ook beseft dat hij
anders moet omgaan met zijn eigen trauma’s. Een film over een
surrogaat-vader-zoonrelatie met een optimistisch slot, die laat
zien dat je soms iemand anders nodig hebt om je eigen
demonen de baas te worden. Mooi.

Titel: Nowhere boy
Regie: Sam Taylor-Wood
Met: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne-Marie
Duff, David Threlfall, Josh Bolt, Ophelia Lovibond,
Alex Ambrose
UK 2009
kleur 98 minuten
Biopic over een bewogen periode in het leven van John Lennon,
vlak voordat hij met Paul McCartney en George Harrison
beroemd zou worden als de Beatles. De film concentreert zich
op de band tussen John en zijn strenge tante Mimi, die hem
opvoedde, en zijn afwezige moeder Julia, die midden in zijn
puberteit opeens weer in zijn leven opdook en voor veel
verwarring zorgde. Geeft een authentiek beeld van een jeugd in
de jaren vijftig en biedt ook inzicht in de oorsprong van
Lennons kwetsbaarheid, agressie en onaangepastheid. Scenario
van Matt Greenhalgh in samenwerking met Julia Baird,
Lennons halfzus.
Titel: Nowhere special
Regie: Uberto Pasolini
Met: James Norton, Daniel Lamont, Carol Moore, Valene
Kane, Keith McErlean, Eileen O’Higgins, Laura
Hughes, Eva Morris
Italië/Roemenië/UK 2020
kleur 96 minuten
John, een 35-jarige glazenwasser, voedt zijn driejarige zoontje
Michael alleen op sinds zijn vrouw het gezin kort na de
geboorte verliet. Als hij te horen krijgt dat hij nog maar kort te
leven heeft, probeert hij met hulp van een adoptie-instelling een
liefhebbend nieuw gezin voor Michael te vinden. Dat valt niet
mee, want op iedereen is wel iets aan te merken en de tijd tikt
door. Tegelijk worstelt hij met Michaels kindervragen over
leven en dood. Op ware gebeurtenissen gebaseerd, gevoelvol
verfilmd verhaal met prachtige rollen van Norton en de kleine
Lamont, waarin de valkuil van de sentimentaliteit grotendeels
wordt vermeden. Mooi.

Titel: Nr. 10
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Hans Kesting,
Anniek Pheifer, Pierre Bokma, Dirk Böhling,
Mandela Wee Wee, Richard Gonlag, Gene Bervoets
Nederland 2021
kleur 100 minuten
Günter is als vierjarige gevonden in een Duits bos en in een
Nederlands pleeggezin opgegroeid. Veertig jaar later werkt hij
als acteur, heeft hij een goede band met zijn dochter Lizzy en
een verhouding met de vrouw van zijn regisseur. Met de vraag
waar hij vandaan komt houdt hij zich niet bezig totdat op een
dag een man hem op een brug een woord in een vreemde taal in
het oor fluistert. Daarop begint een duizelingwekkende
speurtocht naar de wereld van zijn moeder. In zijn tiende film
neemt Van Warmerdam een verrassende maar zeer geslaagde
afslag naar de sciencefiction, waarbij hij en passant ook nog
even venijnig uithaalt naar het katholicisme. Dit wederom
vakkundig gemaakte en onderhoudende verhaal geeft stof tot
nadenken over de rollen die we spelen en de regisseurs die
daarbij aan de touwtjes trekken. In de vaak marionetachtig
uitgesproken teksten en de kale, kille decors en ruimtes doet de
film enigszins denken aan het werk van Roy Andersson.
Titel: Nudo di donna
Regie: Nino Manfredi
Met: Eleonora Giorgi, George Wilson, Jean-Pierre Cassel,
Nino Manfredi
Frankrijk/Italië 1984
kleur 100 minuten
Oppervlakkig gezien speurtocht van man naar opvallende
uiterlijke gelijkenis tussen zijn vrouw (bij wie hij wegliep) en
een hoertje (waar hij toevlucht vond), in werkelijkheid
humoristisch commentaar op vele zijden van de vrouw. Fraai
slot op gekostumeerd feest: alle aspecten blijken in één en
dezelfde vrouw verenigd te kunnen zijn. Mooie dubbelrol van
Giorgi (met goede vondsten) en eveneens goed tegenspel van
regisseur Manfredi zelf die als echtgenoot van de ene verbazing
in de andere valt.

Titel: Nue propriété
Regie: Joachim Lafosse
Met: Isabelle Huppert, Jérémie Renier, Yannick Renier, Kris
Cuppens, Patrick Descamps, Raphaëlle Lubansu,
Sabine Riche
België/Frankrijk 2006
kleur 105 minuten
Gescheiden moeder woont samen met haar twee bijna
volwassen zoons Thierry en François in het huis waar zij zijn
opgegroeid. De drie hebben een gelijkwaardige maar te intieme
band met elkaar, waardoor ze elkaar in een emotionele
houdgreep hebben, en bovendien laat de wispelturige,
besluiteloze moeder zich te gemakkelijk beïnvloeden door de
zoons. Als ze het huis wil verkopen om een nieuw leven te
beginnen met haar vriend, buurman Jan, verzet de opvliegende
en grofgebekte Thierry zich daartegen. Er volgt een drama
waarvan de gevoelige François het slachtoffer wordt. Prachtig
spel, uiteraard van de sublieme Huppert, maar ook van de
jongens, de (ook IRL) tweeling Renier.
Titel: Nuit, une
Regie: Philippe Lefebvre
Met: Roschdy Zern, Sara Forestier, Samuel Le Bihan,
Grégory Fitoussi, Jean-Pierre Martins, Jean-Paul
Muel, Hélène Seuzaret, Kamel Labroudi
Frankrijk 2012
kleur 100 minuten
Simon Weiss, rechercheur bij de zedenpolitie, maakt samen met
chauffeuse Laurence zijn nachtelijke rondes langs de Parijse
etablissementen. En passant probeert hij erachter te komen van
wie de aantijgingen afkomstig zijn waardoor hij van corruptie
wordt verdacht. Deze gave film noir is een perfecte combinatie
van politiefilm, sfeerschets van het nachtleven van een grote
stad en psychologisch portret van een complexe, introverte
nachtvlinder, met een erg mooi slotakkoord. Aanrader.
Titel: Nuit d’été en ville, une
Regie: Michel Deville
Met: Jean-Hugues Anglade, Marie Trintignant
Frankrijk 1990
kleur 80 minuten
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar op een zomernacht. In
die ene nacht proberen ze elkaar te leren kennen. Ze vragen
elkaar uit over hun leven, liefdes, angsten en
toekomstfantasieën. Tegen de ochtend hebben ze besloten bij
elkaar te blijven. Ze slapen samen in.

Titel: Nuit et jour
Regie: Chantal Akerman
Met: Guilane Londez, Thomas Langmann, François Negret
België 1992
kleur 90 minuten
Julie (Londez) heeft overdag een verhouding met Jack
(Langmann) en ’s nachts met Joseph (Negret), beiden
taxichauffeur en kennissen van elkaar. Ze probeert met beiden
de ‘totale liefde’ te beleven, evenveel van allebei te houden en
al het andere buiten te sluiten. Dat gaat een hele tijd goed, maar
uiteindelijk dringt de buitenwereld binnen in de stille wereld
van de geliefden en is de paradijselijke tijd voorbij. Zoals altijd
bij Akerman zijn de figuren geconstrueerd, staan ze meer voor
ideeën dan dat het mensen van vlees en bloed zijn, waardoor de
film af en toe wat inzakt. Toch de moeite waard om naar te
kijken, als je de in hoog tempo en zonder één fout uitgesproken
quasi-filosofische prietpraat wat langs je heen laat gaan.
Titel: Nuits de la pleine lune, les
Regie: Eric Rohmer
Met: Pascale Ogier, Tcheky Karyo, Fabrice Luchini,
Christian Vadim
Frankrijk 1984
kleur 100 minuten
Evenals La femme de l’aviateur en Pauline à la plage een
aflevering in Rohmers serie Comédies et proverbes, opnieuw
vol verwikkelingen. Ditmaal draait het om Louise, die naast het
buitenwijkhuis dat ze met haar vriend Remi bewoont een
appartement in het centrum van Parijs huurt om af en toe alleen
te kunnen zijn. Als het erop aankomt is ze echter minder flink
dan ze zich voordoet terwijl Remi, die er eerst onder leek te
lijden, uiteindelijk een ‘betere’ vrouw vindt en zich als de
stabielere en sterkere ontpopt. Levensechte situaties, waarvan
sommige gênant herkenbaar. De man die de vrouw vraagt bij
hem te blijven; de vrouw die onafhankelijk wil zijn; als ze
eenmaal alleen is wanhopig om gezelschap belt; enzovoort.

Titel: Nuovomondo
Regie: Emanuelo Crialese
Met: Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco
Casisa, Filippo Pucillo
Italië/Duitsland/Frankrijk 2006
kleur 112 minuten
Fraai verbeelde emigratie van een arme Siciliaanse weduwnaar
en zijn kinderen naar Amerika aan het begin van de twintigste
eeuw. We zien hun eenvoudige, door bijgeloof beheerste leven
thuis, hun vertrek naar het schip dat hen naar de andere kant van
de oceaan zal brengen, de tocht als derdeklaspassagier in
benauwde benedendekse ruimtes en hun aankomst op Ellis
Island, waar ze tal van vernederende onderzoeken moeten
ondergaan. De film weet de ongemakkelijkheid van de
overtocht naar een nieuw en onbekend land goed over te
brengen op de kijker, en daarmee ook het besef hoe
immigranten zich in ons land moeten voelen. Mooi zijn de
droomsequenties met geld dat aan bomen groeit, bovenmaatse
vruchten en een rivier van melk.
Titel: Nya landet, det (The new country)
Regie: Geir Hansteen Jörgensen
Met: Mike Almayehu, Michalis Koutsogiannakis, Lia
Boysen, Ingrid Luterkort
Zweden 2000
kleur 128 minuten
De Somalische vluchteling Ali is bezeten van zijn nieuwe
geadopteerde vaderland Zweden, wil ervoor uitkomen bij de
Olympische Spelen en gaat altijd gekleed in een trainingspak in
de Zweedse nationale kleuren. Als duidelijk wordt dat hij geen
verblijfsvergunning zal krijgen, vlucht hij samen met de oudere
Iraniër Massoud in diens aftandse zoveelstehands auto uit het
asielzoekerscentrum. ’s Nachts droomt hij van zijn uitgemoorde
familie. Onderweg voegt een derde outcast zich bij het
gezelschap: de aan lager wal geraakte ex-schoonheidskoningin
Louise. Het resultaat is een vrolijk-zwartgallige roadmovie door
Zweedse landschappen en langs ruimdenkende en bekrompen,
bizarre en burgerlijke Zweden. Vriendschap en liefde bloeien
op tegen de achtergrond van de moderne
asielzoekersproblematiek. De slotscène is indrukwekkend. Het
scenario werd mede geschreven door Lukas Moodysson
(Fucking Åmål, Tillsammans).

Titel: Nymphomaniac
Regie: Lars von Trier
Met: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin,
Shia LaBeouf, Uma Thurman, Willem Dafoe
Denemarken/Duitsland/Frankrijk/België/GB 2001
kleur 241 minuten
Slot van Von Triers ‘depressie-trilogie’, na Antichrist en
Melancholia. Seligman, een oude intellectueel, vindt een
gewonde, bewusteloze vrouw in een steegje en neemt haar mee
naar huis. Op zijn vraag wat er is gebeurd vertelt ze hem haar
levensverhaal. Ze heet Joe, is nymfomane en verhaalt van haar
talloze seksuele ervaringen, afgewisseld met verhandelingen
van Seligman over onder meer vissen, de Fibonacci-reeks,
religie en Bachs orgelkoralen. Hun levens blijken vrijwel
complementair te zijn, maar ze delen een besef van
excentriciteit en eenzaamheid. Hun tragische pogingen daaraan
te ontsnappen tonen hen in hun grootste ontreddering. Dit
grootse filmepos, waarvoor Von Trier wederom uit eigen
ervaringen putte, kent ondanks de sombere strekking ook vele
humoristische momenten, is bij alle seksscènes toch niet
pornografisch en bevat verwijzingen naar diverse eerdere films
uit Von Triers oeuvre. Werd in twee aparte delen van ongeveer
twee uur in de bioscoop uitgebracht. Er bestaat ook een
director’s cut die nog anderhalf uur langer duurt.
Titel: Nynke
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Monic Hendrickx, Jeroen Willems, Peter Tuinman,
Carine Crutzen, Joke Tjalsma, Rients Gratama,
Marijke Veugelers, Porgy Franssen, Maarten Wansink
Nederland 2001
kleur 110 minuten
De geschiedenis van het turbulente huwelijk van de schrijfster
Sjoukje Bokma de Boer, alias Nynke van Hichtum, met Pieter
Jelles Troelstra. Beiden houden van taal en schrijven en het is
liefde op het eerste gezicht, maar als Troelstra zijn lyrische kant
steeds meer verwaarloost ten gunste van socialistische
bevlogenheid, raakt zijn vrouw in een isolement en komt ze aan
schrijven niet meer toe. Op aanraden van een zenuwarts wijdt
ze zich geheel aan het moederschap, maar haar creatieve en
kunstzinnige kant laat zich niet onderdrukken. Uiteindelijk gaan
de echtelieden ieder hun eigen weg, en dan kan Nynke van
Hichtum zich eindelijk aan haar roeping wijden. Dit
ontroerende relaas van de parallel lopende ondergang van een
huwelijk en herrijzenis van een schrijfster was een enorm
succes in de bioscoop en won twee Gouden Kalveren.

Titel: O brother, where art thou?
Regie: Joel Coen, Ethan Coen
Met: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson,
John Goodman, Holly Hunter, Charles Durning, Chris
Tomas King, Michael Badalucco
USA 2000
kleur 105 minuten
Losjes op de Odyssee geïnspireerde avontuurlijke tocht van drie
ontsnapte gevangenen in het diepe zuiden van Amerika in de
Depressiejaren. Ze moeten een door een van hen, Ulysses,
verborgen schat zien te bereiken voordat het betreffende gebied
onder water wordt gezet ten behoeve van een nieuwe
waterkrachtcentrale. Onderweg krijgen ze onder meer te maken
met een blinde ziener op een lorrie, een zwarte man die zijn ziel
aan de duivel heeft verkocht en met wie ze een succesvolle
zanggroep oprichten, de Soggy Bottom Boys, een louche
eenogige bijbelverkoper, drie sirenen met kwaadaardige
bedoelingen, de aan ADHD lijdende bankovervaller ‘Babyface’
Nelson, een lynching door de Ku Klux Klan en met het feit dat
Ulysses’ vrouw Penny op het punt staat met een ander in het
huwelijk te treden; dit alles tegen de achtergrond van
verkiezingsmanifestaties van twee gouverneurs die strijden om
de kiezersgunst. Hoewel gelardeerd met talloze aan de
werkelijkheid ontleende elementen, is de film toch niet anders
op te vatten dan als een sprookje; niet hun sterkste film, maar
wel zeer onderhoudend, zoals we gewend zijn van de
gebroeders Coen. En was de Odyssee eigenlijk niet ook een
roadmovie?
Titel: O’ Horten
Regie: Bent Hamer
Met: Baard Owe, Espen Skjønberg, Ghita Nørby, Bjørn
Floberg, Kai Remlow
Noorwegen 2007
kleur 90 minuten
Nadat het leven van treinmachinist Odd Horton veertig jaar lang
een saai, voorspelbaar verloop heeft gekend, belandt hij op de
dag van zijn pensionering in een cascade van verwarrende
belevenissen: een jongetje wil dat hij bij zijn bed blijft zitten tot
het slaapt, hij mist zijn allerlaatste dienst, hij is getuige van een
arrestatie, hij helpt een excentrieke oude uitvinder, sluit
vriendschap met hem en rijdt met hem mee terwijl hij
geblinddoekt een auto bestuurt, hij adopteert een hond, en hij
rekent af met zijn moeders teleurstelling over zijn gebrek aan
durf. Film in licht absurdistische stijl die een beetje doet denken
aan Kaurismäki toont het leven van een doodgewoon man op
een turbulent-tragikomisch keerpunt, als hij zijn houvast is
kwijtgeraakt en niet meer weet volgens welk spoorboekje hij
moet leven. Puntgaaf.

Titel: Oasis
Regie: Chang-dong Lee
Met: Kyung-gu Sol, So-ri Moon, Nae-sang Ahn, Seung-wan
Ryoo, Kwi-Jung Chu, Byung-ho Son, Ga-hyun Yun
Zuid-Korea 2002
kleur 132 minuten
Jong-du is net vrij na een paar jaar gevangenisstraf omdat hij
iemand had doodgereden. Hij is een sociaal onaangepaste, licht
zwakzinnige jongeman; andere mensen mijden hem instinctief
vanwege zijn rare gedrag en zijn familie wil liefst niets met hem
te maken hebben. Hij gaat langs bij de familie van het
slachtoffer, wordt ook daar weggestuurd, maar ziet dat de
overledene een spastische dochter heeft, Gong-ju. Het meisje
intrigeert hem omdat zij net als hij door haar familie niet voor
vol wordt aangezien. Tussen de twee ontstaat een curieuze en
door anderen met argwaan bekeken vriendschap. Ze vertellen
elkaar waar ze van houden, hij wast haar haar, ze gaan samen
uit en hij kalmeert haar ’s avonds telefonisch als ze bang is in
het donker. Het gaat mis als de twee door Gong-ju’s familie in
bed worden betrapt en hun woordeloze liefde niet wordt
begrepen. Boeiend en verontrustend drama over twee mensen
die niet ‘gezien’ worden door de maatschappij, of alleen op de
verkeerde manier, omdat ze in geen enkel stramien passen. Diep
ontroerend zijn Gong-ju’s fantasieën waarin ze plotseling niet
spastisch meer is, maar een echte, normale vriendin voor Jongdu.
Titel: Ober
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Alex van Warmerdam, Jaap Spijkers, Line van
Wambeke, Ariane Schluter, Mark Rietman, Thekla
Reuten, Kees Prins, Pierre Bokma, Porgy Franssen,
Togo Ikawa, Fedja van Huêt, René van ’t Hof
Nederland 2006
kleur 97 minuten
Een ober speelt in een scenario-in-wording van een slechte
scenarioschrijver met een slechte relatie, wiens vriendin af en
toe in het verloop van het verhaal probeert in te grijpen. We
zien afwisselend stukken uit het scenario en scènes bij de
schrijver thuis; als de plotontwikkelingen wat al te gortig
worden, komen er af en toe personages langs om verhaal te
halen, en soms worden er dan inderdaad wijzigingen
aangebracht. Het is een grappig idee en ook met leuke vondsten
uitgewerkt, maar tegen het eind worden de sprongen in het
verhaal steeds bizarder en ongeloofwaardiger en wordt het
concept iets te lang uitgemolken. Wat niet wegneemt dat er
talloze meesterlijke scènes in de film zitten waarom veel te
gniffelen valt: de bezoeken van drie schofterige zakenlieden aan
het restaurant, het gesol met een niet goed doorbakken biefstuk
die terug moet naar de keuken, de belevenissen met een Japanse
huurmoordenaar, een deprimerend personeelsfeestje, en niet te
vergeten de aankoop van een pijl-en-boog in een eigenaardig
winkeltje gerund door een stokoude vrouw. Op zijn beste
momenten doet deze Van Warmerdam denken aan een
Kaurismäki (bijvoorbeeld The man without a past).

Titel: Oberst Redl
Regie: István Szabó
Met: Klaus Maria Brandauer, Armin Müller-Stahl, Gudrun
Landgrebe, Jan Niklas e.v.a.
Hongarije 1985
kleur circa 150 minuten
Alfred Redl, van eenvoudige Roetheense (Oekraïense) komaf,
brengt het tot een zeer hoge post in het leger van de HongaarsOostenrijkse monarchie, begin deze eeuw. Dat lukt hem door
hard knokken en onvoorwaardelijke trouw aan de Habsburgse
dynastie. Maar hij moet daarvoor wel verraad plegen en zowel
zijn gedeeltelijk joodse afkomst als zijn biseksualiteit
geheimhouden. Als hij ten slotte hoofd van de
inlichtingendienst is krijgt hij de opdracht voor een ideale
landverrader te zorgen die leger zowel als volk door de schok
weer de gelederen zal doen sluiten. Langzaam wordt echter
duidelijk dat hij zelf die ideale verrader is. Als hij dit doorheeft
is hij niet meer in staat het tij te keren in de tot in het merg
verrotte monarchie. Hij moet wel inzien dat hij zelf een
‘onoprechte’ is in een op leugens gebaseerd systeem.
Schitterend acteerwerk en adembenemende beelden houden
tweeënhalf uur de aandacht vast. Film heeft zelfde soort
thematiek en zelfde hoofdrolspeler als Szabo’s vorige,
Mephisto.
Titel: Oblako-raj
Regie: Nikolaj Dostal
Met: Andrej Jigalov, Sergei Batalov, Irina Rozanova
Rusland 1991
kleur 80 minuten
Bewoners van een troosteloze huurkazerne in rep en roer als
één van hen, de immer opgewekte Kolja, voor de grap
aankondigt op reis te gaan. Hij kan al snel niet meer terug: de
buurtbewoners organiseren een afscheidsfeestje, zijn kamer
wordt leeggehaald en opnieuw verhuurd, en ten slotte wordt hij
door een grote delegatie naar de bus gebracht. Prachtig is in
beeld gebracht hoe een verzinsel enorme vormen aan kan
nemen in een wereld waar nooit iets opwindends gebeurt.

Titel: Occident
Regie: Cristian Mungiu
Met: Alexandru Papadopol, Anca-Ioana Androne, Tania
Popa, Ioan Gyuri Pascu, Valeriu Andriuta, Michael
Beck, Coca Bloos
Roemenië 2002
kleur 105 minuten
Luci verliest huis, baan en vriendin en trekt tijdelijk in bij een
oude tante. Terwijl een vriend van hem het oude mens de dood
in probeert te jagen zodat Luci haar woning kan krijgen, gaat
Luci welgemoed aan de slag als levende bierfles. Zo ontmoet
hij Mihaela, die gedichten schrijft en de kost verdient als
levende telefoon. Ze worden verliefd, maar Mihaela’s moeder
heeft andere plannen met haar: ze moet een rijke man aan de
haak slaan. Zwarte komedie met gelaagde vertelstructuur,
waarin de lotgevallen van de entourage van de diverse
hoofdpersonen afwisselend worden getoond, vol komische,
weemoedige en ontroerende momenten in het failliete en
corrupte Roemenië, ‘het land van Dracula en Nadia Comaneci’,
zoals een van de personages droogjes opmerkt.
Titel: Ödipussi (Loriots Ödipussi)
Regie: Loriot
Met: Loriot, Evelyn Hamann, Katharina Brauren, Edda
Seippel
Duitsland 1988
kleur 85 minuten
Komedie in Loriot-stijl, wat garant staat voor veel gestuntel en
ongemakkelijke situaties. Verhaal (oudere meubelverkoper die
nog bij moeder woont ontmoet psychologe, er ontwikkelt zich
een relatie en ze gaan samen met vakantie) is ondergeschikt aan
komische situaties. Hoogtepunten zijn de
verenigingsvergaderingen waar niemand naar elkaar luistert en
de avond waarop de wederzijdse ouders beleefd hatelijkheden
uitwisselen. Kreeg drie jaar later een succesvol vervolg in
Pappa ante portas.

Titel: Odnazjdi v Troebtsjovske (Once in Trubchevsk)
Regie: Larisa Sadilova
Met: Kristii Schneider, Egor Barinov, Joeri Kiselev, Marija
Semjonova, Valentina Kozova, Viktor Bogatkin,
Aleksandra Bobkovskaja
Rusland 2019
kleur 84 minuten
In Troebtsjevsk, een slaperig Russisch stadje tegen de grens met
Oekraïne aan, heeft vrachtwagenchauffeur Egor een
buitenechtelijke relatie met zijn eveneens getrouwde buurvrouw
Anna. In zo’n kleine gemeenschap is het lastig die liefde
geheim te houden en dat lukt dan ook uiteindelijk niet. De twee
moeten kiezen tussen hun passie en hun huwelijk. Maar hebben
ze eigenlijk wel een keus? Deze met amateuracteurs
opgenomen, documentair aandoende speelfilm over
doodgewone Russen die met al te menselijke problemen
worstelen tegen het decor van de 75-jarige herdenking van de
bevrijding van het plattelandsstadje doet door de authentieke
karakters en decors zeer levensecht aan.
Titel: Oeil de l’astronome, l’
Regie: Stan Neumann
Met: Denis Lavant, Airy Routier, Max Baissette de
Malglaive, Jérôme Derre, Jean-Claude Bolle-Reddat,
Elise Caron, Lou Castel, Fabrizio Rongione
Frankrijk 2012
kleur 90 minuten
Praag, 1610. Johannes Kepler, astronoom aan het hof van keizer
Rudolf II, krijgt tien nachten lang de beschikking over een van
de eerste telescopen, hem ter beschikking gesteld door de
hertog van Beieren tijdens diens bezoek. Kepler observeert met
hulp van zijn assistent al die nachten lang de planeten en sterren
en kan nu met eigen ogen zien wat Galilei al vóór hem had
ontdekt en beschreven. Op het terras waarop hij de telescoop
heeft geïnstalleerd, krijgt hij bezoek van sceptici, wantrouwige
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en allerlei figuren die
menen hun (al dan niet politieke) voordeel te kunnen doen met
de nieuwe ontdekkingen. Ondertussen wordt Keplers moeder
van hekserij beticht en neemt zijn gezichtsscherpte steeds
verder af. Hij moet zijn eenzame weg gaan tussen wetenschap,
bijgeloof, vrijheid en tirannie. De film toont, geconcentreerd in
een zeer kort tijdsbestek, een cruciaal stukje
wetenschapsgeschiedenis en laat zien hoe moeizaam de
inzichten doordrongen die voor ons nu vanzelfsprekend zijn.
Het scenario bevat nauwelijks nevenintriges en concentreert
zich op Keplers wetenschappelijke werk en de vele weerstanden
die het destijds opriep.

Titel: Oesters van Nam Kee
Regie: Pollo de Pimentel
Met: Katja Schuurman, Egbert Jan Weeber, Johnny de Mol,
Mohammed Chaara, Hans Dagelet, Edwin Jonker,
Guusje Eybers, Sabri el-Hamus, Joost Claes
Nederland 2002
kleur 117 minuten
Verfilming van Kees van Beijnums gelijknamige roman over de
geflipte gymnasiast Berry (Weeber) die hopeloos verliefd wordt
op de iets oudere nachtclubdanseres Thera (Schuurman). Het is
duidelijk dat het hier om gepassioneerde liefde gaat, met alle
bijbehorende hoogte- en dieptepunten, maar evenzeer is
duidelijk dat de twee betrokkenen zo verschillend zijn dat het
niet goed kan aflopen. Volstrekt niet duidelijk wordt wat die
twee precies in elkaar zien en waarom ze zich in deze amour
fou storten; we zíén het gebeuren, maar navoelen kunnen we het
niet. De film zoekt het daarvoor te veel in de flitsende
buitenkant van het verhaal en geeft de personages te weinig
achtergrond, waardoor het verhaal een soapachtige vluchtigheid
krijgt. Bovendien schieten de acteerkwaliteiten (vooral die van
Schuurman) tekort.
Titel: Oetomlionnije solntsem (Burnt by the sun)
Regie: Nikita Mikhalkov
Met: Oleg Mensjikov, Nikita Mikhalkov, Ingeborga
Dapkoenajte, Nadia Mikhalkova
Rusland/Frankrijk 1994
kleur 152 minuten
Eerste echt politieke film van Mikhalkov, die zich tijdens het
Brezjnjev-regime bezighield met gestileerde literaire
verfilmingen (zoals Oblomov). Deze film speelt ten tijde van de
stalinistische terreur in de jaren dertig. Regisseur Mikhalkov
speelt zelf de rol van generaal van het Rode Leger, held van de
revolutie, die in het landhuis van de familie van zijn vrouw in
gezelschap van zijn vrouw en dochtertje en een groot aantal
familieleden van zijn welverdiende rust geniet. Plotseling duikt
Mitja op, die in dit huis is grootgebracht en verliefd was op de
vrouw die nu met de generaal getrouwd is. Hij is tien jaar
weggeweest. Aanvankelijk lijkt het alsof het hem om de vrouw
te doen is, die duidelijk ook nog warme gevoelens voor hem
heeft, maar uiteindelijk blijkt hij lid van de geheime politie en
op een afrekening met de generaal uit. De film neemt een lange
aanloop om een groep nietsvermoedende onschuldigen tegen de
achtergrond te plaatsen van het begin van de grote zuiveringen
van Stalin, maar weet daarmee uiteindelijk wel te overtuigen.
De aftiteling meldt dat zowel de generaal als zijn vrouw zijn
gefusilleerd en pas in de jaren vijftig postuum zijn
gerehabiliteerd. Alleen de dochter heeft het overleefd; zij geeft
nu les op een muziekschool in Kazachstan.

Titel: Off mineur
Regie: Ramón Gieling
Met: Gijs Scholten van Aschat, Katelijne Verbeke, Hans
Croiset, Ella van Drumpt, Johan van Assche, Susan
Visser
Nederland 1996
kleur 58 minuten
De geestelijk en lichamelijk aan lager wal geraakte musicus
Max vermoordt in een vlaag van verstandsverbijstering zijn
vrouw Irma. De film vertelt in flashbacks de geschiedenis van
de laatste weken van het in verregaande staat van ontbinding
verkerende huwelijk. Max is aan drank en pillen verslaafd en
lijdt aan waanvoorstellingen; Irma was de enige die nog
contacten met de buitenwereld onderhield. Alleen met de
bovenburen, Xander (ex-minnaar van Irma en ex-psychiater van
Max) en zijn vrouw Yvonne spreekt Max nog af en toe. Max’
onvoorspelbare en soms gewelddadige gedrag boezemt Irma
angst in. Beiden zijn de wanhoop nabij. Het bezoek van een exvriendje van Irma leidt uiteindelijk tot de fatale uitbarsting.
Angstwekkend goed spel van Scholten van Aschat. Naast de tvversie van 58 minuten bestaat er een langere bioscoopversie, die
slechts enkele weken rouleerde.
Titel: Off screen
Regie: Pieter Kuijpers
Met: Jan Decleir, Jeroen Krabbé, Astrid Joosten, Theu
Boermans, Marjon Brandsma
Nederland 2005
kleur 86 minuten
Op 11 maart 2002 gijzelde een gewapende man een aantal
mensen in de Amsterdamse Rembrandttoren uit protest tegen
‘de verborgen codes in de zwarte balken van de
breedbeelduitzendingen’. Regisseur Kuijpers verdiepte zich in
de achtergronden en maakte er een spannende thriller annex
psychologisch drama van over de neergang van een verwarde,
vereenzaamde man met paranoia en hallucinaties. Decleir is
sterk als de in een eigen wereld levende gijzelnemer en Krabbé
zet prachtig de gladde Philips-topman neer.
Titel: Offers
Regie: Dana Nechushtan
Met: Jacob Derwig, Maryam Hassouni, Sabri Saad el Hamus
Nederland 2005
kleur 100 minuten
De moeder van politieman Haron komt om het leven bij een
zelfmoordaanslag in Parijs. Haron gaat in op een verzoek van
de geheime dienst om in de kringen van de terroristen te
infiltreren, met wraak als voornaamste motief. Hij raakt echter
steeds verder verstrikt in verwikkelingen waar hij geen greep op
heeft, terwijl zijn privéleven in hoog tempo in het ongerede
raakt. Deze aangrijpende en overtuigende film weet zowel de
terroristen als hun bestrijders en slachtoffers een gezicht te
geven.

Titel: Offline
Regie: Peter Monsaert
Met: Wim Willaert, Anemone Valcke, Patricia Goemaere,
Mourade Zeguendi
België 2012
kleur 105 minuten
Rudy probeert na een jarenlange gevangenisstraf de draad van
zijn verwoeste leven weer op te pakken. Zijn ex-vrouw weigert
hem te woord te staan en werk vinden lukt ook niet erg. Hij logt
regelmatig op een camsekssite in, altijd bij hetzelfde jonge
meisje met wie hij alleen maar over alledaagse dingen chat. Pas
gaandeweg wordt duidelijk welke traumatische gebeurtenis ten
grondslag ligt aan Rudy’s gedrag, en dan rijst de vraag of er na
zoiets nog wel hoop op een nieuwe start kan zijn. Sterk debuut
van Monsaert met uitstekend spel van vooral Willaert en Valcke
en een vette soundtrack van Triggerfinger.
Titel: Ofrivilliga, de (Involuntary)
Regie: Ruben Östlund
Met: Villmar Björkman, Linnea Cart-Lamy, Lief Edlund,
Sara Eriksson, Lola Ewerlund, Olle Liljas, Maria
Lundqvist, Cecilia Milocco
Zweden 2008
kleur 98 minuten
De zomer nadert in Zweden en de mensen worden uitgelatener.
We zijn getuige van een aantal uitspattingen en misdragingen.
Een man daagt na overvloedig drankgebruik zijn vrienden uit
verder te gaan dan ze eigenlijk willen. Een lerares meent het
gedrag van haar collega’s te moeten corrigeren. Twee jonge
meisjes gedragen zich graag uitdagend en sexy, maar op een
avond wordt een van tweeën bewusteloos van de drank door
een wildvreemde in een park gevonden. Tijdens een busreis
weigert de chauffeur door te rijden totdat degene die het
gordijntje in de wc heeft beschadigd zich meldt. Tijdens een
oudejaarsfeest gebeurt er een vuurwerkongeluk, maar het feest
gaat gewoon door omdat het slachtoffer weigert zich te laten
behandelen. Telkens heeft iemand op een cruciaal moment de
kans iets te zeggen, maar houdt hij/zij zich door groepsdruk stil,
waarna het gaandeweg steeds moeilijker wordt om alsnog op te
spreken. Er zijn veel grappige situaties, maar ze zijn grappig op
een gênante manier en de kijker voelt zich als onvrijwillige
getuige opgelaten. Vaak wordt alles getoond vanuit één lang
statisch shot en vindt een deel van de actie buiten beeld plaats,
wat de onbehaaglijkheid en het voyeursgevoel versterkt. Een
wat mij betreft geslaagd experiment. Östlund paste hetzelfde
mechanisme toe in zijn latere film Play, waar hij het gebruikte
voor de verbeelding van een waar gebeurd verhaal over pesten
en terroriseren onder schoolkinderen.

Titel: Oh boy (1991)
Regie: Orlow Seunke
Met: Orlow Seunke, Kees van Kooten, Monique Smets, Jim
van der Woude, Marc Didden, Huub Stapel, A.J.
Heerma van Voss, Gert-Jan Dröge, Peer Mascini
Nederland 1991
kleur 90 minuten
Dubbel verhaal à la French lieutenant’s woman: een filmcrew
neemt in een studio een film op over twee concurrerende
tankstations in de woestijn. In de film zijn de twee
hoofdrolspelers (Seunke en Van Kooten) elkaars concurrenten,
in de studio ook. In beide gevallen gaat het om de mooie Smets.
De film-in-de-film is bijna geheel opgebouwd uit verwijzingen
naar films van Buster Keaton, op wie Seunke probeert te lijken.
Het geheel blijft echter rommelig en ongeïnspireerd. Het lang
uitspinnen van te bekende slapstick-scènes verveelt snel, en de
gebeurtenissen op de filmset boeien al helemaal niet. Een
misser.
Titel: Oh boy (2012)
Regie: Jan Ole Gerster
Met: Tom Schilling, Martin Brambach, Michael Gwisdek,
Marc Hosemann, Robert Hofmann, Steffen Jürgens,
Friederike Kempter, Ulrich Noethen
Duitsland 2012
zwart-wit 83 minuten
Verrassende, in poëtisch zwart-wit gedraaide tragikomedie over
een jongeman die met zijn studie is gestopt en sindsdien
richtingloos door Berlijn dwaalt, zoekend naar zijn plaats en
verlangend ergens bij te horen. Hij heeft een reeks
ontmoetingen met min of meer buitenissige figuren: een
(ex-)vriendin, een buurman die een hevig verdriet probeert te
verwerken, een ambtenaar die hem een psychologische test
afneemt, een bevriende werkloze acteur, een labiele klasgenote
van de middelbare school die destijds gepest werd en die nu
avant-gardetheater speelt, zijn vader die hem op de golfbaan
meedeelt dat hij de geldkraan dichtdraait, een paar
dronkelappen, een oude man in een café die de kluts kwijt is en
op straat voor de deur plotseling in elkaar zakt. De absurditeit
van het leven is een steeds terugkerend thema, dat gaandeweg
steeds onheilspellender ondertonen krijgt. Sterk debuut van
regisseur Gerster, met stemmige muziek van de Major Minors.

Titel: OK garage
Regie: Brandon Cole
Met: John Turturro, Will Patton, Lili Taylor, Joe Maher,
Gemma Jones, Olek Krupa, Aida Turturro
USA 1998
kleur 90 minuten
Komedie, meer van het glim- dan het schaterlachtype, over
onbeantwoorde liefde, verlegenheid, onkunde en onhandigheid,
draaiend om een louche garage in Brooklyn waar niet
gerepareerd, maar wel fors gefactureerd wordt. Een naïeve
lerares besluit er verhaal te gaan halen nadat haar auto er tot
driemaal toe niet goed gerepareerd is; ze laat zich assisteren
door haar twee aanbidders, een wereldvreemde schrijver en een
vriend van hem, een extreem verlegen lasser. De interactie
tussen de drie hoofdpersonen is belangrijker dan het nogal
magere verhaaltje. Turturro, Patton en Taylor brengen hun
nogal excentrieke karakters zeer geloofwaardig over het
voetlicht.
Titel: Okay
Regie: Jesper W. Nielsen
Met: Paprika Steen, Ole Ernst, Troels Lyby, Nikolaj
Kopernikus, Molly Blixt Egelind
Denemarken 2002
kleur 93 minuten
Vrouw neemt halsoverkop haar doodzieke vader in huis om
voor een goede stervensbegeleiding te zorgen en probeert
tegelijk haar gezin bij elkaar te houden en een verzoening tot
stand te brengen tussen haar vader en haar broer, die geen
contact meer hebben sinds de coming-out van de broer acht jaar
geleden. De situatie loopt echter steeds meer uit de hand.
Lichtvoetige maar geloofwaardige film die aan het denken zet
over levensvragen, duidelijk door Dogma beïnvloed en puttend
uit het rijke arsenaal aan uitstekende Dogma-acteurs, maar zelf
geen Dogma-film. De nieuwe Deense cinema?

Titel: Okedoeibedankt
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Mae van de Loo, Douae Zine El Abidine, Cas Wolters,
Casper Wubbolts, Cherif Zaouali
Nederland 2022
kleur 90 minuten
De twaalfjarige Jamie verhuist naar het doveninternaat om aan
haar middelbareschoolopleiding te beginnen. Ze is verlegen en
ziet ertegenop om tussen allemaal onbekenden haar plekje te
moeten vinden. Dan krijgt ze het bericht dat haar eveneens dove
oma in Parijs, met wie ze een hechte band heeft, ernstig ziek is.
Haar ouders zijn al afgereisd en Jamie moet in het internaat
blijven. Maar haar nieuwe vriendin Imane, een ondernemende
meid, neemt haar op sleeptouw en samen vertrekken ze naar
Parijs – gewoon, met de trein. Onderweg komen ze allerlei
obstakels en avonturen tegen. Leuke en spannende jeugdfilm
waarin de kijker en passant ook nog heel wat informatie oppikt
over de wereld van doven en slechthorenden. De beide
hoofdrolspeelsters zijn zelf ook respectievelijk doof en
slechthorend.
Titel: Okno v Pariz (Window to Paris / Salades Russes)
Regie: Joeri Mamin
Met: Sergej Dontsov, Viktor Mikhailov, Agnès Soral, Nina
Oezatova, Kira Krejlis-Petrova, Natalja Ipatova
Rusland 1994
kleur 87 minuten
In een troosteloze nieuwbouwwijk van Sint-Petersburg wordt
bij toeval een mysterieuze doorgang ontdekt die uitkomt op een
Parijs dakterras in de buurt van Montparnasse. Dat zorgt voor
allerlei complicaties, en niet alleen bureaucratische.
Lichtvoetige komedie over de verschillen tussen de inventieve
maar boerse Russen en de onhandige maar elegante
Parijzenaars, waarbij de in overleven getrainde Russen een fikse
voorsprong hebben op de verwekelijkte westerlingen. Tevens
mooie metafoor over wat mensen doen als een droom ineens
binnen handbereik komt, en hoe het thuisland toch blijft
trekken, hoe beroerd het er ook is.

Titel: Okuribito (Departures)
Regie: Yôjirô Takita
Met: Masahiro Motoki, Ryôko Hirosue, Tsutomu Yamazaki,
Kazuko Yoshiyuki, Kimiko Yo. Takashi Sasano,
Tetta Sugimoto
Japan 2008
kleur 130 minuten
Daigo Kobayashi is plotseling werkloos als het orkest waar hij
cellist is wordt opgeheven. Hij keert samen met zijn vrouw
vanuit Tokio terug naar het stadje waar hij is opgegroeid. Hij
reageert op een personeelsadvertentie maar ontdekt pas tijdens
het sollicitatiegesprek wat voor soort baan het betreft: het in het
bijzijn van de naaste familie afleggen, wassen en mooi
opmaken van overledenen voordat ze de kist in gaan om te
worden gecremeerd. Het is zorgvuldig en waardig werk, maar
hij schaamt zich ervoor tegenover zijn vrouw, die inderdaad
ontzet reageert als ze erachter komt. Maar als ze een keer
getuige is van een aflegceremonie, verandert ze van mening.
Respectvolle film over een wanhopige man die zijn jeugddroom
moet opgeven maar een nieuwe bestemming vindt als
begeleider van mensen op hun laatste reis, en die ondertussen
zelf in het reine komt met de trauma’s uit zijn verleden. Naar
westerse maatstaven wat traag en lang en met enkele onnodig
kitscherige elementen (de hoofdrolspeler die opeens cello zit te
spelen in de woeste natuur), maar als geheel wel geslaagd.

Titel: Old
Regie: M. Night Shyamalan
Met: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex
Wolff, Thomasin McKenzie, Abbey Lee, Nikki
Amuka-Bird, Ken Leung, Eliza Scanlen, Aaron
Pierre, Embeth Davidtz, Emun Elliott, Alexa Swinton,
Gustaf Hammarsten, Kathleen Chalfant, Luca
Faustino Rodriguez, M. Night Shyamalan
USA 2021
kleur 108 minuten
Shyamalan baseerde het scenario van deze film losjes op de
graphic novel Sandcastle van Pierre-Oscar Lévy en Frederik
Peeters. Een gezin-in-crisis met twee kinderen gaat met
vakantie naar een tropisch toeristeneiland. De manager van hun
resort vertelt dat er nog een fraai geïsoleerd strand is waar ze
meer rust hebben en waar ze samen met een paar andere
bevoorrechte families naartoe mogen als ze willen. Ze stemmen
met het voorstel in, maar het fraaie strand blijkt weldra een
angstwekkende omgeving: de tijd lijkt er onwaarschijnlijk snel
te gaan zodat mensen razendsnel ouder worden en in luttele
dagen hun hele leven voorbij zien gaan. De badgasten proberen
het geheim van deze lugubere plek te ontdekken, maar de een
na de ander moet dat met de dood bekopen. Het gegeven
inspireert tot nadenken over het verstrijken van de tijd, ouder
worden en je kinderen zien opgroeien, het leven accepteren
zoals het is en je niet verzetten tegen het onafwendbare, maar
helaas is deze interessante filosofische materie nogal knullig
uitgewerkt en de finale, waarin we plotseling een volkomen
idiote ontknoping voorgeschoteld krijgen, doet afbreuk aan het
toch niet onverdienstelijke hoofddeel. Haalt bij lange na niet het
niveau van Shyamalans debuut The sixth sense.
Titel: Old cats
Zie:
Gatos viejos

Titel: Olga
Regie: Elie Grappe
Met: Anastasija Boedjasjkina, Sabrina Roebtsova, Tanja
Michina, Caterina Barloggio, Théa Brogli, Jérôme
Martin, Alicia Onomor
Frankrijk/Zwitserland/Oekraïne 2021
kleur 85 minuten
De jonge, veelbelovende Oekraïense atlete Olga is in 2013 aan
het trainen voor het EK en maakt kans om ook naar de
Olympische Spelen te worden uitgezonden. Als er een aanslag
wordt gepleegd op haar moeder, een journaliste die kritische
artikelen schrijft over de regering-Janoekovitsj, verhuist Olga
uit veiligheidsoverwegingen naar familie in Zwitserland en zet
daar haar training voort als lid van de Zwitserse selectie.
Intussen breekt in Kiev de Maidan-revolutie uit. Terwijl Olga
probeert zich te focussen op haar sportieve prestaties krijgt ze
steeds meer wroeging dat ze niet net als haar moeder en haar
beste vriendin Sasja op het Maidan-plein staat om mee te
demonstreren voor vrijheid en een democratisch gekozen
regering. Realistisch beeld van de verscheurdheid tussen de
drang om je in te zetten voor je idealen en het verlangen om
gewoon je leven te leven en te doen waar je goed in bent. Extra
schrijnend nu we weten hoe het de vrijheid en democratie in
Oekraïne sindsdien verder is vergaan. De sportscènes zijn
adembenemend, mede dankzij het feit dat de betreffende
actrices echte topatletes zijn.
Titel: Olivetti 82
Regie: Rudi Van Den Bossche
Met: Dirk Roofthooft, Hilde Heijnen, Hans de Munter,
Ingrid de Vos, Herbert Flack, Nand Buyl, Gijs
Scholten van Aschat, Sara Vertongen
België 2001
kleur 88 minuten
Verfilming van een oorspronkelijk als toneelmonoloog
geschreven tekst van Eriek Verpale. Op kerstavond wordt een
man ondervraagd op het politiebureau, verdacht van moord op
de minnaar van zijn dochter. Aangezien hij weinig of niets
prijsgeeft, schuift een van de rechercheurs hem een Olivetti 82typemachine onder de neus en daarop tikt de man, Bernard van
de Wiele, zijn bekentenis. Stukje bij beetje worden de tragische
gebeurtenissen onthuld waaruit zijn leven bestaat: zijn jeugd als
verguisd kind van een Canadese bevrijder, de dood van zijn
zusje, zijn mislukte huwelijk, zijn interesse voor de Jiddische
cultuur en zijn incestueuze liefde voor zijn dochter. Zeker geen
volmaakte, maar gezien het moeilijke basismateriaal toch wel
een zeer verdienstelijke prestatie van debuterend regisseur Van
Den Bossche.

Titel: Olivo, el
Regie: Icíar Bollaín
Met: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel
Cucala, Miguel Angel Aladren
Spanje 2016
kleur 100 minuten
Een Spaanse plattelandsfamilie heeft een tweeduizend jaar oude
olijfboom verkocht om een lening voor een restaurant te
financieren toen de olijfteelt niet meer lonend was. Sindsdien
praat de oude grootvader niet meer en takelt hij steeds verder af;
vaak zit hij zwijgend op de plek waar de boom heeft gestaan.
Kleindochter Alma, die een bijzondere band met de oude man
heeft, besluit de boom terug te halen zodat haar grootvader in
vrede kan sterven. Maar dat valt niet mee: de boom blijkt in het
atrium van een groot energiebedrijf in Düsseldorf te staan. Deze
film wil te veel tegelijk zijn: komedie, familiedrama,
liefdesverhaal, roadmovie en milieupamflet. Daarbij is het
hoofdgegeven nauwelijks serieus te nemen en rammelt het
scenario aan alle kanten. Pijnlijke misser.
Titel: Om det oändliga (About endlessness)
Regie: Roy Andersson
Met: Jessica Louthander, Bengt Bergius, Anja Broms, Martin
Serner, Marie Burman, Amanda Davies, Tatiana
Delaunay, Karin Engman, Jan-Eje Ferling, Thore
Flygel, Lotta Forsberg, Göran Holm, Magnus
Wallgren
Zweden/Noorwegen/Duitsland 2019
kleur 76 minuten
Nieuwe film van Andersson in zijn vertrouwde stijl, bekend van
zijn ‘levenstrilogie’ bestaande uit Sånger från andra våningen,
Du levande en En duva satt… Ook hier weer een serie statisch
gefilmde tableaus over ons tragikomische en soms wrede
levenslot. Hier vertelt een zachte vrouwenstem een sprookje
over de mens in al zijn grootse en kleinzielige gedaanten: een
vader strikt de veters van zijn dochter in de stromende regen,
een jonge vrouw wacht op haar afspraak, een van zijn geloof
gevallen priester vindt geen begrip voor zijn probleem bij een
psychiater, een verslagen leger marcheert naar een
gevangenenkamp, een ober schenkt een wijnglas zo vol dat de
wijn over tafel stroomt, een man raakt geïrriteerd nadat een
oud-klasgenoot hem zonder groeten voorbij is gelopen, een
kreupele oorlogsveteraan zit in een metrotunnel, een vader
houdt zijn dode kind in zijn armen, een liefdespaar zweeft
boven een kapotgebombardeerde stad, een man met een boeket
spreekt in een café de verkeerde vrouw aan, drie meisjes dansen
op de muziek uit een bar, een tandarts heeft zijn dag niet, een
man geeft in een volle bus uiting aan zijn verdriet en oogst
daarmee afkeuring: kan hij dat niet thuis doen? Niet ieders
smaak, maar fijnproevers zullen weer dankbaar onderduiken in
de absurd-melancholieke wereld van Andersson. Zoals een man
in een bar ergens op het eind zegt: ‘Het is toch fantastisch?
Alles? Nou ja, dat vind ik in elk geval.’

Titel: Omar
Regie: Hany Abu-Assad
Met: Adam Bakri, Leem Lubany, Iyad Hoorani, Samir
Bisharat, Waleed F. Zuaiter
Palestina 2013
kleur 96 minuten
Omar, een Palestijnse bakker, klimt regelmatig over de
scheidingsmuur om zijn geliefde Nadia te bezoeken. ’s Nachts
vecht hij samen met zijn jeugdvrienden Tarek en Amjad voor
de vrijheid van Palestina. Na de moord op een Israëlische
soldaat wordt hij gearresteerd en gemarteld; na een
afgedwongen bekentenis wordt hij vrijgelaten op voorwaarde
dat hij als informant gaat werken. Terwijl hij dubt voor wie hij
moet kiezen, zijn Israëlische contactpersoon of zijn jeugdvriend
Tarek, merkt hij dat ook Amjad zijn zinnen op Nadia heeft
gezet, waarna alle tegenstrijdige persoonlijke en politieke
loyaliteiten zich steeds meer verknopen tot een onontwarbaar
web waaruit geen uitweg meer mogelijk lijkt. Deze ronduit
beklemmende film weet de gewetensconflicten vrijwel vanaf
het begin haast aan den lijve voelbaar te maken en laat de kijker
daarna tot de ontknoping niet meer los.
Titel: Omweg, de
Regie: Frouke Fokkema
Met: Tamar van den Dop, Joachim Bissmeier, Marlies
Heuer, Halina Reijn, Thom Hoffman, Willeke van
Ammelrooy, Jan Decleir, Peer Mascini, Liz Snoyink
Nederland 2000
kleur 95 minuten
Het is rond 1980. Joanna, die een miskraam heeft gehad en haar
vriend is kwijtgeraakt, reist op zoek naar zingeving af naar de
Pyreneeën om daar geitenhoedster te worden. Ze gaat echter
eerst naar Oostenrijk, naar de schrijver Thomas Bernhard. Uit
zijn boeken meent ze in hem een zielsverwant te hebben
herkend, die weet hoe je met de onafwendbare menselijke
eenzaamheid moet omgaan. De film is gedeeltelijk
autobiografisch – Fokkema leefde in haar jonge jaren zelf enige
tijd met Bernhard samen – maar de existentiële nood van
Joanna komt niet goed uit de verf; het geheel blijft te veel
steken in betekenisloze puberale moeilijkdoenerij, seventiesgezweef en ongeloofwaardige plotwendingen (onder andere een
potsierlijk bloedbad). Fokkema kan véél beter.
Titel: On body and soul
Zie:
Teströl és lélekröl

Titel: On my own
Regie: Antonio Tibaldi
Met: Judy Davis, David McIlwraith, Jan Rubes, Colin Fox,
Michele Melega, Nicolas Van Burek
Italië/Canada/USA 1992
kleur 95 minuten
Gevoelig en liefdevol psychologisch portret van de
vijftienjarige kostschooljongen Simon, die tijdens een
Kerstvakantie te horen krijgt dat zijn moeder in een inrichting is
opgenomen. Langzamerhand ontdekt hij dat ze altijd al
‘verward’ was maar dat dat tot nu toe steeds van hem is
weggehouden. Hij probeert zijn alledaagse schoolleventje weer
op te pakken, maar dat valt niet mee. Dan bereikt hem op een
dag midden tijdens de lessen het bericht dat zijn moeder
zelfmoord heeft gepleegd.
Titel: On the road
Regie: Walter Salles
Met: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Amy
Adams, Tom Sturridge, Alice Braga, Elisabeth Moss,
Danny Morgan, Kirsten Dunst, Viggo Mortensen
Frankrijk/UK/USA/Brazilië 2012
kleur 137 minuten
Verfilming van de cultklassieker van Jack Kerouac over de
jonge schrijver Sal Paradise (Kerouacs alter ego) wiens leven
grondig overhoop wordt gehaald door de kennismaking met de
vrijgevochten Dean Moriarty en zijn vriendin Marylou. We
maken kennis met de beat generation, de eerste generatie die op
grote schaal experimenteerde met drugs, vrije seks en
escapisme, de wegbereiders van hippies en alle latere
jongerenbewegingen. Vanuit tegenwoordig perspectief is het
moeilijk voorstelbaar dat dit gegeven destijds zo schokkend
werd gevonden, maar we moeten bedenken dat deze jongeren
geen historisch voorbeeld hadden waarbij ze konden aansluiten,
ze moesten de nieuwe wereld ter plekke zelf uitvinden. Vrijwel
plotloze romans zijn notoir moeilijk verfilmbaar, en dat in
aanmerking genomen levert Salles een opmerkelijke prestatie:
in de meeste scènes krijg je het gevoel er zelf bij te zijn, en je
voelt afwisselend bewondering en een diepe haat voor de
aartsopportunist Moriarty.
Titel: Once in Trubchevsk
Zie:
Odnazjdi v Troebtsjovske
Titel: Once upon a time in Anatolia
Zie:
Bir zamanlar Anadolu’da

Titel: Once we were strangers
Regie: Emanuele Crialese
Met: Vincenzo Amato, Jessica Whitney Gold, Lynn Cohen,
Anjalee Deshpande, Ajay Naidu
USA 1998
kleur 96 minuten
Vier zeer verschillende mensen worstelen met de liefde in het
multiculturele New York: een Italiaanse kok probeert een
radiopresentatrice voor zich te winnen, en een al aardig
geïntegreerde maar straatarme Indiër staat na een door zijn
ouders en schoonouders gearrangeerd huwelijk voor de taak
zijn vrouw, kersvers overgevlogen uit India, te leren kennen.
Het pad van de liefde gaat niet over rozen, maar een goede
afloop lijkt wel mogelijk. New York vormt een realistische,
grauwe achtergrond, die het verhaal niet mooier maakt dan het
is; het vuurwerk dat er is, moet van de personages komen.
Titel: Once were brothers
Regie: Daniel Roher
Met: Robbie Robertson, Bob Dylan, Van Morrison, Eric
Clapton, Bruce Springsteen, Martin Scorsese
Canada/USA 2019
kleur 100 minuten
Documentaire over het wel en wee van Robbie Robertson en
The Band, een van de meest bijzondere popgroepen aller tijden.
Robertson en een aantal andere betrokkenen vertellen het
verhaal van het prille begin als begeleidingsgroep van Ronnie
Hawkins tot en met het fenomenale afscheidsconcert The Last
Waltz in 1976 en alle hilarische, aangrijpende en pijnlijke
belevenissen daartussenin, doorsneden met concert- en
sessieopnamen. Een verhaal over vijf gedreven musici die een
bijzondere chemie hadden en de tol van de roem. Mooi.

Titel: Once were warriors
Regie: Lee Tamahori
Met: Rena Owen, Temuera Morrison, Mamaengaroa KerrBell, Julian Arahanga, Taungaroa Emile, Cliff Curtis
Nieuw-Zeeland 1994
kleur 99 minuten
Beth en Jake Heke wonen met hun kinderen in een verpauperde
buitenwijk van Auckland, tussen snelwegen en lichtmasten. Ze
zijn allebei Maori’s, maar van zeer verschillende komaf: Jake
komt uit een arme familie waar geweld en alcoholisme de toon
bepalen, Beth stamt uit een rijke familie maar is haar voorname
milieu ontvlucht en ziet haar familieleden nooit meer. Jake is
een onvoorspelbare man: het ene moment kan hij wegdromen
bij sentimentele liedjes, het volgende moment exploderen in een
orgie van spiergeweld. Na een paar biertjes ramt hij er snel op
los; ook zijn vrouw moet het regelmatig ontgelden. Beth
probeert omwille van haar kinderen, van wie vooral de oudste
dochter Grace erg lijdt onder de situatie, het gezin zo goed
mogelijk draaiende te houden. Hoewel Jakes gedrag van kwaad
tot erger gaat, brengt pas een tragisch voorval met dodelijke
afloop Beth tot het inzicht dat ze met haar kinderen bij Jake
weg moet gaan. Zo samengevat lijkt het een draak, maar
Tamahori schetst geen zwart-wit beeld: hij weet zijn personages
zo neer te zetten dat iedereen wel iets sympathieks krijgt en dat
de afloop onontkoombaar lijkt. De tragiek van de ooit zo fiere
Maori-krijgers, wier afstammelingen tot maatschappelijk
uitschot zijn verworden, is uiterst schrijnend, maar dit etnische
element is eigenlijk bijzaak: de film laat vooral zeer
overtuigend zien waartoe huiselijk geweld (bij welke
bevolkingsgroep dan ook) leidt, en dat pappen en nathouden
uiteindelijk óók dodelijk kan zijn. Sommige scènes zijn tegen
het ondraaglijke aan.
Titel: Onder het hart
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Koen de Graeve, Frank Lammers, Kim van Kooten,
Hanna Obbeek, Lies Visschedijk, Meral Polat
Nederland 2014
kleur 99 minuten
De biologe Masha wordt verliefd op de gescheiden huisarts
Luuk. Als Luuk korte tijd later ongeneeslijk ziek wordt, komt
Masha ongewild in nauw contact met Luuks ex en zijn dochters.
Er vinden de nodige aanvaringen plaats, maar uiteindelijk
begeleiden alle betrokkenen Luuk samen naar het einde.
Indringend drama dat een nieuwe relatie tussen mensen met een
verleden vanuit een verrassende invalshoek belicht, met een
mooi zwart-komisch script en ondersteund door een aantal
sterke hoofdrollen. Ondanks enkele minder gelukkig gekozen
plotelementen wat mij betreft grotendeels geslaagd.

Titel: Onder ons
Regie: Marco van Geffen
Met: Dagmara Bak, Natalia Rybicka, Rifka Lodeizen, Guy
Clemens, Reinout Bussemaker
Nederland 2011
kleur 84 minuten
De Poolse Ewa werkt als au pair in een vinexwijk. Ze is een
gevoelig, verlegen meisje dat niet goed communiceert met haar
nuchtere Nederlandse omgeving, of dat nu door de taalbarrière
komt of door haar teruggetrokkenheid. Gelukkig heeft ze wat
aanspraak aan leeftijdgenote Aga, die bij een ander gezin werkt.
Als er een verkrachter rondwaart, meent Ewa te weten wie hij
is, maar ze kan haar verhaal bij niemand kwijt. Ze wordt steeds
angstiger en durft ten slotte de straat niet meer op, zodat ze haar
werk niet meer goed kan doen en naar huis teruggestuurd wordt.
Het verhaal wordt in vluchtige penseelstreken en vanuit
verschillende perspectieven verteld, zodat de kijker de
contouren pas gaandeweg kan invullen. Dat gebeurt met
prachtige beeldcomposities (vaak lange statische shots waarin
ook buiten beeld van alles gebeurt), maar het geheel blijft toch
iets te schetsmatig om je echt te raken en Van Geffen verliest
aan het slot een beetje de greep op zijn materiaal.
Titel: One day (2011)
Regie: Lone Scherfig
Met: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Rafe
Spall, Ken Stott, Heida Reed
USA/UK 2011
kleur 107 minuten
Op 15 juli 1988 brengen Emma en Dexter samen de nacht door
na de dag dat ze allebei zijn afgestudeerd. We volgen het
grillige tracé van hun vriendschap vervolgens door telkens
vooruit te springen naar de 15e juli van het volgende jaar, tot in
2011 toe. Dat lijkt een leuk idee en het had het uitgangspunt
kunnen zijn voor een onderhoudende romantische komedie,
maar helaas is deze film dat niet.
Titel: One day (2018)
Zie:
Egy nap

Titel: One I love, the
Regie: Charlie McDowell
Met: Mark Duplass, Elisabeth Moss, Ted Danson
USA 2014
kleur 91 minuten
Het huwelijk van Sophie en Ethan verkeert in zwaar weer en ze
bezoeken een relatietherapeut. Die stuurt hen een weekend naar
een afgelegen landhuis om weer nader tot elkaar te komen. Hun
verblijf daar ontaardt in een gevecht om hun ware zelf in een
spiegelpaleis van gevoelens: wie zijn ze echt, en houden ze
genoeg van elkaar om elkaar mét alle tekortkomingen te
accepteren? Deze curieuze mengeling van romantische komedie
en suspense weet bijna tot het eind te boeien, maar de finale is
helaas nogal slap, wat afdoet aan de algehele indruk. Wel
interessant om te zien hoe Duplass en Moss, twee goede
acteurs, met deze materie omgaan. Al met al redelijk.
Titel: Onfatsoenlijke vrouw, de
Regie: Ben Verbong
Met: José Way, Huub Stapel, Coen van Vrijberghe de
Coningh
Nederland 1991
kleur 90 minuten
Gelukkig getrouwde vrouw komt in aanraking met man die
allerlei verwarrende gevoelens in haar wakker roept. Ze draaien
eerst een tijdje om elkaar heen, waarbij ze beginnen met elkaar
seksuele fantasieën te vertellen, maar gaan er uiteindelijk toe
over ze ook echt uit te voeren. Dat leidt tot spannende scènes in
een oud huis, op straat en in een chic restaurant. Er ontstaan
echter steeds meer spanningen en problemen door de
onverenigbaarheid van de opwindende ontmoetingen met de
minnaar en het huiselijke leven met man en kind. De vrouw
moet kiezen. Verhaal zit beslist goed in elkaar en weet bepaalde
snaren te raken, maar helaas is het spel van de vrouwelijke
hoofdrolspeelster (Way) te houterig om overtuigend, laat staan
erotisch te zijn, en zijn de (weinige) seksscènes ronduit gênant.
Desondanks redelijk geslaagd.

Titel: Only lovers left alive
Regie: Jim Jarmusch
Met: Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska,
John Hurt, Anton Yelchin, Jeffrey Wright
UK/Duitsland/Frankrijk/USA 2013
kleur 123 minuten
Vampierfilm-met-een-twist van meesterregisseur Jarmusch.
Adam en Eve, twee vampiers die al eeuwen geliefden zijn,
ontmoeten elkaar in onze moderne tijd weer in Detroit na jaren
uit elkaar te zijn geweest. Ze genieten van muziek en elkaar,
maar dan wordt hun samenzijn bedreigd door Ava, het zusje
van Eve, die door haar wispelturige gedrag hun geheim in
gevaar brengt. Een tegelijk grappige en tragische, fraai
vormgegeven film vol knipoogjes voor de goede verstaander.
Jarmusch concentreert zich niet op de bloederige details, maar
op het kalme, zelfs wat saaie leven van een moderne (maar
eeuwenoude) man die vóór alles beschaafd en cultureel wil zijn
maar zich door consumptiegeile proleten (‘zombies’) omringd
weet – en uiteindelijk toch niet meer is dan een junkie. Mooi.
Titel: Ontmaagding van Eva van End, de
Regie: Michiel ten Horn
Met: Vivian Dierickx, Jacqueline Blom, Ton Kas, Tomer
Pawlicki, Abe Dijkman, Rafael Gareisen, Anandi Gall
Nederland 2012
kleur 98 minuten
De leden van een behoorlijk disfunctioneel gezin vinden nieuwe
manieren om met zichzelf en elkaar om te gaan dankzij een
Duitse uitwisselingsstudent die een poosje komt logeren. Deze
absurde komedie met tragische ondertonen toont archetypische
figuren in stripachtig versimpelde situaties waarin ze zich geen
raad weten. De film lonkt duidelijk naar grote voorbeelden in
binnen- en buitenland, maar blijft een niet helemaal geslaagd
vormexperiment.
Titel: Onvoltooid verleden
Regie: Bram van Erkel
Met: Elja Pelgrom, Edmond Classen, Anne Buurma, Erik
van ’t Woud
Nederland 1981
kleur 65 minuten
Vrouw komt toevallig terug in de plaats waar ze haar jeugd
heeft doorgebracht. Niet iedereen vindt dat ze welkom is, omdat
ze destijds bevriend was met twee broers die op tragische wijze
om het leven kwamen. Sommigen zien haar als de schuldige.
Uiteindelijk komt het tot een openhartig gesprek met de vader
van de omgekomen jongens. De schuldvraag komt in een ander
daglicht te staan.
Titel: Open hearts
Zie:
Elsker dig for evigt

Titel: Opposite of sex, the
Regie: Don Roos
Met: Christina Ricci, Martin Donovan, Ivan Sergej, Lisa
Kudrov, Lyle Lovett, Johnny Galecki, William Lee
Scott
USA 1998
kleur 105 minuten
De zestienjarig Deedee gaat na de dood van haar stiefvader
inwonen bij haar halfbroer Bill, zijn vriendje Matt en Lucia, de
zus van zijn overleden grote liefde Tom. Al na korte tijd heeft
Deedee Matt verleid, naar blijkt omdat ze een vader voor haar
kind nodig heeft, en zijn ze er samen vandoor met een heleboel
geld en de as van Tom. Bill en Lucia zetten de achtervolging in,
en dat is nog maar het begin van een verhaal vol even komische
als pijnlijke verwikkelingen, waarin de levens van alle
betrokkenen heftig door elkaar worden geschud. Kudrov
schittert in haar rol van de cynische, onbeminde Lucia die
stiekem verlangt naar de onbereikbare Bill, en Ricci steelt de
show als Deedee, die als een wervelwind door het verhaal raast
en bovendien ook nog voortdurend in een allesbehalve politiek
correcte voiceover door alles en iedereen heen kakelt. Aan het
begin waarschuwt ze dat ze geen meisje met een gouden hart is,
waarna ze vervolgt: ‘But relax: there’s people a lot nicer than
me coming up. We call them losers.’
Titel: Optical illusion
Zie:
Maboroshi no hikari

Titel: Oranges and sunshine
Regie: Jim Loach
Met: Emily Watson, Aisley Loftus, Stuart Wolfenden,
Lorraine Ashbourne, Federay Holmes, Richard
Dillane, Hugo Weaving, David Wenham
UK/Australië 2010
kleur 100 minuten
Margaret, een maatschappelijk werkster in Nottingham, wordt
in de jaren tachtig geconfronteerd met een Australische vrouw
die in Engeland op zoek is naar haar moeder; de vrouw was een
buitenechtelijk kind en is als klein meisje naar de andere kant
van de wereld gedeporteerd. Margaret gaat op onderzoek uit en
ontdekt dat er veel meer van dergelijke gevallen zijn. Het lijkt
er steeds meer op dat grote aantallen Britse tehuiskinderen in de
jaren vijftig en zestig op dezelfde brute wijze zijn ‘verscheept’,
kennelijk gesanctioneerd door zowel de Britse als de
Australische regering. De kinderen werden als goedkope
werkkrachten ingezet en vaak ook mishandeld en/of misbruikt.
Margaret zoekt de publiciteit en wordt bedolven onder brieven
van Australiërs die op zoek zijn naar hun Britse familie; ook
wordt ze bedreigd door mensen die willen voorkomen dat de
misstanden in de toenmalige Australische kindertehuizen alsnog
in de openbaarheid komen. De film belicht een schokkende
misstand waarvoor pas decennia later officieel excuses zijn
aangeboden, en de emotionele impact die de onthullingen
hebben op de slachtoffers én de ontdekkers zelf. Het schandaal
doet denken aan dat van de stolen generations uit de film
Rabbit-proof fence.
Titel: Orphans
Regie: Peter Mullan
Met: Douglas Henshall, Gary Lewis, Rosemarie Stevenson,
Stephen McCole, Ann Swan
UK 1997
kleur 101 minuten
Drie broers en een zus raken op drift na de dood van hun
moeder. Ze rouwen niet in stilte, maar geven zich over aan een
explosie van activiteit, geweld, woede en uitbundigheid. De ene
broer raakt gewond na een caféruzie, de andere jaagt verbeten
achter de dader aan, de zus komt met haar rolstoel vast te zitten
in een stormachtige nacht, en de oudste broer probeert
krampachtig een waardige dodenwake te houden in een kerk.
Hoewel de film soms ontspoort in misplaatste slapstickachtige
en anderszins ongeloofwaardige situaties, wordt de chaos
waarin het leven van pas wees geworden volwassenen kan
ontaarden zeer overtuigend en rauw in beeld gebracht tegen de
achtergrond van het leven van de arme onderklasse in Glasgow,
dezelfde sfeer als in de films van Ken Loach.

Titel: Oslo, 31. august
Regie: Joachim Trier
Met: Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid
Olava, Malin Crépin, Emil Lund, Andreas Braaten,
Petter Width Kristianssen
Noorwegen 2011
kleur 95 minuten
Anders, een bijna afgekickte dertiger, verlaat de kliniek voor
één dag om in Oslo te gaan solliciteren en zijn ex-vriendin en
een paar oude vrienden op te zoeken. Hij observeert de keuzes
die zij in hun leven gemaakt hebben en merkt hoe achterdochtig
zij naar hem kijken. Het ‘gat’ in zijn verleden wordt in zijn
gedachten steeds meer een onoverkomelijk obstakel. Deze
minimalistische, onthutsend indringende schildering van het
stadse milieu waaruit Anders afkomstig is maakt inzichtelijk
hoe zijn leven zo kon ontsporen en waarom hij geen uitweg
meer ziet. Losjes geïnspireerd op de roman Le feu follet van
Pierre Drieu la Rochelle, eerder meesterlijk verfilmd door Louis
Malle.
Titel: Other side of hope, the
Zie:
Toivon tuolla puolen
Titel: Others, the
Regie: Alejandro Amenábar
Met: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula
Flanagan, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes,
Elaine Cassidy, Keith Allen, Michelle Fairley,
Alexander Vince
USA 2001
kleur 101 minuten
Grace trekt zich tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog
met haar twee kinderen terug in een landhuis op het eiland
Jersey in afwachting van de terugkeer van haar man van het
slagveld. Ze neemt een paar personeelsleden in dienst, die ze
instrueert over de regels van het huishouden: de kinderen lijden
aan hypersensitiviteit voor daglicht, zodat de gordijnen altijd
dicht moeten zijn in vertrekken waar zij zijn. Grace raakt er
steeds meer van overtuigd dat er iets niet pluis is in het oude
huis. Spookt het er of is zijzelf bezig langzaam gek te worden?
Spannende thriller, zonder al te veel griezelscènes en met een
bevredigende ontknoping. Onderhoudend.

Titel: Oude liefde
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Beppie Nelissen, Gene Bervoets, Hadewych Minis,
Halina Reijn, Eva van der Gucht, Wim Opbrouck,
Carly Wijs, Aus Greidanus sr., Claudia Kanne
Nederland 2017
kleur 99 minuten
Twee al lang gescheiden zestigers ontmoeten elkaar voor het
eerst sinds jaren weer op de begrafenis van hun veertigjarige
zoon. Ze zoeken troost bij elkaar en merken daarbij dat de oude
gevoelens weer opspelen. Dit op zich interessante gegeven
sneeuwt een beetje onder door een overvloed aan half
uitgewerkte nevenplotjes en doordat de balans tussen serieus
spel en slapstick af en toe geheel zoek is, maar zodra Nelissen
en Bervoets samen in beeld zijn ontstaat meteen een boeiende
chemie. Al met al redelijk onderhoudend.
Titel: Our grand despair
Zie:
Bizim büyük çaresizligimiz
Titel: Our little sister
Zie:
Umimachi diary
Titel: Out of Africa
Regie: Sydney Pollack
Met: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer
USA 1985
kleur en stereo circa 160 minuten
De Deense schrijfster Karen Blixen verbleef van 1913 tot 1931
in Kenia, waar ze een koffieplantage had. Over deze periode
schreef ze later het autobiografische boek Out of Africa met
zeer veel aandacht voor het land zelf en weinig voor haar privéleven. Pollack vulde gegevens uit dit boek aan met feiten uit
Blixen-biografieën en kwam zo tot deze film die enerzijds het
reilen en zeilen van een onafhankelijke vrouw tot onderwerp
heeft maar anderzijds de grote liefde behandelt tussen Blixen en
grootwildjager Denys Finch Hatton. De aandacht wordt
daardoor wat afgeleid van Afrika zelf; bovendien is de film
vooral naar het einde toe wat langzaam. Wat mij betreft niet van
het niveau van They shoot horses, don’t they? van dezelfde
regisseur. Van de zeven Oscars ging er ten onrechte géén naar
de fabuleuze Streep; wel naar John Barry voor de kitscherige
muziek.

Titel: Out of the present
Regie: Andrej Ujica
Met: Anatoli Arzebarski, Sergej Krikalev, Helen Sharman,
Aleksandr Volkov
Duitsland 1999
kleur 96 minuten
Documentaire over het verblijf van tien maanden van
kosmonaut Sergej Krikalev aan boord van het ruimtestation Mir
in 1991-’92, veel langer dan oorspronkelijk gepland wegens
politiek gemotiveerde wijzigingen in de aflossingsploeg (onder
andere omdat de lanceerbasis na het uiteenvallen van de SovjetUnie plotseling in Kazachstan lag). De film geeft een goede
indruk van het dagelijks leven, de routineactiviteiten en de
experimenten met gewichtloosheid in de ruimte, doorsneden
met beelden van lanceringen en landingen en fraaie panorama’s
van de aarde vanuit de ruimte. Krikalev maakt en passant van
een vervreemdende afstand de ineenstorting van zijn
geboorteland en het ontstaan van de Russische federatie mee;
vóór zijn vertrek woonde hij in Leningrad, bij thuiskomst in
Sint-Petersburg. Er is een spaarzame voiceover van Krikalev
zelf, maar er wordt weinig uitgelegd en veel aan de verbeelding
van de kijker overgelaten, zodat je helemaal kunt opgaan in de
beelden en geluiden van de ruimtemissie. Een prachtige
kijkervaring!
Titel: Overmorgen
Regie: Natasja André de la Porte
Met: Houk van Warmerdam, Monic Hendrickx, Susa
Andrea, Indra Cauwels, Tim Senders, Pieter van der
Sman, Angelique de Bruijne, Bert Luppes
Nederland 2010
kleur 50 minuten
Thijs is geslaagd voor zijn eindexamen, heeft een fijne vriendin
en leuke vrienden en is helemaal klaar voor het studentenleven.
Als zijn vader, die van zijn moeder gescheiden is en elders
woont met zijn nieuwe gezin, in het ziekenhuis wordt
opgenomen, neemt Thijs dat aanvankelijk niet zo serieus. Maar
als zijn vader overlijdt en hij door diens nieuwe familie op een
afstand wordt gehouden, raakt zijn leven in het ongerede. Hij
moet erkennen dat hij zijn vader nooit echt heeft gekend en dat
hij ook afscheid moet nemen van de vaderrol die hij zelf voor
zijn kleine zusje speelde. Intense verbeelding van de emotionele
valkuilen rond gebroken en gelijmde gezinnen en de flexibiliteit
en kwetsbaarheid van kinderen.

Titel: Overnighters, the
Regie: Jesse Moss
Met: Jay Reinke, Keegan Edwards
USA 2014
kleur 102 minuten
Documentaire over het stadje Williston in North Dakota, dat
door arme gelukszoekers wordt overstroomd sinds er met
succes naar olie wordt gefrackt. Het zijn grotendeels mannen
die hopen op een nieuwe kans of op de vlucht zijn voor de
demonen uit hun verleden. Velen van hen hebben geen
slaapplek en Jay Reinke, de predikant van de plaatselijke kerk,
ziet het als zijn christenplicht zoveel mogelijk hulpbehoevenden
onderdak te bieden in zijn kerkgebouw, hierin gesteund door
zijn gezin en een deel van de kerkleden. Al snel stapelen de
problemen zich op: de toestroom van nieuwe werkzoekers
houdt aan, steeds meer gemeenteleden lopen weg, er zijn zorgen
over de veiligheid en tot overmaat van ramp krijgt de
plaatselijke krant er lucht van dat twee van de mannen die in de
kerk overnachten in het verleden zijn veroordeeld wegens
seksuele misdrijven. Een deel van Reinkes protégés keert zich
tegen hem, en dan blijkt hij zelf ook nog een duister geheim met
zich mee te dragen. Grimmig beeld van een getroebleerde man
die vergeefs een voorbeeld van naastenliefde probeert te zijn in
een kleine, conservatieve, weinig gastvrije gemeenschap.
Titel: Paha maa (Frozen land)
Regie: Aku Louhimies
Met: Mikko Leppilampi, Jasper Pääkkönen, Petteri
Summanen, Pamela Tola, Matleena Kuusniemi,
Mikko Kouki, Sulevi Peltola
Finland 2005
kleur 130 minuten
In een winters Finland leiden depressies, drugs- en
alcoholgebruik tot een cascade van geweld, tegenslagen en
ellende. De film is opgezet als een aantal kruisende
verhaallijnen waarin een vals biljet van 500 euro als
ongeluksbrenger van de een aan de ander wordt doorgegeven en
de gebeurtenissen elkaar als dominostenen aantikken. We zien
onder meer een ontslagen leraar die aan de drank raakt en zijn
zoon van zich vervreemdt waardoor deze in de criminaliteit
belandt, een kruimeldief, een vertegenwoordiger in stofzuigers,
een politeagente die bij een achtervolging omkomt waarna haar
man in een neerwaartse spiraal raakt, en een gearresteerde
linkse activist wiens vriendin in haar eentje hun beider kind
grootbrengt. Het eerste halfuur lijkt een soort tragikomische
staalkaart van klein en groot leed, maar gaandeweg wordt de
toon steeds grimmiger. De begrafenisplechtigheid waarmee de
film begint en eindigt lijkt het inktzwarte maatschappijbeeld
weer enigszins te nuanceren. Fraai acteer- en camerawerk
houden de kijker ondanks de deprimerende strekking goed bij
de les.

Titel: Palindromes
Regie: Todd Solondz
Met: Ellen Barkin, Richard Masur, Matthew Faber, Stephen
Singer, Emani Sledge, Valerie Shusterov, Hillary B.
Smith, Hannah Freiman, Rachel Corr, Will Denton,
Sharon Wilkins, Alexander Brickel, Shayna Levine,
Debra Monk, Richard Riehle
USA 2004
kleur 100 minuten
De dertienjarige Aviva is zwanger geraakt en haar moeder
dwingt haar een abortus te ondergaan. Hevig geschokt loopt ze
weg van huis en belandt in een vreemde, soms beloftevolle, dan
weer vijandige wereld, maar de zwangerschap blijft haar op alle
mogelijke manieren achtervolgen. Uiteindelijk keert ze terug
naar haar ouderlijk huis. Is ze veranderd of is ze nog dezelfde
persoon? De rol van Aviva wordt door acht verschillende
acteurs gespeeld (twee volwassen vrouwen, vier pubermeisjes,
een jongen en een kleuter). Eerst vertolken ze de rol om beurten
gedurende één ‘hoofdstuk’, daarna keren ze in omgekeerde
volgorde terug. Een wederom eigenzinnige film van de immer
tegendraadse Solondz, een boeiend kijkspel waarin de
opvattingen van de toeschouwer over goed en kwaad grondig
door elkaar worden geschud (Roger Ebert schreef: ‘The movie
is almost reckless in the way it refuses to provide us with a
place to stand’). In Amerika controversieel vanwege de abortus
en de moord door de pro-life-activisten.
Titel: Pan’s labyrinth
Zie:
Laberinto del fauno, el
Titel: Pane e tulipani
Regie: Silvio Soldini
Met: Licia Maglietta, Bruno Ganz, Felice Andreasi, Marina
Massironi, Antonio Catania, Giuseppe Battiston
Italië 2000
kleur 114 minuten
Huisvrouw wordt langs de snelweg vergeten door haar gezin en
gaat op zoek naar haar eigen geluk in Venetië, waar ze bevriend
raakt met een suïcidale IJslandse ober, een holistische masseuse
en een anarchistische bloemist. Ondertussen stuurt haar man
een loodgieter naar de waterrijke stad om haar op te sporen.
Heerlijke film met goed gedoseerd absurdisme; fraaie
hoofdrollen van Maglietta als de in nieuwe omgeving
opbloeiende huisvrouw en Ganz als de (aanvankelijk)
zwijgzame ober.

Titel: Panthère des neiges, la (The velvet queen)
Regie: Marie Amiguet, Vincent Munier
Met: Vincent Munier, Sylvain Tesson
Frankrijk 2021
kleur 92 minuten
Hoog in de Tibetaanse bergen, op een hoogvlakte tussen
moeilijk toegankelijke dalen, ligt een van de laatste ongerepte
gebieden ter wereld waar vele zeldzame diersoorten leven. De
wereldberoemde natuurfotograaf Vincent Munier gaat er samen
met schrijver-avonturier Sylvain Tesson op zoek naar wilde
dieren, met name de uiterst zeldzame en schuwe
sneeuwluipaard. De beelden van het ruige landschap in de
Himalaya en de zeldzame verschijningen van wilde dieren zijn
werkelijk adembenemend, maar helaas zijn die doorsneden met
gesprekken tussen de twee kleumende mannen en een quasidiepzinnige voiceover (‘de oertijd huilt, en elke traan is een
yak’). De muziek van Nick Drake en Warren Ellis verhaalt van
de vaak onopgemerkte aanwezigheid in dit landschap van wilde
dieren overal om je heen (jij ziet ze niet, maar zij zien jou wel)..
Titel: Paperboy, the
Regie: Lee Daniels
Met: Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman,
John Cusack, David Oyelowo, Scott Glenn, Ned
Bellamy, Macy Gray
USA 2012
kleur 107 minuten
Een journalist keert terug naar zijn geboorteplaats in Florida om
onderzoek te doen naar een oude moordzaak waarvoor iemand
ter dood is veroordeeld van wie hij vermoedt dat die onschuldig
is. Hij komt terecht in een kluwen van intriges waarin vele
mensen belangen blijken te hebben, onder wie de plaatselijke
pers en politie, een zwarte collega van de journalist, diens
jongere broer en een blonde stoot die met langgestraften
correspondeert. Zijn geobsedeerdheid met de kwestie brengt
hem uiteindelijk in levensgevaar. Deze vakkundig gemaakte,
van begin tot eind beklemmende verfilming van een thriller van
Peter Dexter schuwt het smerige en absurde detail niet maar
overtuigt in de karaktertekening. Waardige opvolger van (het
tot een volstrekt ander genre behorende) Precious.

Titel: Pappa ante portas
Regie: Loriot
Met: Loriot, Evelyn Hamann, Irm Hermann, Dagmar Biener,
Ortrud Beginnen, Inge Wolffberg, Gerrit Schmidt-Foß
Duitsland 1991
kleur 89 minuten
Drie jaar na Ödipussi maakte Loriot opnieuw een fijne
komedie, ditmaal rond de plotselinge pensionering van Dietrich
Lohse. Na te zijn ontslagen omdat hij voor het bedrijf waar hij
werkte voor 40 jaar schrijfmachinepapier en gummetjes had
ingekocht, richt hij zijn tomeloze, maar chaotische energie nu
op het thuisfront, waar hij denkt het nodige te kunnen
organiseren en stroomlijnen, maar daarbij komt hij in aanvaring
met zijn vrouw. Menige komisch-pijnlijke Loriot-situatie rond
het eeuwige onbegrip tussen de echtelieden passeert de revue,
culminerend in een familie-etentje ter ere van de tachtigste
verjaardag van Dietrichs schoonmoeder waarbij de Lohses
tegenover hun onuitstaanbare zwager en schoonzus komen te
zitten.
Titel: Paradies: Liebe
Regie: Ulrich Seidl
Met: Margarethe Tiesel, Peter Kazungu, Inge Maux, Gabriel
Mwarua, Carlos Mkutano, Josphat Hamisi, Dunja
Sowinetz, Helen Brugat, Melanie Lenz, Maria
Hofstätter
Oostenrijk/Duitsland 2012
kleur 120 minuten
Dit eerste deel van de Paradies-trilogie van Seidl gaat over
Teresa, een Oostenrijkse Rubensvrouw en alleenstaande moeder
van in de vijftig die haar dochter Melanie bij tante stalt en met
een paar vriendinnen met vakantie gaat naar Kenia, waar op het
strand meer dan kralen en kettinkjes wordt aangeboden: je kunt
er als westerse vrouw ook probleemloos seks kopen.
Aanvankelijk koestert Teresa nog de illusie dat ze daarmee ook
liefde krijgt, maar uit die droom wordt ze hardhandig wakker
geschud. De film schetst een diep deprimerend beeld van de tot
zuivere koopwaar gereduceerde eenentwintigste-eeuwse mens.
Griezelig goede en dappere hoofdrol van Tiesel, die tot de
bodem van haar personage gaat.

Titel: Paradies: Glaube
Regie: Ulrich Seidl
Met: Maria Hofstätter, Nabil Saleh, Natalya Baranova, Rene
Rupnik, Daniel Hoesl, Dieter Masur, Trude Masur
Oostenrijk/Duitsland 2012
kleur 115 minuten
Tweede deel van Seidls Paradies-trilogie over Anna-Maria,
zuster van Teresa en tante van Melanie uit deel 1. Anna-Maria
werkt als verpleegkundige en is nadat haar islamitische
echtgenoot verlamd is geraakt diep katholiek geworden en
helemaal doorgeschoten in godsdienstwaanzin: ze geselt
zichzelf voor een crucifix, gaat in haar vakanties met een
Mariabeeld van deur tot deur ‘om Oostenrijk weer goed
katholiek te maken’ (wat soms tot vreemde reacties of agressie
bij de aangesprokenen, veelal immigranten, leidt) en is lid van
een fanatieke sekte die regelmatig bijeenkomt om samen hardop
te bidden. Haar geloof wordt zwaar op de proef gesteld als haar
aan een rolstoel gekluisterde man van zijn familie naar haar
huis terugkeert en door haar verzorgd én bemind wenst te
worden. Sterke rol van Hofstätter als de griezelig geëxalteerde
geloofsverbreidster (‘Guten Tag, die Mutter Gottes kommt zu
Besuch!’) van wie uiteindelijk toch onduidelijk blijft wat haar
ten diepste drijft: is dat niet evenzeer frustratie als
naastenliefde?
Titel: Paradies: Hoffnung
Regie: Ulrich Seidl
Met: Melanie Lenz, Verena Lehbauer, Joseph Lorenz,
Michael Thomas, Viviane Bartsch
Oostenrijk/Duitsland 2013
kleur 92 minuten
Slotdeel van de Paradies-trilogie, waarin we de 13-jarige
Melanie, de dochter van Teresa uit deel 1, terugzien. Terwijl
haar moeder in Kenia is, wordt zij door haar tante Anna-Maria
naar een dieetkamp voor te dikke kinderen gestuurd om af te
slanken en gezond te leren eten. Ze sluit er vriendschap met
kampgenote Verena en wordt verliefd op de dokter, die daar
niet ongevoelig voor blijkt maar terugschrikt als het serieus
dreigt te worden. Van het dieet- en trainingsschema komt
weinig terecht; er wordt volop illegaal geschranst en ook
gezopen, en Melanie en Verena gaan zelfs een keer stiekem
naar een kroeg in het naburige dorp. Langzaam doemt het beeld
op van een eenzaam meisje dat in het dieetkamp hetzelfde zoekt
als haar moeder in Kenia of haar tante bij de maagd Maria, en
met dezelfde vergeefsheid. Maar voor Melanie is er nog hoop:
de eerste liefdespijn zal voorbijgaan en dan begint het echte
leven. Daarmee eindigt de trilogie – althans voor Seidls doen –
licht en optimistisch.

Titel: Paradise drifters
Regie: Mees Peijnenburg
Met: Tamar van Waning, Jonas Smulders, Bilal Wahib,
Joren Seldeslachts, Camilla Siegertsz, Steef Cuijpers,
Micha Hulshof
Nederland 2020
kleur 85 minuten
Drie jongeren zijn op weg naar Zuid-Europa op zoek naar geld
en geluk. Yousef mag de jeugdinrichting waar hij jaren heeft
doorgebracht verlaten omdat hij meerderjarig is geworden,
maar heeft flauw geen idee wat hij met zijn vrijheid moet
beginnen. Chloe is zwanger en wordt naar Spanje gestuurd. En
Lorenzo wil met een drugssmokkel snel geld verdienen. De film
schetst in korte scènes zonder veel tekst een rauw, nu eens
poëtisch en dan weer keihard, beeld van het leven van jongeren
die niet genoeg kans hebben gekregen om iets van hun leven te
maken en aan de zelfkant zijn beland. Ze hebben hulp nodig,
liefde of minstens wat aandacht, maar die krijgen ze niet.
Huiveringwekkend en qua vormgeving een interessant
experiment. Aan duiding wordt niet gedaan, de kijker moet het
verhaal van deze wanhopigen zelf in zijn hoofd construeren.
Titel: Paradise now
Regie: Hany Abu-Assad
Met: Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal, Amer Hlehel,
Hiam Abbass, Ashraf Barhom, Mohammad Bustami
Frankrijk/Duitsland/Nederland/Israël 2005
kleur 90 minuten
Twee Palestijnse jeugdvrienden in Nablus worden uitgekozen
voor het plegen van een zelfmoordaanslag in Tel Aviv. We
volgen hen vanaf het moment dat ze dat te horen krijgen tot de
ontknoping – hun voorgeschiedenis, motieven, overtuigingen,
twijfels, angsten, moed, vastberadenheid. En we zien hoe
minieme factoren de loop der gebeurtenissen veranderen.
Tegelijkertijd ontroerende en angstaanjagende registratie van de
wereld van de terroristische organisaties, die nergens prekerig
of propagandistisch wordt.

Titel: Paradise road
Regie: Bruce Beresford
Met: Glenn Close, Pauline Collins, Frances McDormand,
Johanna ter Steege, Jennifer Ehle, Cate Blanchett,
Julianna Marguilies, Elizabeth Spriggs, Sab Shimono,
Stan Egi, Clyde Kusatsu
Australië 1997
kleur 115 minuten
Singapore, 1942. De Japanners nemen de stad in en een aantal
Britse vrouwen en kinderen moeten hals over kop vluchten op
een schip. Nadat het schip tot zinken is gebracht door Japanse
vliegtuigen bereiken ze zwemmend en op vlotten Sumatra, waar
ze in een Jappenkamp belanden, samen met Nederlandse,
Amerikaanse, Australische en Aziatische vrouwen. Daar
houden ze zich staande, mede met behulp van een
‘stemmenorkest’, een vrouwenkoor dat muziek van Ravel en
Dvorak zingt, geleid door een bezielende musicienne. De film is
iets te ‘mooi’: ondanks enkele gruwelijke scènes wordt de
ellende van drie jaar in een concentratiekamp niet echt
voelbaar. Niettemin indrukwekkend. Johanna ter Steege heeft
een aardig rolletje als een pragmatische non.
Titel: Paradise suite, the
Regie: Joost
Met: Anjela Nedyalkova, Boris Isakovic, Erik Adelöw, Isaka
Sawadogo, Jasna Djuricic, Magnus Krepper,
Raymond Thiry, Victoria Koblenko, Sigrid ten Napel,
Dragan Bakema
Nederland 2015
kleur 123 minuten
Verhaal over een aantal beschadigde mensen wier wegen elkaar
kruisen in Amsterdam. De jonge Bulgaarse Jenya denkt naar
Nederland te komen voor een fotoshoot, maar belandt in een
gruwelijke nachtmerrie. De zachtmoedige Afrikaan Yaya komt
haar te hulp, maar raakt daarbij zelf alles kwijt. De Servische
oorlogsmisdadiger Ivica is net vader geworden, maar ontdekt
dat zijn verleden hem op de hielen zit in de gedaante van de
Bosnische Seka, die meent niets meer te verliezen te hebben en
alleen nog maar wraak wil, maar in plaats daarvan liefde vindt.
En het Zweedse pianowonderkind Lukas loopt bij zijn vader
weg, die pas daardoor beseft wat er scheef zit in hun relatie.
Deze vakkundig gemaakte ensemblefilm houdt zich aan de
inmiddels beproefde formule, maar bevat niet één verrassende
nieuwe vondst en leunt wel erg zwaar op het sentiment. Matig.

Titel: Paramaribo papers
Regie: Ger Poppelaars
Met: Mark Rietman, Kenneth Herdigein, Daniëlla Mercelina,
Wilgo Baarn, Hans Trentelman, Leslie de Gruyter,
Tom Jansen
Nederland 2002
kleur 95 minuten
Nederlands geheim agent (Rietman) gaat in het Suriname van
1982, dat wordt geteisterd door demonstraties en acties tegen de
nieuwe marxistisch-militaire regering, op zoek naar een
verdwenen journalist en komt documenten op het spoor die
wijzen op Nederlandse betrokkenheid bij de coup van 1980. Hij
wordt scherp in de gaten gehouden door de legerbevelhebber
(Herdigein) maar na aanvankelijke aarzeling geholpen door
diens minnares (Mercelina), die begint in te zien dat de
gebruikte middelen het doel niet altijd heiligen. De film eindigt
met de decembermoorden op 8 december 1982.
Titel: Paranoid Park
Regie: Gus Van Sant
Met: Gabe Nevins, Daniel Liu, Taylor Momsen, Jake Miller,
Lauren McKinney
USA 2007
kleur 85 minuten
Op een rangeerterrein in Portland in de buurt van ‘Paranoid
Park’, een plek waar skateboarders elkaar treffen, komt een
bewaker onder een trein. De politie vermoedt dat het geen
ongeluk was maar moord en ondervraagt een aantal
skateboarders. Onder hen is Alex, die worstelt met de ophanden
zijnde scheiding van zijn ouders, de relatie met zijn
vriendinnetje Jennifer en andere typische puberzaken. Op
aanraden van zijn goede vriendin Macy stelt hij zijn ervaringen
op schrift om ermee in het reine te komen, en de film is een
verbeelding van dat geheime dagboek. In prachtige dromerige
beelden (onder andere fraaie shots van skateboarders) beleven
we een stukje van Alex’ leven en kwellingen mee. De
cameravoering en montage maken van elk shot beeldpoëzie en
Nevins levert een sublieme acteerprestatie als de slecht in zijn
vel zittende Alex, die met een verschrikkelijk geheim moet
leven.
Titel: Parasite
Zie:
Gisaenchung

Titel: Parfum de bébé
Regie: Serge Meynard
Met: Jacques Spiesser, Laurie Duthilleul
Frankrijk 1991
kleur 85 minuten
De tienjarige Marion ontdekt dat haar vader, die ze in Afrika
waande, in werkelijkheid een Parijse clochard is. Door een
wonderlijke samenloop van omstandigheden weet hij uit het dal
te kruipen en zich te bewijzen als een echte vader. Boeiend
gegeven met zeer matige uitwerking. De strijd tussen vader en
moeder wordt nergens geloofwaardig, maar Duthilleul is een
prachtig klein meisje.
Titel: Paris s’éveille
Regie: Olivier Assayas
Met: Judith Godrèche, Martin Lamotte, Jean-Pierre Léaud,
Thomas Langmann, Antoine Basler, Ounie Lecomte
Frankrijk 1991
kleur 95 minuten
De achttienjarige Louise (Godrèche) werkt in de kapsalon van
haar moeder, maar droomt van een baan bij de tv. Ze is aan de
drugs en heeft allerlei bijbaantjes om aan geld te komen. Ze
heeft een relatie met de veertiger Clément (Léaud), omdat ze
hoopt dat zijn contacten haar verder kunnen helpen. Plotseling
duikt Cléments zoon Adrien (Langmann) op, die aan de
zelfkant van Parijs leeft en zich bezighoudt met louche zaakjes.
Louise verruilt de vader voor de zoon. Via hem weet ze weer in
contact te komen met de tv-medewerker die haar bij een eerdere
sollicitatie afwees. Als ze haar kans schoon ziet, begint ze een
relatie met hem en weet er zo een baantje als weervrouw uit te
slepen. De film registreert zonder een moreel oordeel te vellen
een periode uit het leven van een jonge vrouw wier handelingen
uitsluitend lijken ingegeven door eigenbelang, hetgeen doet
denken aan Sans toit ni loi, zij het dat Louise, anders dan het
meisje uit die film, wanhopig houvast probeert te vinden in het
leven en onzeker, kwetsbaar en ontroerend is. Je kunt niet
anders dan blijven kijken om te zien hoe het haar verder
vergaat.
Titel: Paris, Texas
Regie: Wim Wenders
Met: Harry Dean Stanton, Hunter Carson, Nastassja Kinski,
Dean Stockwell
USA 1984
kleur circa 150 minuten
Uit zeer heftige relatie ontstaat hooglopende ruzie. Man verlaat
vrouw en zoontje. Vier jaar later duikt hij weer op om zoontje
dat door zijn broer wordt opgevoed weer met moeder te
herenigen. Zelf stapt hij dan weer op. Verhaal, geschreven
samen met Sam Shepard, wordt gepresenteerd als zoektocht van
de eenzame ‘cowboy’ Travis (Stanton) naar de brokstukken van
z’n verleden. Film is meer typisch Hollywood dan typisch
Wenders.

Titel: Parked life, a
Regie: Peter Triest
Met: Petar Bonchev
België/Nederland 2022
kleur 76 minuten
Documentaire over Petar Bonchev, een van de vele OostEuropese mannen die als vrachtwagenchauffeur in West-Europa
werken. We zien hem kriskras door Europa rijden, in- en
uitladen, slapen in zijn cabine, eten en drinken met bevriende
chauffeurs of alleen en beeldbellen met zijn vrouw en zijn
zoontje Dani thuis in Bulgarije. Omdat hij telkens drie maanden
op pad is en zijn vrouw thuis alle lopende zaken alleen moet
zien op te lossen, gaat het bergafwaarts met zijn huwelijk;
uiteindelijk zijn we getuige van een gesprek over scheiding en
alimentatie terwijl de vrachtwagen met sneeuwkettingen door
een winters landschap zwoegt. Onthullend kijkje in het zware
chauffeursleven dat zich afspeelt tegen het grimmige decor van
snelwegen, megaparkeerplaatsen en bedrijventerreinen.
Opgedragen aan alle ‘kosmonauten van de snelweg’.
Titel: Part time God
Regie: Paul Cohen
Met: Jersey Matuschka, Pepijn van Loon, Egil Lillestøl, Ilya
Prigogine, Richard Dawkins
Nederland 1993
kleur 80 minuten
Het spanningsveld tussen toeval en vrije wil, je lot in eigen
hand nemen en je onderwerpen aan je noodlot, staat centraal in
de documentaire Part time God. De vraag in hoeverre je invloed
hebt op je eigen leven, wordt onderzocht aan de hand van ‘Gods
computer’, waarmee we in deze film even mogen spelen: een
wand vol kleine schermpjes, waarop we beelden zien uit alle
hoeken en gaten van de wereld. Als zo’n schermpje wordt
aangetikt, vergroot het zich tot het hele scherm en beleven we
een stukje mee uit een mensenleven. Verder kunnen onder in
beeld de koppen van een aantal wetenschappers worden
opgeroepen, die, indien aangetikt, commentaar geven bij
hetgeen we zien gebeuren. Aldus zijn we onder meer getuige
van het liefdesverdriet van Pepijn, een Amsterdamse jongen die
in Frankrijk druiven is gaan plukken om zijn vriendin te
vergeten die hem heeft verlaten, de borstamputatie van de
Amerikaanse beeldend kunstenares Jersey Matuschka en het
leven van een echtpaar in Suriname, hij eendenfokker,
voortdurend beslissend over leven en dood, zij fervent Jehova’s
Getuige, verlossing door overgave aan een barmhartige God
predikend. Vooral Matuschka’s oprechtheid en het verdriet van
Pepijn zijn indrukwekkend, maar als geheel is de film iets te
fragmentarisch. Tergend is het dat de boven het scherm
zwevende hand soms alweer een nieuwe functie aantikt als je
net een beetje in een verhaal begint te komen. Ook het tegelijk
kijken (naar mensenlevens) en luisteren (naar wetenschappelijk
commentaar) is niet altijd plezierig. Het einde, waar de
wetenschappers niets weten te zeggen over een spontaan
ingezet weemoedig lied, is echter weer subliem.

Titel: Passé, le (The past)
Regie: Asghar Farhadi
Met: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline
Burlet, Elyes Aguis, Jeanne Jestin, Sabrina Ouazani,
Babak Karimi
Frankrijk/Italië 2013
kleur 130 minuten
Nieuwe film van de maker van A separation en About Elly.
Ahmad, die nadat hij zijn vrouw heeft verlaten weer in Iran
woont, arriveert vier jaar later in Parijs om de
echtscheidingsakte te tekenen. Hij ontdekt dat zijn ex inmiddels
samenwoont met een andere man, Samir, en dat diens zoontje
ook aan het gezin is toegevoegd. Ook verneemt hij dat Samirs
vrouw al een poos in coma ligt na een zelfmoordpoging. De
relatie tussen zijn ex en haar oudste dochter is op een dieptepunt
aangeland omdat de dochter denkt dat de relatie tussen Samir en
haar moeder de oorzaak is van de zelfmoordpoging van Samirs
vrouw. Alles wordt nog ingewikkelder als de dochter een
dramatische onthulling doet die de verhoudingen op scherp zet.
Het verhaal meandert van de een naar de ander en wisselt
telkens van perspectief, waardoor duidelijk wordt dat we maar
al te vaak snel oordelen en handelen op grond van gebrekkige
informatie, met soms rampzalige gevolgen. Goed
gecomponeerd, al is hier naar mijn smaak wel wat erg veel
drama in één scenario samengeperst.
Titel: Passerelle, la
Regie: Jean-Claude Sussfeld
Met: Pierre Arditi, Mathilde Jay, Jany Holt, Aurielle Doazan
Frankrijk 1987
kleur 85 minuten
In een oud Parijs appartement wonen de wat teruggetrokken
meneer Jean en de jonge, mooie Cora naast elkaar. Cora is
alleenstaande moeder. Haar zoontje Antoine speelt altijd in de
gangen en op de loopbrug, ook al verbiedt zijn moeder hem dit
steeds weer. Cora heeft een ongebonden levenswijze en werkt
’s nachts, later blijkt als nachtclubdanseres en stripteaseuse. Op
een dag sluit meneer Jean zichzelf per ongeluk naakt buiten als
er boodschappen worden bezorgd op het moment dat hij net in
bad wil gaan. Via de loopbrug en zijn badkamerraam hoopt hij
ongezien weer naar binnen te glippen (het is nog zeer vroeg),
maar op de loopbrug schrikt Antoine zo van de plotselinge
verschijning van de naakte Jean, dat hij van de balustrade valt.
Lange tijd ligt hij in coma. Jean voelt zich schuldig aan het
ongeluk, maar durft Cora de ware toedracht niet te vertellen. Ze
vermoedt wel dat hij er meer van weet. Ten slotte komt de
bekentenis tijdens een diner à deux. Als Antoine weer bij
bewustzijn komt en als blijkt dat hij geen blijvend trauma aan
de gebeurtenis heeft overgehouden, komen Jean en Cora
eindelijk tot elkaar.

Titel: Passievrucht, de
Regie: Maarten Treurniet
Met: Peter Paul Muller, Carice van Houten, Halina Reijn, Jan
Decleir, Frank Lammers, Dai Carter, Gijs Scholten
van Aschat, Frank Lammers, Tjitske Reidinga
Nederland 2003
kleur 105 minuten
Verfilming van het gelijknamige, zeer succesvolle boek van
Karel Glastra van Loon over Armin, die een gelukkig leven
leidt met zijn 14-jarige zoon Bo en zijn tweede vrouw Ellen,
totdat hij ontdekt dat hij altijd onvruchtbaar is geweest en dat
zijn zoon dus zijn zoon niet kan zijn. Zijn hele wereld komt op
de kop te staan en hij begint te wroeten in het verleden van zijn
eerste, tien jaar geleden overleden vrouw Monika, dit tot
wanhoop van degenen die hem nu na staan. Het gegeven is
spannend en het boek was adembenemend, maar in de film
komt het verhaal minder goed uit de verf. Armin wordt te veel
neergezet als een sukkel die een speelbal is van het lot en de
vrouwen in zijn leven. Het begin- en het eindshot zijn allebei
mooi.
Titel: Past, the
Zie:
Passé, le
Titel: Paterson
Regie: Jim Jarmusch
Met: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie (hond)
USA 2016
kleur 118 minuten
De ups en downs van het dagelijks leven en de poëzie van het
alledaagse (visueel, muzikaal en verbaal) geobserveerd via
Paterson, buschauffeur in Paterson, New Jersey, wiens dagen er
allemaal hetzelfde uitzien: hij rijdt zijn route, luistert naar de
gesprekken tussen passagiers die hij opvangt, hoort een
klagende collega aan, schrijft gedichten, laat de hond uit, drinkt
een biertje in een bar en gaat dan weer naar huis, naar zijn
geliefde Laura. Zij is een kunstenares met een voorliefde voor
zwart-wit en haar gedachten zijn voortdurend in beweging, elke
dag heeft ze nieuwe dromen en invallen waarin ze haar man
liefdevol laat delen. Het gewone wordt bijzonder in dit
charmante, fonkelende pareltje van de oude meester Jarmusch.
Titel: Patience stone, the
Zie:
Syngué sabour, pierre de patience

Titel: Patrick, de
Regie: Tim Mielants
Met: Kevin Janssens, Jemaine Clement, Jan Bijvoet, Hannah
Hoekstra, Pierre Bokma, Bouli Lanners, Jean-Benoît
Ugeux
België 2019
kleur 97 minuten
De 38-jarige, kinderlijke Patrick woont met zijn ouders op een
naturistencamping. Als zijn vader overlijdt, is deze
wereldvreemde man plotseling eigenaar van de camping, wat
tot onrust leidt omdat de vaste campinggasten vrezen voor het
voortbestaan van hun favoriete vakantieplek. Patrick wordt
intussen echter volledig in beslag genomen door de spoorloze
verdwijning van zijn lievelingshamer. De zoektocht naar de
hamer wordt voor Patrick een existentiële queeste naar zichzelf,
waarbij hij zich door niets en niemand van de wijs laat brengen,
zelfs niet als hij even verdacht wordt van moord. Fraaie, kalmabsurdistische film met melancholieke ondertonen, over de zin
van het leven en de moed om jezelf te zijn.
Titel: Paul à Québec
Regie: François Bouvier
Met: François Létourneau, Gilbert Sicotte, Julie LeBreton,
Louise Portal, Shanti Corbeil-Gauvreau, Myriam
LeBlanc, Brigitte Lafleur, Julien Poulin
Canada 2015
kleur 95 minuten
Striptekenaar Paul woont in 1999 met zijn vriendin Lucie en
hun dochtertje Rose in Montreal. Regelmatig bezoeken ze
Lucies ouders in Québec samen met Lucies twee zussen en hun
gezinnen; het is altijd een vrolijke, drukke boel bij opa en oma.
Maar op een keer blijkt Lucies vader ongeneeslijk ziek te zijn.
Vanaf dat moment krijgt Paul, die altijd een wat afstandelijk
contact met zijn schoonvader had, een steeds hechtere band met
hem. Liefdevol portret van een grote, hechte familie en de
manier waarop de verschillende betrokkenen met de dood van
de oude man omgaan. Geslaagde filmbewerking van de
gelijknamige autobiografische graphic novel van Michel
Rabagliati, die ook aan het scenario meeschreef.
Titel: Pauline à la plage
Regie: Eric Rohmer
Met: Amande Langlet, Arielle Dombasie, Pascal Greggory,
Feodor Atkins, Simon de la Brosse, Rosette
Frankrijk 1983
kleur 94 minuten
Marion gaat met nichtje Pauline vakantie houden aan het strand.
Ze valt op versierder Henri, die ook wel een bloemenmeisje
lust, terwijl Pauline in Sylvain een vriendje vindt. De
schuchtere Pierre die ook op Marion aast brengt een serie
verwikkelingen en ruzies op gang die slechts met grote moeite
weer te ontwarren zijn. De bekende gesprekken over het leven
en de liefde stempelen de film tot een echte Rohmer (vergelijk
La femme de l’aviateur).

Titel: Pauline en Paulette
Regie: Lieven Debrauwer
Met: Dora van der Groen, Ann Petersen, Rosemarie
Bergmans, Julienne de Bruyn, Idwig Stéphane,
Camilla Blereau, Nand Buyl, François Beukelaers,
Koen Crucke
België/Nederland 2000
kleur 78 minuten
Pauline is eind zestig en ‘onnozel’: ze kan niet lezen of
schrijven, haar eigen brood niet smeren en haar veters niet
vastmaken. Ze is feitelijk een klein meisje in het lichaam van
een oude vrouw. Als haar zuster, door wie ze wordt verzorgd,
plotseling overlijdt, zitten de twee andere zussen met haar
opgescheept. Pauline gaat inwonen bij de oudste van de twee,
de winkelierster en amateur-operettester Paulette. De grauwe
werkelijkheid van alledag, de kinderlijk-ondeugende wereld van
Pauline en de onwezenlijke operette-droomwereld van Paulette
vloeien voortdurend in elkaar over, hetgeen een prachtige,
ontroerende en grappige film oplevert. Hoogtepunt is de scène
waarin Pauline dansend op de klanken van Tsjaikovski’s
bloemenwals een kakelbonte tuin begiet. Je zou de film kunnen
zien als een pleidooi voor de kracht van de liefde en de moed
om ‘anders’ te zijn.
Titel: Pawn sacrifice
Regie: Edward Zwick
Met: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg,
Peter Sarsgaard, Edward Zinoviev, Alexandre
Gorchkov, Lily Rabe, Robin Weigert
USA 2015
kleur 115 minuten
Het levensverhaal van de geniale, maar psychisch gestoorde en
paranoïde Amerikaanse schaakgrootmeester Bobby Fischer,
geconstrueerd rondom de match om de wereldtitel tegen Boris
Spasski in Reykjavik in 1972, midden in de Koude Oorlog die
dan op zijn hoogtepunt is. De hectische sfeer tussen de twee
grootmachten van destijds, waarin elk miniem detail een
onheilspellende betekenis lijkt te hebben, is goed getroffen en
de gekte en de zintuiglijke overgevoeligheid van Fischer
bekruipen je, zo dicht zit je hem op de huid. Goed.
Titel: Peggy Sue got married
Regie: Francis Coppola
Met: Kathleen Turner, Nicolas Cage
USA 1986
kleur circa 100 minuten
Vrouw, op het punt van scheiden, bezoekt reünie van haar
middelbare school. Ze valt flauw en reist terug in de tijd. Al die
kennis uit de toekomst zorgt voor menige onbegrijpelijke en
venijnige opmerking, maar uiteindelijk ziet ze in dat ze haar
voorbije leven niet meer kan veranderen en kiest ze toch weer
voor dezelfde jongen. Prachtige, weemoedige film met slechts
enkele kleine schoonheidsfoutjes.

Titel: People vs. Larry Flynt, the
Regie: Milos Forman
Met: Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton,
James Cromwell, Brett Harrelson, James Carville,
Larry Flynt, Donna Hanover, Crispin Glover
USA 1996
kleur 129 minuten
Levensverhaal van Larry Flynt, de oprichter van het
Amerikaanse blootblad Hustler, en zijn vrouw. Begin jaren
zeventig besluit Flynt met zijn blad de taboes te doorbreken die
Playboy en Penthouse intact hebben gelaten, maar zijn totale
gebrek aan terughoudendheid en goede smaak brengt hem al
snel in conflict met puriteins Amerika, en hij wordt om de
haverklap voor het gerecht gedaagd. Uiteindelijk zegeviert voor
het Hooggerechtshof het recht op vrije meningsuiting, zélfs
voor een proleet als Flynt. Meer indruk dan deze ‘boodschap’
maakt echter de sublieme vertolking van Flynts vrouw Althea
door popster Courtney Love (weduwe van Kurt Cobain); je ziet
haar voor je ogen verleppen. Norton is de advocaat die Flynt, zij
het tegen heug en meug, steeds blijft verdedigen. Hanover
speelt een mooi rolletje als de blijmoedig-gelovige zus van
president Carter.
Titel: Père de mes enfants, le
Regie: Mia Hansen-Løve
Met: Louis-Do de Lencquesaing, Chiara Caselli, Alice de
Lencquesaing, Alice Gautier, Manelle Driss, Eric
Elmosnino
Frankrijk 2009
kleur 110 minuten
Grégoire, een charmante filmproducent, staat aan het hoofd van
het in permanente financiële moeilijkheden verkerende Moon
Films. Als een van de producties zich tot een bodemloze
geldput ontpopt en de schuldeisers steeds opdringeriger worden,
pleegt hij zelfmoord. Na zijn dood probeert zijn Italiaanse
vrouw Sylvia inzicht te krijgen in de toestand en het bedrijf
voort te zetten. Ze ontmoet een bankier, een licht ontvlambare
Zweedse regisseur, Russische tv-bonzen, een directielid van een
filmlab en de advocaat van Moon. Onthutsende studie van een
man die leefde voor zijn grote hartstocht en zijn gezin dat wordt
verpletterd door schulden en moet zien te overleven; gebaseerd
op een waar gebeurd gegeven.

Titel: Perfect day, a (El pozo)
Regie: Fernando León de Aranoa
Met: Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko,
Mélanie Thierry, Fedja Stukan, Eldar Residovic
Spanje 2015
kleur 106 minuten
In de nadagen van de Balkanoorlog in de jaren negentig
probeert een groepje VN-hulpverleners een ogenschijnlijk
simpel probleem op te lossen: er drijft een lijk in een waterput,
dat er zo snel mogelijk uit getakeld moet worden om de
drinkwatervoorziening van de plaatselijke bevolking veilig te
stellen. De zaak blijkt echter onoplosbaar: er is geen goed touw,
tijdens de zoektocht daarnaar belanden de hulpverleners in
allerlei potentieel gevaarlijke situaties en als ze alles eindelijk
rond denken te hebben, blijken de regels van het zojuist
gesloten vredesverdrag ingrijpen te verbieden. Rauw en
authentiek beeld van de onoverzichtelijke realiteit van een
oorlog, waarin het kleinste detail – zoals een jongetje dat zijn
bal terug wil – van levensbelang kan zijn en hulpverleners zich
over menige frustratie heen moeten zetten, als ook van de
gruwelijke sporen die een oorlog door alle geledingen van een
samenleving trekt. Gebaseerd op een autobiografisch boek van
een Spaanse VN-hulpverleenster.
Titel: Perfect mothers
Zie:
Two mothers
Titel: Perfect sense
Regie: David Mackenzie
Met: Ewan McGregor, Eva Green, Lauren Tempany, Connie
Nielsen, Dennis Lawson
UK 2011
kleur 92 minuten
Een restaurantkok en een epidemiologe beleven een hortend op
gang komende liefde terwijl de mensheid ten prooi valt aan een
geheimzinnige ziekte die iedereen een voor een van zijn
zintuigen berooft, telkens voorafgegaan door aanvallen van
verdriet, razernij en/of paniek. Het gaat echter niet zozeer om
die ziekte (die is meer een literaire metafoor dan
sciencefiction), maar om de vraag hoe mensen zich staande
houden (of niet) bij tegenslagen en of er altijd, ongeacht de
omvang van de rampen die ons treffen, nog hoop is die doet
leven, sterker nog, of die rampen wellicht een blessing in
disguise zijn die ons nader tot elkaar brengen. Het einde is
zowel beklemmend als bevrijdend; een meesterlijke film.
Titel: Perfectly normal family, a
Zie:
Helt_almindelig_familie_en

Titel: Perfume: the story of a murderer
Regie: Tom Tykwer
Met: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Paul Berrondo, David
Calder, Harris Gordon, Sara Forestier
Duitsland/Frankrijk 2006
kleur 147 minuten
Verfilming van de jaren tachtig-bestseller Das Parfüm van
Patrick Süskind over Jean-Baptiste Grenouille, een man die
geen geur heeft maar het volmaakte reukvermogen. Het
onverfilmbaar geachte boek is op geloofwaardige wijze
overgebracht naar het filmdoek, waarbij de geuren op originele
en indringende wijze verbeeld zijn. We zien Jean-Baptiste in
het Frankrijk van voor de revolutie op zoek gaan naar de
perfecte geur, die hij aantreft op de huid van jonge maagden.
Aldus ontpopt hij zich tot een nietsontziende seriemoordenaar
die wanhopig op zoek is naar de geur die zal maken dat anderen
hem eindelijk zien staan, hem als een mens in hun midden
opnemen. De slotscènes zijn zonder context belachelijk en
ongeloofwaardig, maar door de twee uur die eraan voorafgaan
volstrekt logisch. Het uiterste waartoe film in staat is. Een
aanrader.
Titel: Perks of being a wallflower, the
Regie: Stephen Chbosky
Met: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Johnny
Simmons, Nina Dobrev, Julia Carner, Tom Savini,
Paul Rudd
USA 2012
kleur 102 minuten
Verfilming door Stephen Chbosky van zijn eigen gelijknamige
roman over de 15-jarige, verlegen en getroebleerde Charlie, die
begin jaren negentig dankzij de vriendschap met Patrick en
Sam, een broer en zus uit de eindexamenklas, zijn moeilijke
eerste jaar op de high school doorkomt. De ontroerend naïeve
en eerlijke Charlie worstelt met de recente zelfmoord van zijn
beste vriend, de eerste liefde, zijn eigen psychische problemen
en het vinden van gelijkgestemden bij wie hij zich op zijn
gemak kan voelen. In dagboekachtige brieven aan een
onbekende leeftijdgenoot spreekt hij zijn diepste gevoelens uit.
De duistere dingen in het verleden waardoor Charlie is
geworden wie hij is, worden stapje voor stapje onthuld.
Onderscheidt zich van het gemiddelde coming-of-agedrama
door de onomwonden, onsentimentele manier waarop de pijn,
eenzaamheid en opgelatenheid van het opgroeien worden
getoond. Indrukwekkend.

Titel: Permanent vacation
Regie: Jim Jarmusch
Met: Chris Parker, Leila Gastil, John Lurie, Ruth Bolton
USA 1980
kleur 70 minuten
Opgedragen aan Nicolas Ray. Met 12.000 dollar een echte
lowbudgetfilm. Een sublieme sfeertekening van de New Yorkse
outcasts. Hoofdpersoon is de zestienjarige Aloysius (Allie)
Parker: geen vaste verblijfplaats, geen opleiding, geen werk,
moeder in het gekkenhuis. Hij zwerft door New York, ontmoet
lotgenoten en verliest ze weer uit het oog. Een ‘toerist die altijd
vakantie heeft’ noemt hij zichzelf. Prachtig slepend Engels en
schitterende filmmuziek.
Titel: Perrera, la
Regie: Manolo Nieto
Met: Pablo Riera Alexandre, Martin Adjemián, Sergio
Gorfain, María Sofía Dabarca, Richard Vera, Adriana
Barbosa, Mauro de los Santos
Uruguay/Argentinië/Canada 2006
kleur 109 minuten
Twintiger David brengt zijn tijd door met slapen, masturberen
en drugs, totdat zijn vader hem dwingt een huis te bouwen in
zijn dorp voordat hij verder mag met zijn studie in Montevideo.
Het werk vordert tergend langzaam tijdens de koude winter, de
tijd dat er geen (vrouwelijke) toeristen in het dorp komen en de
mannen zichzelf aan de gang houden met goedkope wijn, en het
voortschrijdend inzicht van David houdt gelijke tred met dit
tempo, zodat er heel wat van de kijker wordt gevergd. De film
heeft wel iets van het huis: hij is net zo krakkemikkig, maar
blijft toch op de een of andere manier overeind.
Titel: Perro, el (Bombón el perro)
Regie: Carlos Sorin
Met: Juan Villegas, Walter Donado, Gregorio (hond), Rosa
Valsecchi
Argentinië (Patagonië) 2004
kleur 97 minuten
Juan, een man van in de vijftig, is ontslagen als pompbediende
en zoekt nu ander werk. Af en toe probeert hij zelfgemaakte
messen te verkopen, maar dat levert weinig op. Als hij een
vrouw met autopech helpt, krijgt hij als dank een witte hond,
een dogo argentino, cadeau. Ineens lijken zijn kansen te keren.
Hij komt in contact met een hondenfokker, bezoekt
hondententoonstellingen en verdient geld. Deze semidocumentaire film biedt een mooie balans tussen actie en
tranches de vie uit het verstilde leven van een middelbare man
in een macholand. Onvergetelijk is het beeld van de
majestueuze witte hond die als een vorst op de bijrijdersstoel
van Juans aftandse vrachtwagentje troont.

Titel: Persepolis
Regie: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Met: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Gena
Rowlands, Simon Abkarian, Danielle Darrieux,
Gabrielle Lopes Benites, François Jerosme
Frankrijk/USA 2007
kleur en zwart-wit 96 minuten
Autobiografische animatiefilm van Marjane (‘Marji’) Satrapi,
jongste telg uit een familie van idealistische politieke activisten,
beginnend met haar vroege jeugd in het Iran van de jaren
zeventig. Ze beleeft als klein meisje de nadagen van het regime
van de sjah, de revolutie en de machtsovername door de nieuwe
islamitische regering. Omdat ze niet op haar mondje is gevallen
en overal onbevangen zegt wat ze vindt, zijn haar ouders bang
dat ze zichzelf en haar familie in de problemen zal brengen en
op hun aandringen ontvlucht ze de repressie van de
fundamentalisten en groeit verder op in Oostenrijk, waar ze het
op den duur echter zo moeilijk krijgt dat ze op haar achttiende
besluit terug te keren naar huis. Maar ook daar kan ze,
inmiddels gewend aan de westerse leefwijze, haar draai niet
meer vinden en stuit ze telkens weer op de grenzen van de
individuele vrijheid. Na een paar jaar besluit ze opnieuw te
verhuizen, ditmaal naar Parijs. De film is opgebouwd uit een
reeks korte scènes, getekend in een impressionistische stijl en
deels in zwart-wit, en geeft een goede indruk van de recente
geschiedenis van Iran door de ogen van een kritische, westers
opgevoede jonge vrouw; de deels sombere teneur wordt verlicht
door humor en zelfspot.
Titel: Persona non grata
Zie:
Hvor kragerne vender

Titel: Persuasion
Regie: Roger Michell
Met: Amanda Root, Ciarán Hinds, Phoebe Nicholls, Corin
Redgrave, Fiona Shaw, Sophie Thompson, Susan
Fleetwood, John Woodvine, Samuel West
UK 1995
kleur 102 minuten
Prachtige BBC-verfilming van de laatste roman van Jane
Austen, waarvan het vermoeden bestaat dat die een literaire
verwerking is van een autobiografisch gegeven. Anne Elliot
weigerde acht jaar geleden op advies van een oudere buurvrouw
een huwelijksaanzoek van de marineofficier Wentworth, omdat
deze niet gefortuneerd genoeg was; nu slijt ze haar dagen in
dienst van haar snobistische, verkwistende en roddelende
familie. Maar Wentworth heeft een fortuin vergaard in de
oorlog met Napoleon en kruist door een toeval opnieuw haar
pad. Langzamerhand verandert hun beider overtuiging dat ze
onbereikbaar voor elkaar zijn in de hoop op een tweede kans, de
hoop dat de fout uit het verleden kan worden uitgewist. De
meest ingehouden van alle Austen-verfilmingen, zonder grote
namen maar mét de bekende BBC-kwaliteit, overtuigt volledig:
de kijker waant zich niet tussen een stel verklede pratende
poppen, maar stapt daadwerkelijk rond in het provinciale,
burgerlijke Engeland van begin 19e eeuw.
Titel: Petit voleur, le
Regie: Erick Zonca
Met: Nicolas Duvauchelle, Yann Trégouet, Jean-Jérôme
Esposito, Martial Bezot, Ingrid Preynat, Véronique
Balme, Emilie Lafarge
Frankrijk 1999
kleur 63 minuten
Jongen uit provinciestad geeft de brui aan zijn baantje bij een
bakkerij en sluit zich aan bij een groepje kleine criminelen. Hij
lijkt een tijdlang volkomen gevoelloos en uitsluitend op zijn
eigen voordeel uit, maar komt uiteindelijk, weliswaar
noodgedwongen, weer tot inkeer. Van het hersenloze geweld in
deze film wil je soms wegkijken, maar Zonca kan in ieder geval
niet worden verweten dat hij de werkelijkheid romantiseert. Als
geheel vond ik de film minder sterk dan zijn La vie rêvée des
anges; wat de hoofdpersoon beweegt (of waarom het hem aan
beweegredenen ontbreekt) blijft een raadsel.
Titel: Petite allumeuse, la
Regie: Danièle Dubroux
Met: Roland Giraud, Alice Papierski, Tanya Lopert
Frankrijk 1987
kleur circa 90 minuten
Tragikomedie over veertienjarig meisje dat veel overhoop haalt
(eerst relatie met leraar van zevenendertig, dan met crimineel
vriendje, poging gescheiden moeder weer aan voormalige man
te helpen, enzovoort).

Titel: Petite chérie
Regie: Anne Villacèque
Met: Corinne Debonnière, Jonathan Zaccaï, Laurence
Février, Patrick Préjean
Frankrijk 2000
kleur 106 minuten
Sybille is een muurbloempje van dertig. Ze heeft een baantje bij
een bank, woont nog bij haar ouders en droomt weg bij
kasteelromannetjes. Op een dag ontmoet ze in de trein de
sjacheraar Victor, met wie ze een relatie krijgt en die zelfs bij
het gezin in komt wonen. Als een katalysator brengt hij alle
valse schijn en alle ingehouden perversiteit aan de oppervlakte.
De vier bewoners van het huis krijgen elkaar in een wurgende
greep. Debuutfilm van documentairemaakster Villacèque maakt
vooral indruk door de sfeertekening, het gevoel van
eenzaamheid, de gruwel van een saai leven, een saaie baan en
een saaie familie, en het gewicht van schijnbaar onbeduidende,
verontrustende details.
Titel: Petite maman
Regie: Céline Sciamma
Met: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse,
Stéphane Varupenne, Margot Abascal
Frankrijk 2021
kleur 72 minuten
De achtjarige Nelly is verdrietig omdat haar oma is overleden
en ze bij het laatste bezoek niet netjes afscheid heeft genomen.
Ze gaat met haar ouders mee om het huis in de bossen te
ontruimen waar haar moeder Marion als enig kind opgroeide.
Nelly helpt mee, maar gaat ook in het bos spelen. Daar ontmoet
ze de eveneens achtjarige Marion, en al spoedig begrijpt ze dat
dit de jongere versie van haar eigen moeder is. Via haar en de
spelletjes die ze samen spelen gaat Nelly meer begrijpen van
haar moeder en oma en de dingen die in het verleden zijn
gebeurd. Een prachtig pareltje, waarin je als kijker het magisch
realisme met de blijmoedige onbevangenheid van een kind
accepteert en ontroerd raakt door alles wat zo schijnbaar
achteloos wordt gezegd (il n’y a pas d’autre fois – elke keer dat
je iemand ontmoet, kan de laatste keer zijn). Met veel
psychologisch inzicht gemaakt klein meesterwerkje voor
fijnproevers van Sciamma, die enkele jaren geleden indruk
maakte met het magistrale Portrait de la jeune fille en feu.
Titel: Petite sirène, la
Regie: Roger Andrieux
Met: Philippe Léotard, Laura Alexis
Frankrijk 1981
kleur 90 minuten
Veertienjarig meisje kapselt met een uitgekiende dosering van
charme en tranen veertigjarige monteur in in haar droomwereld,
zodat een uitzichtloze relatie ontstaat.

Titel: Petite voleuse, la
Regie: Claude Miller
Met: Charlotte Gainsbourg
Frankrijk 1989
kleur circa 95 minuten
Verfilming van een scenario van François Truffaut over een
jong meisje dat al stelend haar ondergang tegemoet gaat. Haar
eerste vriend, een getrouwd man, probeert haar aan een baan te
helpen en ze lijkt haar leven te beteren. Maar dan ontmoet ze
een vriendje dat een vrijbuitersbestaan leidt en haar op het
verkeerde pad brengt. Ze komt in een heropvoedingsgesticht
maar weet samen met een vriendin te ontsnappen. Film heeft
open einde; misschien komt alles nog goed. Geen echte
Truffaut natuurlijk, maar wel een zeer warme, menselijke film.
Het slungelige fysiek en de gebaren en bewegingen van
Gainsbourg krijgen alle aandacht.
Titel: Petites coupures
Regie: Pascal Bonitzer
Met: Daniel Auteuil, Kristin Scott-Thomas, Emmanuelle
Devos, Ludivine Sagnier, Pascale Bussières, Jean
Yanne, Hanns Zischler
Frankrijk 2003
kleur 95 minuten
De Parijse journalist Bruno (Auteuil) krijgt een mysterieuze
opdracht van zijn oom in Grenoble, een communist van de oude
stempel. Maar Bruno wordt vooral in beslag genomen door de
chaos van zijn privéleven waarin zijn vrouw, zijn maîtresse en
diverse andere vrouwen figureren. Ook anderszins zit van alles
hem tegen, en hij lijkt niet de kracht te bezitten om een eind te
maken aan het gesol met hem. Tijdens zijn lange zwerftocht
loopt hij letterlijk en figuurlijk steeds meer schrammen op, en
uiteindelijk wordt zijn hakketakgedrag hem noodlottig.
Titel: Petits arrangements avec les morts
Regie: Pascale Ferran
Met: Didier Sandre, Cathérine Ferran, Charles Berling,
Sabrina Leurquin, Guillaume Charras, Danièle Douet,
Bruno Todeschini, Alexandre Zloto
Frankrijk 1994
kleur 104 minuten
Op het strand van een badplaatsje in Bretagne bouwt een man
een zandkasteel, daarbij gadegeslagen door een jongetje van
negen, een man van dertig (naar blijkt de broer van de
kasteelbouwer) en hun beider zus van veertig. Ze hebben met
elkaar gemeen dat ze hebben moeten leren leven met de dood
van een geliefd persoon in hun jeugd, waarvoor ze zich elk op
hun manier verantwoordelijk voelen. De film is niet
voortdurend helder of zelfs maar overtuigend, maar laat wel op
onthutsende wijze zien welke bressen de dood van een kind in
zijn directe omgeving slaat en hoe groot de invloed van zo’n
trauma op de overlevenden is.

Titel: Petits ruisseaux, les
Regie: Pascal Rabaté
Met: Daniel Prévost, Bulle Ogier, Hélène Vincent, Philippe
Nahon,
Frankrijk 2010
kleur 94 minuten
Sympathieke verfilming van Rabatés eigen strip over de oude
visvrienden Edmond en Emile. Edmond is een uitbundige,
bourgondische levensgenieter die na zijn scheiding nog
regelmatig vriendinnen heeft en schilderijen van naakte
vrouwen maakt, Emile een stille man die nog treurt om zijn
overleden vrouw. Als Edmond plotseling overlijdt, ontmoet
Emile op zijn begrafenis Lucie, zijn laatste vriendin. Het lijkt
alsof iets van het vuur van Edmond naar Emile is
overgesprongen, want hij wordt ondernemender. Er ontwikkelt
zich een vriendschap met Lucie en Emile gaat een reis maken
naar het huis van zijn jeugd, waar nu een jongerencommune
blijkt te zijn gevestigd. Op de terugweg wordt hij met zijn
invalidenkarretje aangereden door een auto en krijgt hij wat
moois met de geschrokken bestuurster. Vrolijk stemmende film
over liefde en levenslust op oudere leeftijd, met een Tatiachtige vormgeving vol fijne visuele grapjes.
Titel: Peur, la
Regie: Daniel Vigne
Met: Marianne Basler, Hanns Zischler, Cinzia de Ponti
Frankrijk 1992
kleur 90 minuten
Wenen, 1933. Vrouw van succesvol advocaat gaat vreemd met
pianist. Spoedig daarna wordt ze gechanteerd door
geheimzinnige ‘vrouw in het zwart’ die beweert de vriendin van
de pianist te zijn. Het begin van een nachtmerrie. De vrouw in
het zwart komt steeds terug en wil steeds weer geld.
Uiteindelijk ziet de vrouw van de advocaat geen andere
oplossing meer dan zelfmoord plegen. Zij symboliseert de angst
van de wereld aan de vooravond van een inferno: koste wat kost
vasthouden aan normen en fatsoen, omdat dat het enige houvast
is. Steeds toenemende angst en paniek treffend in beeld
gebracht. Naar roman van Stefan Zweig.

Titel: Philadelphia
Regie: Jonathan Demme
Met: Tom Hanks, Denzel Washington, Roberta Maxwell,
Jason Robards, Mary Steenburgen, Antonio Banderas,
Joanne Woodward, Roberta Maxwell
USA 1993
kleur 125 minuten
Andrew Beckett is een veelbelovende jonge advocaat bij een
oud prestigieus kantoor in Philadelphia. Als hij ontdekt dat hij
aids heeft, houdt hij dit feit geheim voor zijn conservatieve
bazen (zoals hij eerder ook al niet openlijk uitkwam voor zijn
homoseksualiteit), maar zij krijgen op een gegeven moment
argwaan als ze een zweer in zijn gezicht zien. Korte tijd later
raakt er een belangrijk dossier zoek dat nog maar net op tijd
wordt teruggevonden; Andrew krijgt de schuld van het ernstige
incident en wordt ontslagen. Hij denkt echter dat de echte reden
van zijn ontslag zijn dodelijke ziekte is en spant een rechtszaak
wegens discriminatie tegen zijn voormalige werkgevers aan.
Het op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal geeft een
schrijnend beeld van de sociale uitsluiting en de wrede
vooroordelen uit het begin van het aidstijdperk. Sterke
hoofdrollen van Hanks als de aidspatiënt en Washington als de
enige advocaat in de hele stad die bereid is hem te verdedigen.
Titel: Phileine zegt sorry
Regie: Robert Jan Westdijk
Met: Kim van Kooten, Michiel Huisman, Tara Elders,
Hadewych Minis, Roeland Fernhout, Daan
Schuurmans, Liesbeth Kamerling, Liz Snoyink,
Ronald Giphart
Nederland 2003
kleur 95 minuten
Verfilming van het gelijknamige boek van Ronald Giphart, qua
verhaal flinterdun, maar door de hoofdrol van Kim van Kooten
toch wel de moeite waard. Van Kooten is zo’n leuke meid en
heeft zo’n sterke uitstraling dat zij de bitcherig bedoelde
Phileine als het ware ‘overspeelt’, of anders gezegd, haar
menselijke en aandoenlijke trekjes weet mee te geven, zodat de
film inderdaad beter is dan het boek (zoals Giphart ons in een
tussendoortje mag komen vertellen). Geestig zijn de vele citaten
uit andere films en genres. Jammer dat de personages zo ijdel,
egocentrisch en plat zijn, dat de verhaallijn zo schamel is
(meisje reist vriendje achterna naar New York), en vooral dat er
nooit eens écht gevoel mag worden getoond.

Titel: Philomena
Regie: Stephen Frears
Met: Judy Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark,
Mare Winningham, Barbara Jefford, Ruth McCabe,
Peter Hermann, Sean Mahon, Anna Maxwell Martin,
Cathy Belton
UK/USA 2013
kleur 98 minuten
Het levensverhaal van de Ierse Philomena Lee, die in de jaren
vijftig op zestienjarige leeftijd zwanger wordt, naar de nonnen
wordt gestuurd en daar haar zoontje moet afstaan. Ze heeft haar
leven lang willen weten hoe het met hem gaat en is nu,
inmiddels bejaard, nog steeds naar hem op zoek. Ze krijgt hulp
van een journalist-historicus in een carrièredip, die erin slaagt
de nodige feiten (en en passant ook een aantal wandaden van de
katholieke kerk) boven water te krijgen. Met horten en stoten
krijgt het leven van Philomena’s zoon, die destijds door een rijk
Amerikaans echtpaar blijkt te zijn geadopteerd, steeds meer
contouren. Sterke hoofdrollen van Dench en Coogan, die
ondanks hun zeer verschillende achtergronden gaandeweg meer
begrip krijgen voor elkaars opvattingen en keuzes. Zie ook The
Magdalene sisters over dezelfde misstanden.
Titel: Phoenix
Regie: Christian Petzold
Met: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Imogen
Kogge
Duitsland/Polen 2014
kleur 98 minuten
De joodse zangeres Nelly heeft de nazi-concentratiekampen
overleefd, maar is zwaar verminkt en moet plastische chirurgie
ondergaan. Daarna gaat ze samen met haar trouwe vriendin
Lene in het verwoeste Berlijn op zoek naar haar man, die haar
vroeger op de piano begeleidde. Ze denkt dat hij nog steeds van
haar houdt, maar volgens Lene heeft hij haar destijds in ruil
voor zijn eigen vrijheid aan de nazi’s verraden. Als ze hem
vindt, doet hij haar een verbijsterend voorstel. Nieuw
meesterwerk van Petzold, ditmaal in film noir-stijl en wederom
met een fenomenale hoofdrol van zijn vaste muze Nina Hoss,
die de veelgeplaagde Nelly overtuigend neerzet. De slotscène is
bloedstollend en onvergetelijk.

Titel: Phone booth
Regie: Joel Schumacher
Met: Colin Farrell, Radha Mitchell, Katie Holmes, Kiefer
Sutherland, Forest Whitaker
USA 2002
kleur 81 minuten
Stu, een gestreste New Yorkse publiciteitsagent die mensen
waar mogelijk oplicht en afbekt, belt zijn buitenechtelijke
vriendin stiekem vanuit een telefooncel om haar bestaan voor
zijn vrouw geheim te houden. Daar wordt hij gebeld door een
man die binnen korte tijd duidelijk weet te maken dat hij zijn
leven tot in alle details kent en hem onder schot heeft. De beller
wil dat Stu zijn zonden opbiecht en zijn leven verandert. Volgt
een bloedstollend gesprek waarin Stu, weldra omsingeld door
politie-scherpschutters, moet zien te voorkomen dat de maniak
hem of iemand anders neerschiet. Een spannende thriller en een
moderne moraliteit in één.
Titel: Pi
Regie: Darren Aronofsky
Met: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman, Pamela
Hart, Stephen Pearlman
USA 1998
zwart-wit 85 minuten
De door getallen geobsedeerde wiskundige Max Cohen wordt
geteisterd door hoofdpijn, migraineaanvallen en bloedneuzen.
In zijn eentje, achter de zwaar vergrendelde deur van zijn
appartement, probeert hij op een zelfgemaakte computer de
patronen achter de werkelijkheid te ontdekken. Tijdens de
analyse van de fluctuaties in beurskoersen braakt de computer
een getal van 216 cijfers uit, en Max meent iets op het spoor te
zijn. Dat trekt de aandacht van een beleggingsfirma op Wall
Street en een groep chassidische joden die via numerologie de
ware naam van God hoopt te achterhalen. De film, met een
hotsende camera opgenomen in oogpijnigend zwart-wit en
begeleid door snerpende, loeiende en bonkende techno, verkent
de grenzen tussen genialiteit en waanzin en toont de chaos van
het dagelijks bestaan, en uiteindelijk de troost die kan uitgaan
van niet-weten.

Titel: Pianist, the
Regie: Roman Polanski
Met: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay,
Maureen Lipman, Emilia Fox, Ed Stoppard, Julia
Rayner, Jessica Kate Meyer
Frankrijk/Duitsland/UK/Polen 2002
kleur 150 minuten
Verfilming van de autobiografie van de Pools-joodse pianist
Wladyslaw Szpilman, die als onderduiker in het getto van
Warschau de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog van nabij
meemaakte nadat een vriend hem op het nippertje uit een trein
naar de vernietigingskampen had gered. Door een combinatie
van zijn stoïcijnse houding, welwillende niet-joodse helpers en
geluk (onder andere doordat hij op het eind van de oorlog
toevallig een ‘goede’ Duitser tegenkwam) overleefde hij de
ontberingen. Na de oorlog pakte hij zijn werk weer op. Hij bleef
zijn leven lang in Warschau wonen en overleed daar uiteindelijk
op 88-jarige leeftijd. Deze aangrijpende film toont de naziwreedheden zonder sensatiezucht, maar ook zonder iets te
verbloemen, waardoor de beelden behoorlijk schokkend zijn.
De camera ‘kijkt nooit weg’, we moeten alles mee aanzien.
Doordat we Szpilmans hele lijdensweg meemaken, worden de
dilemma’s waarmee iedereen in oorlogstijd te maken krijgt
goed invoelbaar. Polanski, zelf Holocaust-overlevende,
verfilmde het verhaal met veel gevoel voor detail. Zijn
boodschap is dat overleven niets met moed te maken had, maar
alles met blind toeval. En dat, aangezien bijna alle joden in de
Holocaust zijn omgekomen, elk verhaal over een overlevende
eigenlijk niet-representatief is.
Titel: Pianiste, de
Regie: Ben Sombogaart
Met: Peter Oosthoek, Johanna ter Steege, Josée Ruiter
Nederland 1994
kleur 45 minuten
Oud-rechter, pas weduwnaar, komt de dood tegen in de
gedaante van een mooie jonge pianiste die steeds zijn pad
kruist. Hij verzinkt in mijmeringen, visioenen en herinneringen
en neemt langzaam afscheid van alles en iedereen in zijn
omgeving. Veel aandacht voor sfeertekening; opgenomen in
Kampen.

Titel: Pianiste, la
Regie: Michael Haneke
Met: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel,
Susanne Lothar, Anna Sigalevitch
Frankrijk/Oostenrijk 2001
kleur 130 minuten
Verfilming van boek van Nobelprijswinnares en Oostenrijks
enfant terrible Elfriede Jellinek over de emotioneel gesloten
conservatoriumdocente Erika Kohut, die begin veertig is, nog
bij haar dominante moeder woont en haar leerlingen koud en
streng onderwijst. Haar lustgevoelens kan ze alleen bevredigen
in zelfverminking, voyeurisme en fantasieën. Als een jonge
leerling verliefd op haar wordt en ze hem wil dwingen zich te
onderwerpen aan haar sadomasochistische spelletjes terwijl hij
wil dat ze ‘gewoon’ zijn liefde beantwoordt, raakt ze in een
draaikolk van heftige emoties verzeild en loopt het mis.
Hanekes koele, afstandelijke wijze van filmen in combinatie
met de schokkende eenzaamheid van Jellineks hoofdpersoon
komt hard aan en laat de kijker weinig illusies over
intermenselijk contact.
Titel: Piano, the
Regie: Jane Campion
Met: Holly Hunter, Anna Paquin, Harvey Keitel, Sam Neill
Australië 1993
kleur circa 120 minuten
Halverwege de 19e eeuw. De Schotse Ada, een ongehuwde
moeder die sinds haar zesde jaar niet meer heeft gesproken en
die haar gevoelens alleen kan uitdrukken in haar gepassioneerde
pianospel, wordt uitgehuwelijkt aan de naar Nieuw-Zeeland
geëmigreerde Stewart. Als ze met haar dochtertje, haar piano en
al haar spullen op het Nieuw-Zeelandse strand is gedropt, blijkt
dat haar nieuwe echtgenoot de piano niet mee wil nemen. De
ruige Baines, natuurmens en de enige in de Britse gemeenschap
die echt contact heeft met de Maori’s, begrijpt dat de piano
belangrijk is en laat het instrument naar zijn hut dragen. Hij
vraagt of Ada hem les komt geven, maar in werkelijkheid wil
hij iets anders: hij begint een verhouding met haar. Stewart,
wiens toenaderingspogingen door Ada slechts met ijzige
blikken worden beantwoord, is razend als hij de verhouding
ontdekt en hakt haar een vinger af. Maar als hij tot bezinning is
gekomen, laat hij haar met Baines vertrekken: hij zou haar stem
‘in zijn hoofd’ hebben gehoord, die zei dat ze alleen met Baines
gelukkig kon zijn. Schitterende, poëtische, sprookjesachtige
film van Campion, waarin alles mooi is zonder dat het
kitscherig of drakerig wordt. Het einde is subliem: de piano
wordt in zee gegooid en Ada wordt aan een van de touwen
meegesleept, maar ze weet zich los te maken en weer boven te
komen. Dan gaat ze, zonder piano maar met Baines, een
gelukkige toekomst in Schotland tegemoet.

Titel: Piel que habito, la
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet, Marisa
Paredes, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Bárbara
Lennie, Roberto Alamo
Spanje 2011
kleur 117 minuten
Nadat zijn vrouw is omgekomen bij een auto-ongeluk waarbij
ze is verbrand, wijdt plastisch chirurg Robert Ledgard zich aan
de ontwikkeling van een synthetische huid die vuur, snijwonden
en andere schade kan weerstaan. Daartoe voert hij experimenten
uit op Vera, een jonge patiënte die hij in het geheim
gevangenhoudt. In de wetenschappelijke wereld rijzen twijfels
over zijn methoden. Via flashbacks wordt onthuld dat zijn
proefpersoon bij een tragische gebeurtenis een aantal jaren
eerder betrokken was en dat zijn behandeling een soort
wraakoefening is, of misschien een kans die hij heeft gegrepen
om iets te doen wat hij daarvoor al van plan was. Zoals
gebruikelijk bij Almodóvar zijn de emoties van operateske
proporties en dus nauwelijks realistisch, maar als je dat
accepteert word je twee uur lang op onderhoudende wijze
vermaakt door deze arthouse-horror.
Titel: Pierre de patience
Zie:
Syngué sabour, pierre de patience
Titel: Pietà
Regie: Kim Ki-Duk
Met: Lee Jung-jin, Jo Min-su, Woo Gi-hong, Kang Eun-jin,
Jo Jae-ryong
Zuid-Korea 2012
kleur 104 minuten
In een afbraakwijk van Seoul, waar oude huizen in hoog tempo
plaatsmaken voor moderne hoogbouw, heeft Kang-do een
baantje als inner van achterstallige schulden bij mensen die
woekerleningen hebben afgesloten, waarbij hij indien nodig
geweld niet schuwt. Op een dag meldt zich een vrouw bij hem
die beweert zijn moeder te zijn die hem bij zijn geboorte
achterliet. Dit zet zijn hele leven op de kop. In het tweede deel
van deze ‘feel-bad-film’ ontspoort het inktzwarte verhaal helaas
in melodrama en wordt het geheel (althans in westerse ogen)
ongeloofwaardig. Mijd deze draak als je eerder Spring,
summer, fall, winter... and spring hebt gezien en nieuwsgierig
bent geworden naar andere films van dezelfde regisseur – en
mijd vooral ook Moebius!
Titel: Pigeon sat on a branch reflecting on existence, a
Zie:
Duva satt på en gren och funderade på tillvaron, en

Titel: Pigs will fly
Regie: Eoin Moore
Met: Andreas Schmidt, Thomas Morris, Laura Tonke,
Kirsten Block, Alexis Lezin, Udo Kier, Hans Peter
Hallwachs
Duitsland 2002
kleur 100 minuten
De Berlijnse politieman Laxe heeft nogal een kort lontje. Als hij
zijn vrouw voor de zoveelste keer in elkaar heeft geslagen,
wordt hij geschorst. Hij gaat zijn broer Walter opzoeken, een
vage hippie die in San Francisco in een woongroep woont en
zich in leven houdt met allerlei baantjes. De twee broers blijken
te worden gescheiden én verbonden door hun traumatische
jeugd. Zijn ze in staat zich echt van dat verleden los te maken?
Een deprimerend kijkje in diverse beschadigde levens, met aan
het eind een minuscuul sprankje hoop – misschien.
Titel: Pivellina, la (Non è ancora domani)
Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel
Met: Patrizia Gerardi, Tairo Caroli, Walter Saabel, Asia
Crippa
Italië/Oostenrijk 2009
kleur 103 minuten
Een circusechtpaar vindt een meisje van een jaar of twee in het
woonwagenkamp in een trieste buitenwijk van Rome waar ze
wonen. Ergens in haar kleren zit een briefje met de mededeling
dat de vinder niet naar de politie moet gaan en dat het kind later
weer zal worden opgehaald. Met behulp van een 14-jarige
buurjongen uit het kamp beginnen ze een zoektocht naar de
moeder van het meisje, maar ondertussen nemen ze haar
liefdevol in hun midden op en raken aan haar gehecht. Deze
‘kleine film met een groot hart’ gaat eigenlijk niet zozeer over
het (overigens schattige) meisje als wel over het eenvoudige,
waardige leven van de woonwagenbewoners en hun dagelijkse
besognes. De film lijkt in zijn documentaireachtige stijl en zijn
authentieke sfeer op het Nederlandse Calimucho.

Titel: Place, the
Regie: Paolo Genovese
Met: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro
Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Vittoria
Puccini, Sabrina Ferilli, Silvia D’Amico, Rocco
Papaleo, Giulia Lazzarini
Italië 2017
kleur 105 minuten
Een man ontvangt achter in een café mensen die met vragen en
problemen bij hem komen. Een oude vrouw wil dat haar man
geneest van zijn alzheimer, een man wil zijn zoon terug die
geen contact meer met hem wil, een non wil God terugvinden
wiens stem ze niet meer hoort, een garagehouder wil naar bed
met het fotomodel van de poster aan zijn garagemuur. De man
in het café luistert, maakt notities en helpt hen. Om te bereiken
wat ze graag willen moeten ze opdrachten tot een goed einde
brengen. Zo moet de oude vrouw een bom plaatsen in een druk
restaurant, een andere man moet twee weken lang een kind
beschermen dat een van de anderen juist moet vermoorden, een
politieman krijgt de opdracht een aangifte te verdonkeremanen,
enz. De film bestaat geheel uit de gesprekken die de man aan
zijn cafétafeltje voert met zijn klanten, die hem op de hoogte
houden van hun vorderingen. Het blijft raadselachtig wie de
man is: een therapeut? de duivel? een vertegenwoordiger van
een hogere macht? Waarom oogt hij dan eerder vermoeid en
machteloos dan alwetend? Een intrigerende studie van macht en
onmacht, woede en berusting, vrije wil, onmogelijke dilemma’s
en het accepteren van het onvermijdelijke. Gebaseerd op de
Amerikaanse tv-serie The booth at the end.
Titel: Plan C
Regie: Max Porcelijn
Met: Ruben van der Meer, René van ’t Hof, Ton Kas, Kees
Hulst, Rifka Lodeizen, Victor Löw
Nederland 2012
kleur 95 minuten
Politieman Ronald worstelt met financiële problemen doordat
hij een grote gokschuld heeft. Als Hao, de Chinese woekeraar
bij wie hij heeft geleend, zijn vrouw en kind bedreigt om zijn
geld terug te krijgen, bedenkt Ronald een plan: hij huurt twee
kleine criminelen in om een overval te plegen in een pand waar
een illegaal pokertoernooi wordt gespeeld waaraan hijzelf
deelneemt – het perfecte alibi. Maar alles loopt mis, er vallen
doden en zijn partners gaan er met de poet vandoor. Tot
overmaat van ramp krijgen zijn collega’s vermoedens over zijn
betrokkenheid bij de zaak. Deze misdaadtragikomedie boeit tot
het eind toe door de onweerstaanbaar komische gesprekken
tussen Ronalds handlangers (Van ’t Hof en Kas), die soms aan
de gebroeders Coen doen denken, en doordat Van der Meer
Ronald neerzet als een volkomen geloofwaardige loser. Zeer
onderhoudend, en bij vlagen zelfs ontroerend.

Titel: Planet of the humans
Regie: Jeff Gibbs
Met: Catherine Andrews, David Blood, Michael Bloomberg,
Richard Branson, Rachel Carson, Jeff Gibbs, Al Gore
USA 2019
kleur 100 minuten
Door Michael Moore geproduceerde en in diens stijl gefilmde
documentaire over de manier waarop de in de jaren vijftig en
zestig ontstane milieubeweging de grip op de transitie naar
duurzaamheid volledig is kwijtgeraakt. Alle bedrijven en
organisaties die zich tegenwoordig met windenergie,
zonnepanelen, biomassacentrales en dergelijke bezighouden
zijn in handen gekomen van het grootkapitaal, terwijl het
kapitalisme juist de hoofdoorzaak is van de uitputting van de
planeet gedurende de afgelopen tweehonderd jaar. Bovendien
zijn deze zogenaamde duurzame vormen van energie juist grote
vervuilers, erger zelfs dan de traditionele vormen die ze beogen
te vervangen, want voor productie en recycling van de
benodigde materialen zijn enorme hoeveelheden energie nodig,
die nog altijd voornamelijk afkomstig zijn van fossiele
brandstoffen. Op deze boodschap valt het nodige af te dingen
(onder andere Trouw en The Guardian publiceerden ronduit
vernietigende analyses) en het slot is ronduit pijnlijk vanwege
het openlijk manipulatieve karakter, maar de film lijkt wel de
bewustwording over de nadelen van biomassacentrales flink te
hebben bevorderd. Toch nog een klein pluspuntje.
Titel: Play
Regie: Ruben Östlund
Met: Kevin Vaz, Yannick Diakité, John Ortiz, Anas
Abdirahman, Sebastian Blyckert, Sebastian Hegmar,
Nana Manu, Abdiaziz Hilowle
Zweden 2011
kleur 118 minuten
Op ware gebeurtenissen gebaseerde, semidocumentaire
speelfilm over een bende zwarte jongens van 12-14 jaar die in
Göteborg iets jongere blanke jongens terroriseerden, pestten en
bestalen. De bende gebruikte geen fysiek geweld, maar werkte
met een ingewikkeld rollenspel rond een zogenaamd gestolen
mobieltje. We zien de verschillende fases van de truc en de
interacties tussen de slachtoffers, de bendeleden en beide
groepen onderling, vaak in lange statische shots waarbij een
deel van de handeling zich buiten beeld maar duidelijk hoorbaar
afspeelt. Dat leidt tot realistische observaties van
reactiepatronen in een moderne multiculturele maatschappij, de
onmacht om ingesleten reflexen te onderdrukken en het
consequente wegkijken van de volwassenen. Östlund laat zien
dat macht subtiel kan worden uitgeoefend via lichaamstaal,
verbale intimidatie en zwijgende blikken en dat de daardoor
opgeroepen, haast tastbare dreiging net zo effectief is als fysiek
overwicht. Griezelig goed.

Titel: Player, the
Regie: Robert Altman
Met: Tim Robbins, Greta Scacchi, Whoopi Goldberg, Fred
Ward, Peter Gallagher, Dean Stockwell, Richard E.
Grant, Jack Lemmon (bijrol), Harry Belafonte (bijrol),
Burt Reynolds (bijrol), Robin Williams (bijrol), Bruce
Willis (bijrol), Julia Roberts (bijrol), Susan Sarandon
(bijrol), Peter Falk (bijrol) e.v.a.
USA 1992
kleur 127 minuten
Griffin Mill, een Hollywood-baas met veel macht maar weinig
verstand van films, wordt bedreigd door een anonieme
verguisde schrijver. Hij raakt in paniek en ruimt de schrijver uit
de weg, maar later blijkt dat hij de verkeerde heeft vermoord.
Daarna lijkt alles hem voor de wind te gaan. Hij krijgt zo maar
een scenario in de schoot geworpen dat een groot succes wordt,
hij weet te verhinderen dat hij op zijn werk voorbij wordt
gestreefd door een ambitieuze jonge collega en hij wordt
verliefd op de vriendin van de schrijver die hij per ongeluk
heeft vermoord. Dank zij een sullige politie-inspecteur en een
slechte getuige wordt hij bovendien niet veroordeeld voor de
moord. De hele film is één vreselijke Hollywood-parodie,
dodelijk vermoeiend en irritatie oproepend doordat er
voortdurend meerdere gesprekken door elkaar worden gevoerd,
waarin het natuurlijk niet toevallig is dat de misdaad loont, en
waaraan het geforceerde happy end niet ontbreekt. Altman
typeert zijn film zelf als ‘de wraak van een regisseur op een
publiek dat blijft betalen voor slechte films’. Het is een steentje
dat naadloos past in zijn mozaïek van films die facetten van de
Amerikaanse samenleving onder de loep nemen, tegelijkertijd
liefdevol en meedogenloos.
Titel: Pleasantville
Regie: Gary Ross
Met: Tobey Maguire, Reese Witherspoon, Joan Allen,
William H. Macy, Jeff Daniels
USA 1998
zwart-wit en kleur 124 minuten
Twee moderne Amerikaanse tieners belanden onverhoeds in
een sitcom die in de gelukkige, naïeve jaren vijftig speelt. Hun
komst veroorzaakt heel wat opschudding in die veilige maar
steriele wereld en brengt er letterlijk kleur in: na de introductie
van seks, vuur, kunst en literatuur vloeien steeds meer mensen
en voorwerpen langzaam over van zwart-wit in technicolor. Er
komt een tegenbeweging op gang die de coloreds discrimineert,
maar uiteindelijk overwint het ‘echte leven’ het benepen jarenvijftigfatsoen, en aan het eind baadt alles in kleur. De film is
vakkundig gemaakt en ontroerend, maar Ross’ verdediging van
het echte, volle leven, dat ook gevaar en tegenslag kent maar
juist daardoor aan diepte en kleur wint, komt anno 2004
tamelijk naïef en wereldvreemd over: de film is na alle
turbulenties van de laatste jaren zélf alweer gedateerd
geworden.

Titel: Pleasure principle, the
Regie: David Cohen
Met: Peter Firth, Lynsey Baxter, Haydn Gwynne, Lysette
Anthony, Sara Mair-Thomas, Ian Hogg, Francesca
Folan
UK 1991
kleur 96 minuten
Dick, medisch journalist aan de verkeerde kant van de dertig en
verslaafd aan vrouwen, is gescheiden en heeft een relatie met
Judith volgens het principe ‘leven en laten leven’. Als hij echter
eerst een relatie krijgt met een tweede vrouw en later met een
derde, wordt Judith jaloers en meent ze hem een lesje te moeten
leren door de twee andere geliefden met elkaar te confronteren.
Hij reageert echter na de eerste schrik opgelucht en kiest
doodgemoedereerd voor één van de liefjes. Of dat nu de
bedoeling was? De figuur van Judith roept associaties op met de
boosaardige markiezin de Merteuil uit Dangerous liaisons,
maar haar wraak blijft te veel een karikatuur om echt indruk te
maken, net zoals je je Dick meer herinnert als een grappige man
die zich (bijna) overal uit weet te draaien dan als de klootzak
die hij toch moet zijn.
Titel: Plemya (The tribe)
Regie: Miroslav Slabosjpitski
Met: Grigori Fesenko, Jana Novikova, Rosa Babi,
Aleksander Dsiadevitsj, Jaroslav Biletski, Ivan Tisjko
Oekraïne/Nederland 2014
kleur 126 minuten
Een jongen gaat naar een doveninternaat, waar hij om zich te
handhaven tegen zijn zin lid wordt van een gewelddadige
bende. Als hij verliefd wordt op een van de meisjes die door de
bendeleider worden gedwongen zich te prostitueren, overtreedt
hij alle ongeschreven regels van de club. Alle dialogen in de
film worden gevoerd in Oekraïense gebarentaal, zonder
ondertiteling of voiceover, zodat de kijker uit de scènes zelf
moet afleiden wat er tussen de hoofdpersonen gebeurt,
waardoor die een soort archetypische karakters worden. In
combinatie met het extreme geweld leidt dat ertoe dat inleving
nauwelijks mogelijk is, maar wie zich daarmee verzoent ziet
wel een film van grote visuele schoonheid, met veel statische,
zorgvuldig gekadreerde afstandsshots; filmpoëzie pur sang.

Titel: Plus qu’hier moins que demain
Regie: Laurent Achard
Met: Martin Milhelich, Laetitia Legrix, Mireille Roussel,
Pascal Cervo, Lily Boulogne, Daniel Isoppo, Alexis
Peret
Frankrijk 1999
kleur 86 minuten
Prachtige film over de merkwaardige familieverhoudingen in
een dorpje op het Franse platteland, waar het leven aanvankelijk
idyllisch lijkt maar de werkelijkheid steeds grotesker vormen
aanneemt. Centraal staan twee zussen, de een nog thuiswonend,
de ander getrouwd en verhuisd naar de stad, die op de dag dat er
een zwemwedstrijd wordt gehouden ontdekken dat ze allebei
een geheim hebben. Aan het eind heeft de kijker weinig illusies
meer over, ondanks de optimistische filmtitel. De film legt niets
uit; alles wordt in korte, minimale scènes getoond, de kijker
moet zelf de verbanden leggen. Heel bijzonder.
Titel: Plus que jamais
Regie: Emily Atef
Met: Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Björn Floberg, Sophie
Langevin, Valérie Bodson
Frankrijk/Duitsland/Luxemburg/Noorwegen 2022
kleur 123 minuten
Hélène is ongeneeslijk ziek, maar wil tot onbegrip van haar man
geen longtransplantatie die haar leven zou kunnen verlengen.
Moe van alle discussies besluit ze alleen naar Noorwegen af te
reizen nadat ze via internet in contact is gekomen met een Noor
die eveneens ziek is en daarover schrijft. In een hut in de ruige
Noorse natuur probeert ze te berusten in haar lot en haar man te
verzoenen met haar beslissing om geen levensverlengende
behandeling te starten. Werpt interessante vragen op over het
recht op zelfbeschikking en het egoïsme van naasten. Mooi.
Titel: Poetry
Zie:
Shi

Titel: Polisse
Regie: Maïwenn
Met: Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Nicolas
Duvauchelle, Maïwenn, Karole Rocher, Emmanuelle
Bercot, Frédéric Pierrot, Arnaud Henriet, Naidra
Ayadi, Riccardo Scamarcio
Frankrijk 2011
kleur 127 minuten
Blik in de dagelijkse gang van zaken op de afdeling
kinderzedendelinquenten van de Parijse politie: ondervragen
van pedofielen, handtastelijke vaders en jeugdige crimineeltjes,
op elkaar afreageren van de gruwelijkheden, op ongewenste
momenten de slappe lach krijgen, tussen de middag kletsen
over vakanties en relaties, een balans zien te vinden tussen de
schokkende dingen op je werk en je leven thuis. Alles wordt op
scherp gezet door de komst van een fotografe die in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken de bezigheden van
de medewerkers van de afdeling komt vastleggen. Haar
aanwezigheid brengt onderhuidse spanningen naar buiten, wat
leidt tot harde confrontaties. Behoorlijk rauwe film die zeker
niet bij iedereen in de smaak zal vallen, in documentairestijl
gefilmd en met de opbloeiende liefde tussen de fotografe
(gespeeld door regisseuse Maïwenn zelf) en een erg betrokken
lid van het team (rapper Joey Starr) als nogal overbodig,
ergerlijk koket zijlijntje.
Titel: Pomegranates and myrrh
Zie:
Al-mor wa al rumman
Titel: Pont du Nord, le
Regie: Jaques Rivette
Met: Bulle Ogier, Pascale Ogier, Jean-Francois Stévenin
Frankrijk 1981
kleur 129 minuten
Gangstervriendinnetje Marie komt uit het gevang. Ze ontmoet
punkachtig meisje op brommer, dat haar ‘beschermengel’
wordt. Grote-stadsparanoia in aanvankelijk ondoorzichtige
intrige. Subliem is het schijngevecht op de in de titel genoemde
brug, dat de slotscène vormt. Een ongewone film. Pascale
Ogier, de dochter van Bulle, stierf in 1984 één dag voor haar
zesentwintigste verjaardag aan een hartaanval.

Titel: Poolse bruid, de
Regie: Karim Traïdia
Met: Jaap Spijkers, Monic Hendrickx, Roef Ragas, Rudi
Falkenhagen, Hakim Traïdia
Nederland 1997
kleur 90 minuten
Poolse prostituee vlucht voor haar pooiers de stad uit en vindt
onderdak bij een boer. Langzaam ontstaat er een
verstandhouding tussen de twee, ondanks hun zeer
verschillende achtergronden en de taalproblemen. Als de
onderwereld haar op gewelddadige wijze terug wil halen,
komen de zaken in een stroomversnelling. Deze ontroerende
film, die geheel werd opgenomen op het Groningse platteland,
schetst op zeer intense wijze een bijzondere relatie en geeft een
lyrisch beeld van het landleven. Sfeertekening en stil spel zijn
belangrijker dan het wat krakkemikkige verhaaltje en de soms
ronduit knullige technische afwerking.
Titel: Pop Aye
Regie: Kirsten Tan
Met: Thaneth Warakulnukroh, Penpak Sirikul, Bong,
Nattaphat Chullasuwan, Kantisuda Meebunmak,
Sawang Apai
Thailand 2017
kleur 104 minuten
Een architect die op zijn werk en privé op een dood punt is
aangeland ziet op straat bij toeval de olifant Pop Aye, waarmee
hij als klein jongetje in zijn geboortedorp speelde. Het dier werd
destijds verkocht om zijn studie te bekostigen. Hij besluit Pop
Aye terug te brengen naar zijn dorp. Het wordt een tocht vol
komische en ontroerende belevenissen. Een onderhoudende
roadmovie tegen de achtergrond van het dagelijks leven in
Thailand, met een hecht doortimmerd scenario.

Titel: Portrait de la jeune fille en feu
Regie: Céline Sciamma
Met: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria
Golino, Christel Baras, Armande Boulanger
Frankrijk 2019
kleur 118 minuten
In 1770 krijgt de jonge schilderes Marianne opdracht om een
portret te schilderen van de op een eiland voor de Bretonse kust
wonende Héloïse, die binnenkort tegen haar zin in het huwelijk
zal treden met een Italiaanse aristocraat. De mores schrijven
voor dat de beoogde echtgenoot een portret van zijn aanstaande
toegestuurd moet krijgen en pas daarna het huwelijkspact
bevestigt, maar Héloïse weigert koppig zich te laten schilderen.
Daarom moet Marianne haar model als zogenaamde
gezelschapsdame observeren om haar in het geheim te kunnen
portretteren. Gedurende Héloïses laatste dagen van vrijheid
voor het gearrangeerde huwelijk krijgen de twee vrouwen een
steeds hechtere band met elkaar. Sfeervolle observatie van een
onmogelijke liefde in een tijd dat vrouwen werden geacht zich
stilzwijgend naar de maatschappelijke normen te voegen, met
indrukwekkend spel van Merlant en Haenel. Prachtige beelden
van het ruige Bretonse landschap als achtergrond voor de levens
van de gekwelde vrouwen.
Titel: Portrait of a lady, the
Regie: Jane Campion
Met: Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey,
Martin Donovan, Shelley Winters, Richard E. Grant,
John Gielgud, Christian Bale, Shelley Duvall, MarieLouise Parker, Viggo Mortensen
Nieuw-Zeeland 1996
kleur 140 minuten
Verfilming van de roman van Henry James over de
onafhankelijke, eigenzinnige Isabelle, die, voorzien van geld en
vrijheid, haar eigen keuzes maakt, die toch de verkeerde blijken
te zijn: ze valt in handen van een slechterik en diens perfide
minnares. Kostuumfilm van de originele, altijd over
onafhankelijke vrouwen filmende Campion is het tegendeel van
de Ivory-school: ze filmt onconventioneel, zonder een vleugje
sentimentaliteit en in een adembenemend tempo de neergang
van een vrouw die haar eigen leven wilde leiden maar bedrogen
uitkwam. De figuren krijgen weinig diepgang.

Titel: Post coïtum animal triste
Regie: Brigitte Roüan
Met: Brigitte Roüan, Patrick Chesnais, Boris Terral, Nils
Tavernier, Jean-Louis Richard, Françoise Arnoul
Frankrijk 1997
kleur 97 minuten
Diane, een gelukkig getrouwde vrouw met twee kinderen, stort
zich halsoverkop in een gepassioneerde verhouding met de veel
jongere Emilio. Voor hem is het slechts een affaire, voor haar
veel meer. Wanneer de hartstocht minder wordt en Emilio
opstapt, is ze ontroostbaar; ze draait volledig door en raakt de
draad van haar leven, haar werk en haar huwelijk kwijt. Hoewel
het thema boeiend genoeg is en ook met veel verve wordt
gebracht, blijft het geheel veel te veel aan de oppervlakte. Bij
alle heftigheid wordt nergens invoelbaar waarom Diane juist
voor déze jonge man als een baksteen valt.
Titel: Postbode, de
Zie:
Youchai
Titel: Postia pappi Jaakobile (Letters to father Jaakob)
Regie: Klaus Härö
Met: Kaarina Hazard, Heikki Nousiainen, Jukka Keinonen
Finland 2009
kleur 74 minuten
Leila, een tot levenslang veroordeelde vrouw, krijgt gratie en
komt te werken bij Jaakob Ljubi, een oude blinde geestelijke
die brieven van mensen in nood beantwoordt; Leila moet ze
voorlezen en zijn antwoorden opschrijven. Ze vindt het zinloos
werk, maar als de brieven plotseling niet meer komen raakt
Jaakob in hevige geestelijke nood en besluit Leila tot een
onverwachte stap. Een gave, weemoedig stemmende ‘kleine’
film, een puzzel waarvan niet alle stukjes op hun plaats vallen
omdat het nu eenmaal niet zo werkt in het leven.
Titel: Poulet aux prunes
Regie: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Met: Mathieu Amalric, Edouard Baer, Maria de Medeiros,
Golshifteh Farahani, Eric Caravaca, Chiara
Mastroianni, Didier Flamand
Frankrijk/Duitsland 2011
kleur 93 minuten
Opvolger van Persepolis van dezelfde makers, een kleurrijke,
dansante mix van live action en animatie, wederom gebaseerd
op een graphic novel van Satrapi. Een violist in het (nog niet
fundamentalistische) Iran van de jaren vijftig wil niet verder
leven als zijn vrouw zijn geliefde viool kapot heeft geslagen. In
een breed uitwaaierend, sprookjesachtig verhaal dat verleden en
toekomst omspant leren we de achtergronden van beiden
kennen en gaan we langzamerhand begrijpen hoe het allemaal
zo gekomen is. Ontroerend, met veel humor verteld en
lichtvoetiger dan Satrapi’s eersteling. Juweeltje voor het oog.

Titel: Poupées russes, les
Regie: Cédric Klapisch
Met: Romain Duris, Kelly Reilly, Audrey Tautou, Cécile de
France, Kevin Bishop, Evguenya Obraztsova, Irene
Montalà, Gary Love, Lucy Gordon
Frankrijk 2005
kleur 125 minuten
Vervolg op L’auberge espagnole uit 2002. Het is een paar jaar
later. Xavier woont weer in Parijs en van zijn droom om een
beroemd schrijver te worden is nog niet veel terechtgekomen;
hij schrijft voor een soapserie en doet werk als ghostwriter voor
beroemdheden. Als de serie zo succesvol wordt dat hij ook in
het buitenland op tv komt, gaat Xavier samenwerken met de
Londense scenarioschrijfster Wendy, de zus van William, die
hij beiden nog kent uit het studentenhuis in Barcelona. Wendy
en Xavier worden verliefd en krijgen met vallen en opstaan een
relatie, waarmee ze allebei afscheid nemen van een niet echt
bevredigend, half-volwassen leven vol los-vaste relaties, waarin
ze verlangden naar vastigheid maar tegelijk niet echt afscheid
wilden nemen van hun jeugd met zijn (vermeende) onbegrensde
mogelijkheden. Fraai tijdsbeeld van moderne bijna-dertigers,
gefilmd in Londen, Parijs en Sint-Petersburg, dat tot het eind
toe weet te boeien.
Titel: Powaqqatsi
Regie: Godfrey Reggio
Met: –
USA 1986
kleur 99 minuten
Powaqqatsi (Hopi voor ‘leven dat andere levenskrachten
gebruikt om zichzelf te voeden’, zoiets als parasitair leven dus)
is het vervolg op Koyaanisqatsi. Ditmaal gaat het over de
verstedelijking en industrialisering van de derde wereld. Er
werd gefilmd op vele locaties (China, Hong Kong, Kenia, India,
Israël, Egypte, Zuid-Amerika) en al die beelden zijn min of
meer kriskras door elkaar gemonteerd. Hoewel de beelden net
zo mooi en (technisch en anderszins) intrigerend zijn als die in
Koyaanisqatsi, kan de film de vergelijking met zijn voorganger
niet doorstaan: in Koyaanisqatsi paste de hectische muziek van
Glass perfect bij het dolgedraaide westerse leven; hier verlang
je soms hartstochtelijk het echte geluid te horen. In
Koyaanisqatsi konden alle locaties straffeloos door elkaar
worden getoond, omdat ze inderdaad in verregaande mate
verwisselbaar zijn. Maar wie op dezelfde wijze derdewereldlanden aan elkaar plakt, laadt de verdenking op zich dat
het eigenlijk niet dondert wat het precies is als het maar een
mooi plaatje oplevert.

Titel: Pozitia copilului (Child’s pose)
Regie: Calin Peter Netzer
Met: Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Natasa
Raab, Ilinca Goia, Florin Zamfirescu, Adrian Titieni
Roemenië 2013
kleur 112 minuten
Een rijke Roemeense vrouw ziet haar kans schoon om haar
greep op het leven van haar volwassen zoon te verstevigen als
hij wordt beschuldigd van doodslag na het doodrijden van een
kind op een plek waar hij met veel te hoge snelheid inhaalde. Ze
trekt alle manipulatieve en emotionele registers open om hem
uit de gevangenis te houden, van pogingen het politieonderzoek
te beïnvloeden en een getuige om te kopen tot een dramatisch
bezoek aan de ouders van het omgekomen kind. De zoon is niet
gediend van haar bemoeizucht, maar ze zet haar intriges
desondanks koppig door. Verontrustend beeld van een door en
door verwrongen moeder-zoonrelatie in een land met
schrijnende tegenstellingen waar corruptie aan de orde van de
dag is. Fraai is de parallel in de slotscène tussen de twee
moeders die allebei hun kind kwijt zijn en in de
ontkenningsfase verkeren. Geen rolprent voor een gezellig
avondje uit; in de hele film komt nauwelijks een sympathiek
personage voor.
Titel: Pozo, el
Zie:
A perfect day

Titel: Prairie home companion, a
Regie: Robert Altman
Met: Lily Tomlin, Meryl Streep, Woody Harrelson, L.Q.
Jones, John C. Reilly, Tommy Lee Jones, Garrison
Keillor, Kevin Kline, Lindsay Lohan, Virginia
Madsen
USA 2006
kleur 105 minuten
A Prairie Home Companion is de naam van een liveprogramma met grappen en countryliedjes, gepresenteerd door
Garrison Keillor (‘G.K.’), dat al tientallen jaren vanuit een klein
theater wordt uitgezonden door een radiostation in St. Paul,
Minnesota. Het is een programma uit een andere tijd, een
curiositeit met nog een kleine maar trouwe schare luisteraars.
Maar het radiostation is net door een Texaans bedrijf
overgenomen en het programma wordt opgeheven. We maken
de afscheidsuitzending mee, waarin alle oude artiesten nog één
keer hun beste beentje voorzetten. Onder hen zijn de zingende
cowboys Dusty & Lefty, die pijnlijk slechte grappen debiteren,
en de Johnson Girls, de zingende zussen Rhonda en Yolanda,
die altijd en eeuwig door elkaar heen lopen te tetteren. Buiten
de schijnwerpers vertellen de oudgedienden sterke verhalen
over vroeger en de rol die het radioprogramma in hun leven
speelde. Ondertussen loopt er ook een geheimzinnige vrouw in
een witte jas rond, is er een sterfgeval in een kleedkamer en
wordt er bezoek verwacht van de axe man, de Texaan die de
stekker eruit heeft getrokken. Weemoedig maar ook bijzonder
humoristisch portret van een kleine, hechte gemeenschap in het
Midwesten van de VS, ver van de schijnwerpers van de echte
showbizz, en de vergankelijkheid van alles. Ontroerend.
Titel: Pranzo di ferragosto
Regie: Gianni di Gregorio
Met: Gianni di Gregorio, Valeria de Franciscis, Marina
Cacciotti, Maria Cali, Grazia Cesarini Sforza, Alfonso
Santagata, Luigi Marchetti
Italië 2008
kleur 75 minuten
Veertiger Gianni heeft geen baan en woont nog steeds in het
oude familieappartement met zijn bejaarde moeder. Die heeft
heel wat noten op haar zang en Gianni heeft nauwelijks een
eigen leven. Tijdens een paar mooie dagen in augustus zit hij
dankzij een huisbaas en een bevriende huisarts bij wie hij in het
krijt staat ineens met nóg drie oude dametjes opgescheept. Eerst
lijkt dat een hele opgave, maar na een poos vindt iedereen zijn
eigen plekje en begint het gezelschap elkaars aanwezigheid
zelfs te waarderen. De film houdt een bedaard tempo aan en
lijkt een statement te willen afgeven over de zorg en aandacht
die we in de moderne maatschappij voor elkaar over hebben.
Moet de ene generatie zich altijd opofferen voor de andere, of is
er een manier waarop iedereen gelukkig kan worden?
Eerbetoon aan de Italiaanse mama en de oude dag, hommage
aan eenvoudig maar heerlijk koken en het talent om te genieten
van de kleine dingen des levens. Het kwartet bejaarde dames
wordt met veel flair door amateuractrices gespeeld.

Titel: Precious
Regie: Lee Daniels
Met: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton, Mariah
Carey, Sherri Shepherd, Lenny Kravitz, Stephanie
Andujar, Chyna Layne, Amina Robinson, Xosha
Roquemore, Angelic Zambrana
USA 2009
kleur 110 minuten
Harlem, 1987. De 16-jarige Claireece Jones, naar haar tweede
voornaam Precious genoemd, is een moddervet, functioneel
analfabeet meisje. Ze is zwanger van haar tweede kind, beide
keren van haar eigen vader, die haar al van jongs af aan heeft
verkracht maar inmiddels is opgestapt. Haar dochtertje Mongo,
die lijdt aan het syndroom van Down, woont bij Precious’ oma.
Precious woont samen met haar moeder, die van een uitkering
leeft, haar zowel lichamelijk als emotioneel mishandelt en
verder alleen maar drinkt, rookt en tv kijkt. Precious wordt
vanwege haar nieuwe zwangerschap van school gestuurd en
ondergebracht in Each One Teach One, een alternatief
lesprogramma voor kansarme kinderen, waar ze – tegen alle
verwachtingen en de openlijke tegenwerking van haar moeder
in – opbloeit en zich uit de poel van ellende waarin ze leeft weet
te bevrijden. Huiveringwekkend, maar uiteindelijk toch
hoopgevend beeld van een milieu waarin een kind geen schijn
van kans lijkt te hebben maar waaruit toch ontsnapping
mogelijk blijkt. Indrukwekkende hoofdrol van Sidibe, die zeer
respectvol in beeld wordt gebracht. Mo’Nique is
angstaanjagend als Precious’ moeder die haar voortdurend nog
dieper in de stront probeert te trappen. Gebaseerd op de roman
Push van Sapphire en mede geproduceerd door Oprah Winfrey.

Titel: Prestige, the
Regie: Christopher Nolan
Met: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Piper
Perabo, Rebecca Hall, Scarlett Johansson, David
Bowie
USA 2006
kleur 130 minuten
Het verhaal van de levenslange rivaliteit tussen twee Londense
illusionisten aan het einde van de 19e en het begin van de 20e
eeuw. In hun jonge jaren, als ze allebei assistent zijn van een
oudere illusionist, is door een fout van de een de vrouw van de
ander om het leven gekomen tijdens een spectaculaire
bevrijdingstruc. Daardoor zijn ze vijanden geworden, een
vijandschap die zich voortzet als ze allebei illusionist zijn
geworden en voortdurend proberen elkaars trucs te doorzien. De
rivaliteit neemt groteske vormen aan als ze elkaar willen
overtroeven met ‘de verdwijnende man’, een truc waarbij het
lijkt alsof iemand razendsnel van de ene naar de andere plek
wordt verplaatst (‘geteleporteerd’, zouden we tegenwoordig
zeggen). De twee mannen blijken bereid heel ver te gaan om
elkaar te slim af te zijn. Niets is wat het lijkt in deze spannende
(zeer vrije) verfilming van het boek van Christopher Priest,
waarvoor regisseur Nolan samen met zijn broer Jonathan het
scenario schreef. Het helaas niet erg overtuigende einde laat –
ongetwijfeld opzettelijk – meerdere interpretaties toe, maar los
van de vraag hoe alles precies zit is de film al met al een nogal
teleurstellende opvolger van het geniale Memento. De
trukendoos lijkt hier, anders dan in Memento, waar de
vertelwijze een duidelijke functie had in het verhaal, slechts te
dienen om de kijker een rad voor ogen te draaien en plotgaten
en ongeloofwaardige wendingen te maskeren. Mooi bijrolletje
van Bowie als de ‘waanzinnige geleerde’ Nikola Tesla.

Titel: Prêt-à-porter
Regie: Robert Altman
Met: Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Jean-Pierre
Cassel, Kim Basinger, Linda Hunt, Sally Kellerman,
Tracey Ullman, Tim Robbins, Julia Roberts, Danny
Aiello, Richard E. Grant, Chiara Mastroianni, Stephen
Rea, Anouk Aimée, Lili Taylor, Forest Whitaker, Jean
Rochefort, Teri Garr, Harry Belafonte, Cher, Lyle
Lovett, Naomi Campbell
USA 1994
kleur 133 minuten
Een pastiche van het hedendaagse modecircus, zoals bij Altman
gebruikelijk breed van opzet, met vele verhaallijnen en
personages, maar desondanks goed te volgen. De film is door
een criticus als volgt samengevat: ‘Altman kijkt onder de
rokken van de mode-industrie en ontdekt daar... niets.’ Het is
allemaal uiterlijkheid en heeft totaal niets om het lijf, dat wil
Altman ons duidelijk maken. Het enige bezwaar is dat de
inhoudsloosheid van de modeshows en de mensen die
eromheen fladderen zo overtuigend in beeld wordt gebracht dat
het na een poosje echt slaapverwekkend wordt. En tegen de tijd
dat de veelbesproken slotscène voorbijrolt, waarin een stoet
naakte mannequins statig over de catwalk schrijdt, is de kijker
zó murw van alle nikserigheid dat hij zelfs niet meer uit zijn
stoel opveert. Erg grappig daarentegen is de oliedomme,
permanent hypernerveuze tv-verslaggeefster, die van alles en
iedereen met voortvarend kakelende leeghoofdigheid een item
maakt. Kortom: amusant, maar al met al een van de mindere
Altmans.
Titel: Price of passion, the
Zie:
Good mother, the

Titel: Primary colors
Regie: Mike Nichols
Met: John Travolta, Emma Thompson, Billy Bob Thornton,
Adrian Lester, Kathy Bates, Maura Tierney, Larry
Hagman, Diane Ladd, Paul Guilfoyle, Rebecca
Walker, Caroline Aaron, Tommy Hollis, Rob Reiner,
Larry King
USA 1998
kleur 140 minuten
Verfilming van het gelijknamige geruchtmakende boek van Joe
Klein (aanvankelijk anoniem gepubliceerd) over Clintons
campagne voor de presidentsverkiezingen in 1992. Het
hectische gedoe in het campagneteam wordt zeer levensecht in
beeld gebracht. Schitterende rollen van Travolta als Clinton (in
de film: Stanton) en Emma Thompson als zijn vrouw (een grote
verrassing na al haar utterly British rollen, maar ze lapt ’t ’m!).
Travolta heeft werkelijk ieder gebaartje en iedere stembuiging
van Clinton bestudeerd en ze zich eigen gemaakt; de gelijkenis
is griezelig. Aan het eind hebben we weinig vertrouwen meer in
welke Amerikaanse politicus dan ook, maar tegelijk begrijpen
we ook hoe Clinton ondanks alle geruchten over schandalen en
onduidelijke machinaties zo populair kan blijven bij de kiezers.
Bates heeft een meesterlijke rol als keiharde troubleshooter die
uiteindelijk de morele verdorvenheid van ‘haar’ kandidaat niet
aankan. Adrian Lester is de zwarte campagneleider die lijdzaam
moet toezien hoe de campagne met hem op de loop gaat en zijn
principes voor hem overboord worden gezet.
Titel: Princes, les
Regie: Tony Gatlif
Met: Gérard Darmon, Muse Dalbray, Céline Militon
Frankrijk 1983
kleur 100 minuten
Zigeuners in modern Frankrijk kunnen hun oude trekkersleven
niet voortzetten en vinden hun draai niet meer omdat er in de
maatschappij niet op hen gerekend is. Verhaal rond Nara, z’n
door hem verstoten vrouw, z’n dochtertje en de stokoude
vastberaden oma, die aan het eind sterft. Melancholieke
ondertoon verlucht door grappige momenten. Prachtige
beelden.
Titel: Princes in exile
Regie: Giles Walker
Met: Zachary Ansley, Nicholas Shields, Alexander Chapman
Canada 1987
kleur 105 minuten
De zeventienjarige Ryan Rafferty heeft een hersentumor en
weet dat hij binnen afzienbare tijd zal sterven. Op een
zomerkamp voor ‘terminale’ kinderen gedraagt hij zich
aanvankelijk pessimistisch en onaangepast, maar onder andere
door noodlot van hutgenoot die nog tijdens kamp sterft komt hij
op andere gedachten.

Titel: Prins
Regie: Sam de Jong
Met: Ayoub Elasri, Elsie de Brauw, Olivia Lonsdale,
Oussama Addi, Achraf Meziani, Freddy Tratlehner,
Chaib Massaoudi, Jorik Scholten, Sigrid ten Napel
Nederland 2015
kleur 78 minuten
De 17-jarige half Marokkaanse Ayoub gebruikt drugs en is lid
van een jeugdbende die door een groep oudere jongens wordt
geterroriseerd. Om indruk te maken op het liefje van de leider
van die oudere groep besluit Ayoub er nog een schepje bovenop
te doen en in diens plaats klussen te gaan opknappen voor de
plaatselijke dealer Kalpa. Deze kruising tussen coming-of-ageen bendefilm geeft een authentiek aandoend beeld van een
moderne achterstandswijk waar het leven louter uit criminaliteit
en andere ellende bestaat, helaas met een nogal
ongeloofwaardig abrupt happy end.
Titel: Private confessions
Zie:
Enskilda samtal
Titel: Professor and his beloved equation, the
Zie:
Hakase no aishita sûshiki
Titel: Project Nim
Regie: James Marsh
Met: Bob Angelini, Nim Chimpsky, Herbert Terrace, Bern
Cohen, Renne Falitz, Bob Ingersoll, Stephanie
LaFarge, Jenny Lee, James Mahoney, Laura-Ann
Petitto
USA 2011
kleur 93 minuten
Onthutsende documentaire van de maker van Man on wire over
het veelbewogen leven van de chimpansee Nim, door professor
Herbert Terrace gebruikt als proefdier in een langdurig
experiment waarbij deze mensaap een simpel soort gebarentaal
leerde (al is het omstreden of hij werkelijk taal leerde of veeleer
een verzameling kunstjes om aan lekker eten te komen). De
film volgt de lotgevallen van het dier: op de leeftijd van een
paar weken bij zijn moeder weggehaald, opgegroeid in een
mensengezin, onderworpen aan taalexperimenten rondom een
buitenhuis en op de Universty of Columbia, in een lab
blootgesteld aan farmaceutische experimenten en ten slotte
opgenomen in een paardenopvangcentrum in Texas, waar hij de
resterende tweederde van zijn 26-jarige leven doorbracht en
later ook gezelschap kreeg van een paar soortgenoten.
Bijzonder aangrijpend door het voortdurende gesol met de aap
en het feit dat sommige betrokkenen hem uitsluitend ter
meerdere eer en glorie van zichzelf en/of de wetenschap
gebruikten. Gelukkig waren er ook mensen die echt bekommerd
waren om zijn welzijn. Evenzeer een eerbetoon aan een
bijzonder dier als een aanklacht over de menselijke domheid en
naïviteit. Niet voor teerhartigen.

Titel: Promesse, la
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Assita Ouédraogo,
Rasmané Ouédraogo
België/Frankrijk/Luxemburg 1996
kleur 94 minuten
De 15-jarige Igor woont in Seraing, een dorp onder de rook van
Luik, en is gewend mee te werken aan de kwalijke praktijken
van zijn vader, een corrupte scharrelaar die illegalen uitbuit.
Igor raakt in een gewetensconflict wanneer hij een dodelijk
gewonde immigrant belooft voor diens vrouw en baby te
zorgen. De film schetst op onopgesmukte, rauw-realistische
wijze een beeld van het droevige en harde leven, wonen en
werken van illegale immigranten tegen het trieste decor van
postindustrieel Wallonië. Maar bij alle troosteloosheid laten de
Dardennes zien dat het voor ieder individu mogelijk is morele
keuzes te maken.
Titel: Promised land
Regie: Gus Van Sant
Met: Matt Damon, Frances McDormand, John Krasinski, Hal
Holbrook, Rosemarie DeWitt
USA 2012
kleur 106 minuten
Steve en Sue, twee medewerkers van een bedrijf dat met behulp
van fracking gas wint uit schalielagen diep in de grond, trekken
een landelijk gebied in waar de economische crisis hard heeft
toegeslagen om de bewoners grote bedragen te bieden in ruil
voor boorvergunningen op hun land. Ze worden tegengewerkt
door een gepensioneerde leraar en een milieuactivist, die de
bevolking duidelijk proberen te maken dat fracking hun grond
grote, onherstelbare schade kan toebrengen. Veelbelovend en
duidelijk met de beste bedoelingen gemaakt, maar toch niet erg
overtuigend door het voorspelbare, schematische verloop en het
ontbreken van serieuze informatie over fracking (wie niet weet
hoe die techniek precies werkt, is na het zien van deze film
namelijk geen steek wijzer). Teleurstellend.
Titel: Proof (1991)
Regie: Jocelyn Moorehouse
Met: Hugo Weaving, Geneviève Picot, Russell Crowe
Australië 1991
kleur 90 minuten
Blinde Martin (Weaving) is geobsedeerd door het idee dat
iedereen hem voor de gek houdt. Wat betreft zijn huishoudster
Celia (Picot), die verliefd op hem is, heeft hij daarin gelijk.
Maar Andy (Crowe), die hij in een restaurant heeft leren
kennen, lijkt iemand te zijn op wie hij kan vertrouwen. Celia
beschouwt Andy echter als een lastige indringer en zet hem aan
tot leugens. Het ‘stilzwijgende complot tussen de zienden’ is
heel mooi in beeld gebracht, maar een aantal
onwaarschijnlijkheden in de plot doet afbreuk aan de film.

Titel: Proof (2005)
Regie: John Madden
Met: Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllendaal,
Hope Davis, Gary Houston, Roshan Seth
USA 2005
kleur 100 minuten
Na de dood van een geniale wiskundige is zijn dochter
Catherine, die hem de laatste jaren van zijn leven thuis verzorgd
heeft, bang de psychische stoornis van haar vader te hebben
geërfd en haar leven na die jaren van afzondering niet meer op
de rails te krijgen. Een toegewijde student van haar vader vindt
in diens nagelaten papieren een briljante vondst op het gebied
van de priemgetallen die, indien hij na onderzoek overeind
blijft, de wereld van de wiskunde op z’n kop zou kunnen zetten.
Catherine, zelf ook wiskundige, meent dat zij de auteur van het
betreffende notitieboek is, maar ze wordt niet geloofd. Als haar
maatschappelijk succesvollere, bemoeizieke zus op bezoek
komt om ‘even’ de uitvaart en de erfenis te regelen, ligt gekte
op de loer. Deze toneelverfilming is vooral een indringend
portret van de getroebleerde Catherine, hartverscheurend
neergezet door Paltrow, en een overtuigende weergave van haar
depressie. Davis is sterk als haar neurotische zus. De zeer
dominante vader lijkt enigszins geïnspireerd op John Nash uit A
beautiful mind.
Titel: Prophète, un
Regie: Jacques Audiard
Met: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, JeanPhilippe Ricci, Hichem Yacoubi, Leïla Bekhti, Pierre
Leccia, Slimane Dazi
Frankrijk/Italië 2009
kleur 155 minuten
De 19-jarige Malik gaat voor zes jaar naar de gevangenis. Hij
wordt onmiddellijk gerekruteerd door de Corsicaanse
maffiabaas César en moet als proeve van bekwaamheid een
rivaal van César doden die tijdelijk in dezelfde gevangenis
verblijft. Daarna wordt hij Césars hulpje, maar hij houdt afstand
van hem, heeft ook contact met de steeds grotere groep
Arabieren in de gevangenis en zet daarnaast een ‘eigen zaak’
op. Césars imperium brokkelt langzaam af, maar Malik weet
zich tussen alle rivaliserende, elkaar verbeten bestrijdende
facties te handhaven en zijn eigen weg te kiezen, onder andere
door zijn identiteit zoveel mogelijk in het ongewisse te laten,
veel verschillende talen te spreken en zo te schipperen tussen de
westerse en de Arabische wereld. Als hij uiteindelijk vrijkomt,
is hij een stuk wijzer dan toen hij de gevangenis in kwam. Dit
rauwe epos gunt de kijker een blik in de meedogenloze
gevangeniswereld, waarin het recht van de sterkste geldt en
bewakers, directie en advocaten slechts als schimmen op de
achtergrond aanwezig zijn en zich niet met de onderlinge
machtsstrijd bemoeien. We zien Malik zich ontwikkelen van
een naïef jongetje tot een sluwe en geharde crimineel. Maakte
in Frankrijk veel discussie los over toestanden in
gevangenissen.

Titel: Prospero’s books
Regie: Peter Greenaway
Met: John Gielgud, Michael Clark, Michel Blanc, Erland
Josephson
UK/Frankrijk/Nederland 1991
kleur 125 minuten
Vrije bewerking van The Tempest van Shakespeare, met de
zevenentachtigjarige Sir John Gielgud in de rol van de
verbannen Hertog Prospero van Milaan. Gielgud spreekt tevens
alle andere rollen. Het verhaal wordt geïllustreerd met rijke
choreografieën en talloze schitterende visuele effecten. Door
deze overdaad raakt het verhaal echter ondergesneeuwd. Er is
zoveel moois te zien dat je na afloop minstens de helft denkt te
hebben gemist. Jammer van de prachtige Shakespeare-tekst, die
in een soberder bewerking meer tot zijn recht was gekomen.
Titel: Provinciale, la
Regie: Claude Goretta
Met: Nathalie Baye, Angela Winkler, Bruno Ganz, Patrick
Chesnais
Zwitserland 1981
kleur 107 minuten
Baye is plattelandsvrouw die in Parijs tevergeefs aan werk
tracht te komen maar vele tegenslagen moet incasseren. Mooie
bijrol van Winkler als ongehuwde moeder op de rand van
zelfmoord die later met behulp van contactadvertenties haar
leven een draai geeft.
Titel: Provincie, de
Regie: Jan Bosdriesz
Met: Thom Hoffman, Pierre Bokma, Gijs Scholten van
Aschat, Gerard Thoolen, Tamar van den Dop, Peter
Oosthoek
Nederland 1991
kleur 95 minuten
Drie zeer verschillende vrienden uit een klein dorpje vallen op
hetzelfde meisje. Ze trouwt ten slotte met één van hen, naar
blijkt met de verkeerde, hetgeen jaren later tot een drama leidt.
De film legt echter veel meer nadruk op de vriendschap van de
drie jongens en wat daar later van overblijft dan op de
dramatische ontknoping. De drie hoofdrolspelers doen erg hun
best. Helaas valt het spel van de dorpsschone (Van den Dop)
nogal tegen en is er van alles af te dingen op verhaal en
uitwerking.

Titel: Proxima
Regie: Alice Winocour
Met: Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksei Fatejev,
Lars Eidinger, Sandra Hüller, Trond-Erik Vassal
Frankrijk/Duitsland 2019
kleur 107 minuten
De Franse astronaute Sarah is in training in het ESA-centrum in
Keulen. Ze is vastbesloten carrière te maken in de ruimtevaart,
maar voelt zich schuldig dat ze niet meer tijd besteedt aan
Stella, haar dochter die ze alleen opvoedt. Als Sarah wordt
geselecteerd voor Proxima, een ruimtemissie die een jaar zal
duren, wordt ze verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Ze
vraagt haar ex Thomas in de tussentijd de zorg voor Stella op
zich te nemen, maar ze mist haar dochtertje zo erg dat het haar
voorbereiding dreigt te doorkruisen. Beelden van het loodzware
trainingsprogramma van Sarah in Keulen en haar quarantaine in
Star City in Kazachstan wisselen af met scènes en
telefoongesprekken met Stella waarin de toenemende
verwijdering tussen moeder en dochter schrijnend duidelijk
wordt. Indrukwekkend en bij vlagen hartverscheurend,
gedragen door mooie rollen van Green en Boulant.
Titel: Publieke werken
Regie: Joram Lürsen
Met: Gijs Scholten van Aschat, Jacob Derwig, Rifka
Lodeizen, Zeb Troostwijk, Juda Goslinga, Sander van
Amsterdam, Houk van Warmerdam, Thomas
Cammaert
Nederland 2015
kleur 111 minuten
Verfilming van de succesvolle roman van Thomas Rosenboom
over vioolbouwer Vedder, wiens huisje in 1888 moet wijken
voor het nieuw te bouwen Victoria-hotel tegenover het pas
afgebouwde Centraal Station in Amsterdam en die daarvoor een
zeer hoge uitkoopsom denkt te kunnen bedingen. Zijn
Hoogeveense neef, de apotheker Anijs, probeert ondertussen
een manier te vinden om te ontsnappen aan vervolging wegens
illegaal medisch handelen; het geld dat Vedder voor diens
huisje zal krijgen brengt de neven op een geniaal plan, dat niet
alleen hun eigen toekomst veilig zal stellen, maar ook die van
een groep arme turfstekers. Hun hoogmoed heeft allerlei
onverwachte en tragische gevolgen. De film blijft trouw aan
sfeer en taalgebruik van het boek en weet de verwachtingsvolle,
onrustige stemming op het breukvlak van twee tijdperken
verrassend goed invoelbaar te maken. Onderhoudend.

Titel: Puinhoop
Regie: Allard Detiger
Met: Allard Detiger, Tineke Detiger, Geraldine Detiger,
Sonja Detiger, Mathijs Detiger, Kristina Petrasova,
Jana Detiger, Daniel van Helden
Nederland 2022
kleur 85 minuten
Documentaire van Allard Detiger over het moeizame contact
met zijn moeder, die een borderlinestoornis heeft. Na twintig
jaar nauwelijks contact met haar te hebben gehad wordt Allard
door de politie gebeld: haar huis is zo verwaarloosd dat de
buren zijn gaan klagen, professionele hulp is dringend nodig.
Allard zet zich hiervoor in, maar raakt daardoor opnieuw
verstrikt in de oude conflictpatronen van het chaotische
eenoudergezin van destijds. Zijn moeder scheldt hem (en alle
hulpverleners) de huid vol en wordt uiteindelijk gedwongen
opgenomen in een psychiatrische kliniek. Tegelijk moet Allard
kritisch naar zichzelf kijken om te voorkomen dat hij de oude
patronen weer doorgeeft aan zijn eigen dochter. Een
indringende, ontregelende documentaire vol uiterst pijnlijke
scènes die duidelijk maken hoe moeilijk het is om te gaan met
onhandelbare mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen
zorgen. Onthutsend.
Titel: Pulsar
Regie: Alex Stockman
Met: Matthias Schoenaerts, Tine Van den Wyngaert, Nico
Sturm, Sien Eggers, Vincent Lecuyer, Gordon Wilson
België 2010
kleur 91 minuten
Samuel heeft een saai baantje als medicijnenbezorger in
Brussel. Zijn mooie en succesvolle vriendin Mireille vertrekt
naar New York voor een stage bij een prestigieus
architectenbureau. Ze houden contact via internet, maar vlak na
haar vertrek wordt Samuels computer gehackt en heeft hij
steeds netwerkproblemen. Het lijkt alsof iemand de relatie
tussen hem en Mireille doelbewust aan het saboteren is. Samuel
mist haar vreselijk en samen met zijn eenzaamheid neemt ook
zijn paranoia toe. Hij begint verdenkingen tegen zijn buren te
koesteren en wantrouwt wifi-straling. Treffend beeld van de
isolatie van de moderne mens in een door techniek beheerste
wereld, waarbij gaandeweg steeds minder duidelijk is wat
schijn en werkelijkheid is – wordt Samuel echt gehackt of
verbeeldt hij zich dat maar? Goed passende onbehaaglijke
elektronische filmmuziek.

Titel: Pump up the volume
Regie: Allan Moyle
Met: Christian Slater, Scott Paulin, Ellen Greene, Annie
Ross
USA 1990
kleur 98 minuten
Mark Hunter, net verhuisd van New York naar een saaie
tuinstad in Arizona, baalt van zijn bezadigde ouders en zijn
duffe medescholieren. Overdag legt hij zich daar mokkend bij
neer, maar ’s avonds om tien uur verandert de timide Mark in
de etherpiraat Happy Harry Hard-on, die obscene taal en
filosofische gedachten afwisselt met postmoderne popmuziek.
Hij wordt razend populair: er ontstaat een ware Harry-rage. Ook
al worden de ouders en schoolleiders wel erg dom neergezet,
waardoor de film naarmate hij vordert steeds ongeloofwaardiger
wordt, en ondanks het feit dat het geheel in weerwil van de vele
schuttingwoorden een bijna ‘brave’ indruk maakt, toch een
verfrissend geluid door de ongepolijste stem van een oprecht
gefrustreerd mens en de openhartige aandacht voor de ‘pijn des
levens’ onder jongeren. Een soort pubervariant op Talk radio.
Titel: Punch-drunk love
Regie: Paul Thomas Anderson
Met: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour
Hoffman
USA 2002
kleur 95 minuten
Beroepskomiek Sandler verraste met zijn hoofdrol in deze
curieuze film over een emotioneel getergde man die worstelt
met woedeaanvallen en zucht onder het juk van een groot aantal
zussen die zich voortdurend met zijn leven bemoeien. Zijn
leven verandert als hij een leuke vrouw ontmoet die hem uit zijn
schulp weet te krijgen. Kolderieke plotelementen (een raar
orgeltje dat zomaar uit de lucht komt vallen, een grote
hoeveelheid pudding die is ingeslagen vanwege de gratis
airmiles, een tamelijk koddige louche seksbaas) kunnen niet
verhullen dat deze romantische komedie over twee bizarre
verwante zielen een wrange, schurende ondertoon heeft. De
ongemakkelijkheid van de hoofdpersoon bekruipt ook de kijker.

Titel: Punt, De
Regie: Hanro Smitsman
Met: Joost Bolt, Anis de Jong, Kees Hulst, Bart Klever,
Gerson Oratmangoen, Terence Schreurs, Martin
Schwab, Jaap Spijkers, Marie Louise Stheins, Sophie
van Oers
Nederland 2009
kleur 81 minuten
Film over de emoties die een tv-uitzending dertig jaar na de
treinkaping bij De Punt in 1977 losmaakt bij de vijf
uitgenodigde gasten: Koen, ex-kaper en de geliefde van Noor,
de enige vrouwelijke kaper, die bij de bevrijdingsactie
omkwam; Tjak, de vader van Noor, die Koen veel verwijt;
Yvonne, een ex-gegijzelde; Van Agt, de toenmalige minister
van Justitie; en Nico, de marinier die Noor doodschoot. De vijf
betrokkenen hebben allemaal hun eigen emoties en
herinneringen. Koen wordt verteerd door verdriet om het verlies
van zijn geliefde en haat om de verbroken beloftes van de
Nederlandse regering. Tjak, inmiddels over de tachtig, vindt dat
Koen schuldig is aan de dood van zijn dochter en eist dat hij
verantwoording aflegt. Yvonne heeft veel van haar traumatische
ervaringen verdrongen. Van Agt staat nog altijd achter zijn
beslissing om de kaping met geweld te beëindigen, en Nico, die
naderhand als moordenaar werd gebrandmerkt, wil nu eindelijk
zijn verhaal vertellen. De film biedt (anders dan bijvoorbeeld
Wijster over de kaping van december 1975) geen complete
reconstructie van de kaping, maar concentreert zich op de
figuur van Noor, haar conflict met haar vader, haar beslissing
om mee te doen en haar dood in de trein, en blijft daardoor iets
te veel in persoonlijk drama steken.
Titel: Punt uit – Schluss aus – Full stop
Regie: Rosemarie Blank
Met: Michael Hellgardt
Nederland 2020
kleur 80 minuten
Regisseuse Rosemarie Blank volgt haar levensgezel, de
architect Michael Hellgardt, gedurende de laatste maanden van
diens leven, waarin hij, hulpbehoevend geworden en gekweld
door een hevige tinnitus, wordt verscheurd door de twijfel
tussen het verlangen om te sterven en de wil om toch nog een
paar extra leuke dagen mee te maken. We zijn live getuige van
de lijdensweg die zijn leven is geworden en het zich wanhopig
vastklampen aan de laatste strohalmen die alles nog de moeite
waard maken, zoals de prachtige muziek van Bach. Een soms
bijna ondraaglijk intiem maar toch integer portret van de
nadagen van een innig geliefde, en tegelijk een registratie van
de ongelooflijk zware taak van mantelzorgers, die nauwelijks
een woord van dank krijgen voor hun inspanningen.

Titel: Purple rose of Cairo, the
Regie: Woody Allen
Met: Mia Farrow, Jeff Daniels
USA 1985
zwart-wit en kleur circa 90 minuten
In de crisisjaren dertig droomt arm serveerstertje weg bij films.
Als ze voor de vijfde keer The purple rose of Cairo zit te
bekijken, stapt een jonge acteur uit het doek de zaal in en vlucht
met haar weg. Paniek! De echte acteur komt uit Hollywood om
zijn uit de hand gelopen creatie weer in het gareel te brengen.
Tragisch gegeven (als de droom uit is is de werkelijkheid
dubbel zo grijs) gedragen door een schitterend spel met niveaus
en taal. Prachtig.
Titel: Push
Zie:
Precious
Titel: Quartier lointain
Regie: Sam Garbarski
Met: Pascal Greggory, Jonathan Zaccai, Alexandra Maria
Lara, Léo Legrand, Laura Martin, Laura Moisson,
Frankrijk 2010
kleur 98 minuten
Striptekenaar van middelbare leeftijd met writer’s block stapt
bij terugkeer van een stripbeurs in de verkeerde trein en belandt
voor het eerst sinds vele jaren in zijn geboorteplaats, waar hij
terugkeert naar de tijd dat hij veertien was. Hij ziet zijn ouders
en kleine zusje terug, beleeft zijn eerste liefde nog een keer en
probeert te verhinderen dat zijn vader op diens veertigste
verjaardag de benen neemt – maar het verleden laat niet met
zich sollen. Weemoedig ‘klein’ verhaal, met veel gevoel verteld
en getrouw aan de tijd waarin het speelt. Gebaseerd op een
manga-strip van Jirô Taniguchi, die ook een gastrolletje heeft.

Titel: Qiu Ju da guansi (The story of Qiu Ju)
Regie: Zhang Yimou
Met: Gong Li, Lei Lao Sheng, Ge Zhi Jun, Liu Pei Qi, Yang
Liu Chun
China 1992
kleur 95 minuten
Eenvoudige boer van het Chinese platteland is geslagen en in
het kruis geschopt door een superieur. Nadat er een financiële
schikking is getroffen, wil hij de zaak maar al te graag laten
rusten, maar zijn vrouw Qiu Ju wil dat de superieur zijn excuses
aanbiedt. Deze weigert dat echter, en Qiu Ju zoekt het steeds
hogerop om haar recht te halen: eerst gaat ze naar de
plaatselijke overheid, dan naar het districtsbestuur, en als ook
dat niet helpt naar de rechtbank en in hoger beroep. De
onverzettelijkheid van Qiu Ju symboliseert die van het Chinese
volk, dat eindelijk gerechtigheid wil voor in het verleden
begane wandaden. Anderzijds hebben de eindeloze
woordenwisselingen en tochten naar de stad iets
onweerstaanbaar komisch en herkenbaar-stunteligs, wat deze
film een stuk luchtiger maakt dan de vorige films van Yimou.
Het is ook zijn eerste film die in het moderne China speelt en
niet in de jaren twintig.
Titel: Queen, the
Regie: Stephen Frears
Met: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia
Syms, Alex Jennings, Helen McCrory
UK 2006
kleur 97 minuten
Verbeelding van wat er zou kunnen zijn gebeurd aan het
Engelse hof en in de gesprekken tussen de kersverse premier
Tony Blair en koningin Elizabeth in de dagen tussen Diana’s
dood en haar begrafenis in augustus 1997. Mirren levert een
formidabele acteerprestatie als de formele, afstandelijke
Elizabeth, zowel uiterlijk als in haar manier van lopen en
praten, en Sheen is haar gelijke in zijn rol van de jonge,
aanvankelijk arrogante en later nederige Blair. Het script laat
geen enkele steek vallen, alles is precies goed; je hebt niet het
gevoel naar fictie te kijken, maar daadwerkelijk achter de
schermen te kunnen kijken. Een aanrader.

Titel: Quelques jours avec moi
Regie: Claude Sautet
Met: Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Dominique
Lavanant
Frankrijk 1988
kleur 125 minuten
Martial, telg uit een rijke familie die een supermarktketen bezit,
pas hersteld van een zenuwinzinking, wordt de provincie in
gestuurd om de boekhouding van enige slecht draaiende filialen
te onderzoeken. Hij wordt verliefd op het dienstmeisje van een
knoeiende supermarktdirecteur en maakt kennis met haar
milieu. Uiteindelijk weet hij haar voor zich te winnen, maar niet
dan nadat hij de schuld op zich heeft genomen voor een crime
passionnel die hij niet heeft gepleegd. Psychologisch drama
annex zedenschets weet aandacht van begin tot eind vast te
houden, ondanks wat gezocht gegeven.
Titel: Qui vive
Regie: Frans Weisz
Met: Kitty Courbois, Peter Oosthoek, Catherine ten
Bruggencate, Pierre Bokma, Rijk de Gooijer, Marjon
Brandsma, Edwin de Vries, Annet Nieuwenhuijzen
Nederland 2001
kleur 95 minuten
Verfilming van het stuk Rijgdraad van Judith Herzberg, vervolg
op Leedvermaak van dezelfde regisseur/toneelschrijfster,
gespeeld door dezelfde cast. Leedvermaak speelde rond 1970 op
het huwelijksfeest van Lea en Nico, in Qui vive maken dezelfde
personages ergens in de jaren tachtig de dood van Lea’s moeder
Ada mee. De oorlog speelt nog steeds een cruciale rol in alles
wat ze doen. Spil van het verhaal is het kind dat de vader van
Lea heeft verwekt bij Dory, de ex van zijn schoonzoon Nico.
Rond het nog ongeboren kind lopen de emoties van alle
familieleden, zowel joodse als aangetrouwde, hoog op. Ook de
kinderen van de tweede generatie zullen niet kunnen opgroeien
als ‘gewone’ kinderen. Nieuwenhuijzen heeft, als Lea’s
onderduikmoeder, opnieuw de meest schrijnende teksten.

Titel: Quiet American, the
Regie: Phillip Noyce
Met: Michael Caine, Brendan Fraser, Do Thi Hai Yen, Rade
Serbedzija, Tzi Ma, Robert Stanton, Pham Thi Mai
Hoa
USA/UK/Australië/Frankrijk 2002
kleur 101 minuten
In een rivier in Saigon wordt begin jaren vijftig het lichaam van
de Amerikaan Adrian Pyle, een medisch specialist, gevonden.
De politie komt bij London Times-journalist Thomas Fowler
aan de deur om hem te vragen wat hij van Pyle weet. In
flashbacks zien we dat de twee mannen bevriend raakten, al
snel rivalen in de liefde werden en uiteindelijk vanwege Pyles
politieke machinaties recht tegenover elkaar komen te staan.
Pyle blijkt voor de CIA te werken en de Amerikaanse
inmenging in het conflict tussen de Fransen en de communisten
te orkestreren. Gave verfilming van de roman van Graham
Greene, die laat zien hoe hier de kiem werd gelegd voor veel
latere ellende. En passant krijgen we een inkijkje in het bijna
postkoloniale Vietnam, waar het leven soms nog even
aangenaam kon zijn met een plaatselijke schone en de
opiumpijp binnen handbereik terwijl buiten de wereldpolitiek
zich al opdrong.
Titel: Quiet room, the
Regie: Rolf de Heer
Met: Chloe Ferguson, Phoebe Ferguson, Paul Blackwell,
Celine O’Leary
Australië/Italië 1996
kleur 93 minuten
Een zevenjarig meisje heeft besloten niet meer te praten uit
protest tegen de ruzies en de dreigende echtscheiding van haar
ouders. Haar wereld bestaat uit haar aquarium, haar speelgoed
en de herinneringen aan de gelukkiger tijden van vroeger, toen
ze nog tussen haar ouders in mocht slapen als ze bang was.
Bijna alle scènes spelen zich af in de kamer van het meisje; wat
de ouders doen en zeggen, dringt slechts vaag en gefilterd door.
Op de voorgrond horen we slechts, genadeloos duidelijk, de
gedachten van het meisje. Hierdoor bekijken we alles
consequent vanuit haar perspectief. Geslaagde experimentele
film van De Heer, die eerder al met Bad boy Bubby blijk gaf
van een voorliefde voor buitenbeentjes.

Titel: Quiz show
Regie: Robert Redford
Met: John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes, David
Paymer, Christopher McDonald
USA 1995
kleur circa 135 minuten
Lange maar meeslepende film, met veel vaart, over hoe de
televisie haar onschuld verloor, gebaseerd op ware
gebeurtenissen. In de jaren vijftig blijkt een populaire tv-quiz in
Amerika op niets dan bedrog en manipulatie te berusten. De
beoogde winnaars krijgen de antwoorden van tevoren, en later,
als de kijkcijfers weer dalen of er een betere kandidaat is
gevonden, krijgen ze opdracht een bepaalde vraag fout te
beantwoorden. Tegenwoordig klinkt zoiets niet eens meer
verrassend, maar destijds sloeg het in als een bom. De camera
registreert alleen maar, dus wat je op tv ziet is echt, zo dacht
men. Na het zien van documentaires over slachtoffers van tvquizzen en zogenaamd menselijke programma’s als All you
need is love weten wij wel beter. Hier zie je hoe de zondeval
veertig jaar geleden in zijn werk ging en hoe dat aan het licht
kwam dankzij een gefrustreerde joodse kandidaat uit Brooklyn
en een vasthoudend lid van een onderzoekscommissie van het
Huis van Afgevaardigden. Je ziet ook hoe het tv-station en de
sponsor uiteindelijk buiten schot blijven. Iedereen zal zich op
den duur alleen maar de sensatie rondom die-en-die kandidaat
herinneren. Precies het soort sensatiezucht waar de tv zelf het
van moet hebben. Het treurigste ogenblik uit de hele film komt
pas op de aftiteling, waar wordt vermeld dat de sponsor van de
tv-quiz in het echt anders heette dan in de film. De strekking
van de film had niet treffender kunnen worden geïllustreerd.
Titel: R
Regie: Tobias Lindholm, Michael Noer
Met: Johan Philip Asbæk, Dulfi Al-Jabouri, Roland Møller,
Jacob Gredsted, Omar Shargawi
Denemarken 2010
kleur 99 minuten
Rune gaat na een gewelddadige overval een paar jaar de
gevangenis in, waar hij snel de ongeschreven regels en de
onderlinge machtsverhoudingen in de peiling krijgt. Hij sluit
met de Arabische Rashid een vriendschap die dwars tegen de
streng volgens rassengrenzen georganiseerde
gevangenenhiërarchie in gaat en zet samen met hem een
drugstransporthandeltje op. Dat gaat een tijd goed, maar dan
loopt een grote deal mis, waarna Rune voor straf zo ernstig
wordt mishandeld dat hij sterft. Daarop neemt Rashid een
moedig besluit, dat ook zijn eigen leven in gevaar brengt.
Huiveringwekkend verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap tussen twee ‘kleine jongens’ in een systeem waarin
het recht van de sterkste meedogenloos wordt gehandhaafd, een
zeldzame triomf van medemenselijkheid in een helse en
onmenselijke omgeving. Opgenomen in een oude gevangenis in
Horsens op Jutland.

Titel: Rabat
Regie: Victor Ponten, Jim Taihuttu
Met: Nasrdin Dchar, Achmed Akkabi, Marwan Kenzari,
Stéphane Caillard, Jacqueline Bir, Slimane Dazi,
Nadia Kounda
Nederland 2011
kleur 102 minuten
Nadir moet voor zijn vader een taxi naar zijn oom in Marokko
brengen. Zijn twee beste vrienden mogen niet mee, maar gaan
stiekem toch. Nadirs bedje lijkt gespreid: in Rabat wacht hem
een nichtje aan wie hij waarschijnlijk zal worden uitgehuwelijkt
en na terugkeer in Nederland kan hij beginnen in de zaak van
een vriend van zijn vader. Maar zelf heeft hij twijfels over die
toekomst, en er zijn ook vage plannen om met zijn twee
vrienden een shoarmazaak (en misschien later wel -keten) te
beginnen. Om alles nog verder te compliceren komt het drietal
onderweg een leuke Franse liftster tegen, en zij en Nadir zien
elkaar wel zitten. Een onderhoudende feelgood-multicultiroadmovie, waarin serieuze momenten en geslaagde slapstick
elkaar goed gedoseerd afwisselen. Aanrader.
Titel: Rabbit hole
Regie: John Cameron Mitchell
Met: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest, Miles
Teller, Tammy Blanchard, Sandra Oh, Giancarlo
Esposito
USA 2010
kleur 91 minuten
Becca en Howie Corbett zijn gelukkig getrouwd, maar hun
wereld schudt op zijn grondvesten als hun zoontje Danny wordt
doodgereden. Becca probeert zich staande te houden te midden
van familieleden en vrienden wier goede bedoelingen haar niet
verder helpen en vindt uiteindelijk troost bij Jason, nota bene de
jonge striptekenaar die de auto bestuurde waar haar zoontje
voor rende. Howie duikt in het verleden en zoekt zijn toevlucht
bij buitenstaanders die hem misschien kunnen geven wat hij
niet van Becca krijgt. Zo belanden ze in een achtbaan van
keuzes waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Deze
huiveringwekkende film laat de kijker hun chaotische levens
een poos meebeleven en maakt duidelijk dat de impact van
sommige gebeurtenissen nooit verdwijnt, maar misschien
hoogstens mettertijd een beetje draaglijker wordt; hij biedt geen
troost, maar raakt juist open zenuwen. In de magistrale, intens
trieste slotscène vertelt Howie precies punt voor punt hoe de
eerstvolgende bijeenkomst met vrienden en familie zal
verlopen, en dat ze daarna nog altijd niet zullen weten hoe het
verder moet.

Titel: Rabbit-proof fence
Regie: Phillip Noyce
Met: Kenneth Branagh, Everlyn Sampi, Laura Monaghan,
Tianna Sansbury, David Gulpilil
Australië 2002
kleur 94 minuten
In 1931 ontvluchten drie halfbloedmeisjes (half Aboriginal, half
blank) het opvoedingskamp waarin ze zijn geplaatst en
proberen te voet, dwars over het Australische continent, hun
geboortestreek te bereiken, een tocht van 2400 km langs het
‘konijnenhek’ dat over het continent loopt. Ze worden
gedwarsboomd door een tracker en politiemensen die naar hen
op zoek zijn en door tegenslagen: er blijken twéé
konijnenhekken te zijn, ze weten nooit wie ze kunnen
vertrouwen en wie niet, ze moeten een stuk door een woestijn,
enzovoort. Uiteindelijk worden ze met hun moeder herenigd,
maar het beleid van de autoriteiten blijft halfbloedkinderen te
scheiden van hun ouders en ze in heropvoedingskampen te
plaatsen om de ‘raszuiverheid’ te handhaven (dit is tot in de
jaren zestig zo geweest). Het leven van de meisjes en later die
van hun kinderen worden daardoor ingrijpend beïnvloed; zij en
hun lotgenoten staan in Australië bekend als de stolen
generations. Indrukwekkend spel van de drie jonge actrices en
adembenemende landschapsopnamen.
Titel: Rabot
Regie: Christina Vandekerckhove
Met: ex-bewoners van woontorens in de Gentse wijk Rabot
België 2017
kleur 93 minuten
Documentaire die Vandekerckhove gedurende drie jaar maakte
rond de bewoners van enkele inmiddels gesloopte hoge flats in
de Gentse wijk Rabot. In de torens, in de jaren zeventig
gebouwd als sociale woonblokken, leefden de laatste jaren de
armen en kanslozen: werklozen, drugsgebruikers, ziekelijke
hoogbejaarden, psychiatrische patiënten, invaliden.
Vandekerckhove registreert de bewoners in hun treurige,
minuscule woningen, de hallen en trappenhuizen vol graffiti, de
deprimerende liften en de samenscholingen op het bordes. We
horen verhalen over eenzaamheid, armoede, psychische
problemen, racisme, criminaliteit, onverschilligheid,
zelfmoorden, de verloren voogdij over kinderen. Onthullende
schets van de stille ontluistering van het leven aan de onderkant
van de samenleving, met veel respect voor de geïnterviewden
gemaakt en met een onverwacht vrolijk slot.

Titel: Radio days
Regie: Woody Allen
Met: Mia Farrow, Diane Keaton
USA 1987
zwart-wit circa 80 minuten
Film over de jaren dertig en veertig toen de radio dezelfde rol
speelde als later de tv: altijd als behang aanwezig. Rode draad is
enerzijds wel en wee van grote joodse familie, anderzijds
levensloop van een meisje dat dolgraag
hoorspelactrice/zangeres wil worden maar door tegenslag wordt
geplaagd. Schitterende vondsten in een voor Allens doen vrij
losse plot; iets minder dan bijvoorbeeld The Purple Rose of
Cairo.
Titel: Raha
Regie: Farrokh Majidi
Met: Shohre Aghdashlu, Nasrin Ghasemzade, Ali Esfahani,
Hassan Jalili, Paul E. Møller Pedersen, Pulad Irani
Denemarken 1990
kleur 55 minuten
Iraanse actrice Raha (Aghdashlu) weigert concessies te doen
aan de Islamitische machthebbers, wordt uitgewezen en vraagt
politiek asiel aan in Denemarken. Het leven daar valt echter niet
mee. De bureaucratie, het gebrek aan erkenning en het feit dat
ze man en dochtertje moet missen, brengen haar op de rand van
zelfmoord. Uiteindelijk komt ze er weer bovenop door haar
angsten, dromen en gevoelens te uiten in een toneelstuk.
Titel: Rain man
Regie: Barry Levinson
Met: Dustin Hoffman, Tom Cruise
USA 1988
kleur circa 135 minuten
Jonge ambitieuze autohandelaar hoort op de begrafenis van zijn
vader tot zijn verbijstering dat hij een oudere autistische broer
heeft die in een inrichting leeft en aan wie zijn vader het hele
familievermogen heeft geërfd. Hij ontvoert de broer,
aanvankelijk met de bedoeling hem het geld af te troggelen.
Geleidelijk aan krijgt hij echter steeds meer te doen met de
aandoenlijke Raymond (‘rain man’), die geen enkele interesse
heeft in communicatie en voortdurend bezig is met
dwangmatige rituelen. Hij gaat ook inzien wat een opgefokt
leven hij zelf leidt. Aan het eind heeft hij er vrede mee dat
Raymond teruggaat naar de inrichting en dat hij zijn geld niet
krijgt. Mooie menselijke film zonder sentimentaliteit. Hoffman
speelt de autistische broer perfect: hij is een volmaakte robot.

Titel: Raining stones
Regie: Ken Loach
Met: Bruce Jones, Julie Brown, Ricky Tomlinson, Tom
Hickey, Gemma Phoenix
UK 1993
kleur 90 minuten
Bob en Tommy, twee werkeloze arbeiders in Middleton, een
voorstad van Manchester, scharrelen en steken zich in de
schulden om hun gezin een normaal leven te laten leiden, maar
de moeilijkheden groeien hun boven het hoofd. Op een gegeven
moment komt een woekeraar, bij wie Bob diep in de schulden
staat, zijn vrouw en kind bedreigen. Alles lijkt echter met een
sisser af te lopen als de woekeraar zich stomdronken doodrijdt
na een gevecht met Bob, die verhaal bij hem was komen halen.
Een pragmatisch ingestelde priester, bij wie de wanhopige Bob
zijn toevlucht zoekt, vernietigt het bewijsmateriaal, adviseert
Bob om niet naar de politie te gaan en neemt hem en passant
even de biecht af en vergeeft hem. Deze tegelijkertijd desperate
en uiterst humoristische film – wie zag ooit in een film de
diefstal van een compleet gazon? – maakt duidelijk dat het geen
pretje is om arm te zijn in het Engeland van na Thatcher.
Titel: Raise the red lantern
Zie:
Da hong denglong gaogau gua
Titel: Rambling Rose
Regie: Martha Coolidge
Met: Laura Dern, Robert Duvall, Diane Ladd, Lukas Haas
USA 1991
kleur 115 minuten
Georgia, jaren dertig. Komst van Rose, vrijgevochten meisje uit
een arm milieu die haar erotische driften slecht onder controle
heeft, brengt het gezin Hillyer in rep en roer. Ze is door de
ruimdenkende ouders als dienstmeisje in huis genomen om haar
een leven in wees- en tuchthuizen te besparen, maar ze hebben
heel wat met haar te stellen voordat ze ten slotte toch nog goed
terechtkomt. Prachtige, ‘kleine’ film met veel warmte en sfeer.
Verhaal (naar autobiografie van Calder Willingham) als
flashback verteld door zoon Budd(y).
Titel: Rams
Zie:
Hrútar

Titel: Random hearts
Regie: Sydney Pollack
Met: Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S.
Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney
Pollack, Susanna Thompson, Peter Coyote
USA 1999
kleur 133 minuten
Sergeant Dutch Van Den Broeck is belast met het signaleren
van bedrog binnen de politie van Washington. Als op een dag
zijn vrouw omkomt bij een vliegtuigongeluk, merkt hij dat thuis
ook niet altijd de waarheid werd verteld: zij reisde samen met
een man met wie ze een verhouding had, onder diens naam.
Dutch’ rouwverwerking wordt danig bemoeilijkt door zijn
frustratie dat hij nooit iets heeft gemerkt terwijl het zijn werk is
om op verdachte dingen te letten, én door het feit dat de
echtgenote van de minnaar, het Republikeinse Congreslid Kay
Chandler, alle contact in eerste instantie afhoudt. Dutch zet zijn
– wellicht mede door beroepsdeformatie ingegeven – onderzoek
naar de waarheid echter hardnekkig door, en ten slotte raakt ook
Kay geïnteresseerd. Respectabele film, waarin de nadruk ligt op
de karakterontwikkeling, echter wel wat traag en lang. Maar
zowel de ontkenning en rationalisatie van Kay – ze zijn dood,
het is voorbij, we moeten verder – als de malende, niet te
stoppen gedachten van Dutch – wat was het laatste wat ze me
vertelde waarvan ik zeker weet dat het waar is? – lijken me zéér
levensecht.
Titel: Rather English marriage, a
Regie: Paul Seed
Met: Albert Finney, Tom Courtenay, Joanna Lumley
UK 1998
kleur 104 minuten
Twee oudere mannen, een gepensioneerde melkboer en een exmajoor, besluiten na het bijna gelijktijdig overlijden van hun
vrouwen een gemeenschappelijk huishouden te beginnen.
Ondanks hun stands- en karakterverschillen wordt dit een
onverwacht succes. Hun vreedzame leventje wordt bedreigd als
er een vrouw van een jaar of vijftig ten tonele verschijnt die
zich voor de majoor interesseert, maar een verborgen agenda
blijkt te hebben. Alle drie hoofdrolspelers leveren een
formidabele prestatie: Finney als de op-en-top upper class Brit,
Courtenay als de ogenschijnlijk verlegen melkboer die heel wat
persoonlijk leed meetorst, en Lumley als de in financiële
moeilijkheden verkerende eigenaresse van een kledingwinkel
die al haar charmes nog één keer in de strijd gooit.

Titel: Ravijn, het
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Gijs Scholten van Aschat, Kristen Denkers, Peter Paul
Muller, Kenneth Herdigein
Nederland 2005
kleur 49 minuten
De 53-jarige Max wordt getroffen door een hersenbloeding. Hij
komt weer bij in het ziekenhuis. Hij kan niet plassen en niet
lopen en praat bijna onverstaanbaar. De schaamte en woede
over zijn omstandigheden kosten hem bijna de relatie met zijn
veel jongere vrouw. Verfrissend onsentimentele film over de
pijn en verwarring van iemand die abrupt door iets ernstigs
wordt getroffen en over de treurigheid van een
ziekenhuisopname. Sterk spel van Gijs Scholten van Aschat, die
zowel Max speelt als diens hevig door elkaar geschudde,
cynische geweten (‘zo, ouwe rukker!’). Naar het gelijknamige,
autobiografische boek van Max Pam.
Titel: Raye makhfi (Secret ballot)
Regie: Babak Payami
Met: Nassim Abdi, Cyrus Abidi, Youssef Habashni
Italië/Iran 2001
kleur 100 minuten
Een soldaat die op een desolaat eilandje in de Perzische Golf op
smokkelaars moet letten, wordt op een dag opgeschrikt door het
bezoek van een vrouwelijke regeringsambtenaar die erop moet
toezien dat de verkiezingen in deze uithoek in goede orde
verlopen. Hij moet haar in zijn aftandse jeep rondrijden en haar
bewaken. Met een verzegelde stembus die in alle vroegte uit
een vliegtuig is gedropt, trekken de twee eropuit om zoveel
mogelijk stemmen te verzamelen. Het wordt een bizarre tocht
door woestijnvlakten, langs achterlijke boeren, analfabete
vrouwen, schuwe smokkelaars en godvrezende herders, en
tegelijk een allegorie die duidelijk maakt hoe moeilijk het is om
de democratie te brengen aan mensen die al vele generaties lang
hun kalme, geïsoleerde levens leven. Er zijn ook enige
surrealistische elementen, zoals het rode stoplicht midden in de
woestijn en het letterlijk uit het niets opdoemende enorme
vliegtuig waarmee de vrouw ’s avonds weer wordt opgehaald.
Sfeervolle, maar nogal trage film.

Titel: Rayon vert, le
Regie: Eric Rohmer
Met: Marie Rivière
Frankrijk 1986
kleur 95 minuten
Weer een aflevering uit Rohmers serie Comédies et proverbes.
Parijse secretaresse zit met de handen in het haar als de vriendin
met wie ze op vakantie zou gaan het op het laatste moment laat
afweten. Sinds haar vriendje haar verliet is ze toch al onzeker
en dat wordt nu alleen maar erger. Wat ze ook probeert (er
wordt heel wat afgereisd in de film), haar melancholie neemt
alleen maar toe en wie haar probeert op te vrolijken krijgt nul
op het rekest. Tot ze ten slotte geheel onverwacht een jongen
ontmoet die ze wel ziet zitten. Door de hele film heen speelt het
motief van het ‘groene licht’ (het laatste licht van de
ondergaande zon zoals dat op zeer heldere dagen te zien is), dat
we in de slotscène dan ook te zien krijgen. Ook talrijke andere
voortekenen verwijzen, soms wel erg nadrukkelijk, naar het
happy end.
Titel: Reader, the
Regie: Stephen Daldry
Met: Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, David
Kross, Lena Olin
USA/Duitsland 2008
kleur 124 minuten
In de jaren zestig komt rechtenstudent Michael, bijna tien jaar
nadat een affaire die hij als middelbarescholier met een oudere
vrouw had op geheimzinnige wijze eindigde, zijn ex-geliefde
van toen opnieuw tegen als verdachte in een tribunaal dat
nazimisdadigers berecht. Ze staat terecht omdat ze in de oorlog
samen met een aantal medekampbewaaksters een paar honderd
vrouwelijke gevangenen belette uit een brandende kerk te
vluchten. Michael, wiens leven ingrijpend is beïnvloed door de
relatie die hij als puber met de vrouw had, raakt nog meer door
haar geobsedeerd dan hij al was en ontraadselt haar grote
geheim. Vakkundige maar wat steriele verfilming van Bernhard
Schlinks succesvolle roman Der Vorleser lijdt onder de
internationale cast en het karikaturale Duitse accent van
Winslet, maar weet desondanks in een aantal scènes oprecht te
ontroeren, en de finale treft precies de juiste toon.
Titel: Ready to wear
Zie:
Prêt-à-porter

Titel: Reality
Regie: Matteo Garrone
Met: Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone, Nello
Iorio, Nunzia Schiano, Rosaria d’Urso, Giuseppina
Cervizzi, Raffaele Ferrante
Italië 2012
kleur 116 minuten
Luciano is visverkoper in Napels en zorgt samen met zijn
vrouw voor wat extra inkomsten voor hun gezin met een
illegaal handeltje in keukenmachines. Daarnaast doet hij vaak
komische acts op familiefeestjes. Als zijn familie hem om die
reden pusht om aan de voorrondes van de Italiaanse versie van
Big Brother mee te doen, stijgt de gedroomde toekomstige roem
hem naar het hoofd en ontspoort zijn leven volledig. De film
schetst op Felliniaans-overdadige wijze de metamorfose van
een innemende man uit een warm Napolitaans milieu tot een
paranoïde, psychisch gestoorde dromer. Fraaie ambigue
slotscène in het in droomachtig licht badende, schijnbaar in een
andere realiteit zwevende Big Brother-huis, begeleid door
effectieve muziek van Alexandre Desplat (Moonrise kingdom).
Goed.
Titel: Rebelle (War witch)
Regie: Kim Nguyen
Met: Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien, Serge
Kanyinda, Mizinga Mwinga, Ralph Prosper, Diane
Uwamahoro, Jupiter Bokondji, Starlette Mathata,
Alex Herabo
Canada 1990
kleur 90 minuten
Komona is veertien, woont in Centraal-Afrika en vertelt haar
levensverhaal aan haar ongeboren kindje. Ze is op haar twaalfde
ontvoerd door rebellen (de ‘Grote Tijgers’) en gedwongen als
kindsoldate mee te vechten in de bloedige burgeroorlog. Ze
ontdekt dat ze de gave bezit de aanwezigheid van de vijand te
‘voelen’, waarna ze door de rebellenleider wordt uitverkoren tot
‘oorlogsheks’. Een jonge albino magiër met wie ze vriendschap
heeft gesloten overtuigt haar ervan dat die positie gevaarlijk is
en haalt haar over samen te vluchten en met hem te trouwen,
maar de rebellen en haar visioenen van de geesten van
omgekomen strijders en haar door de rebellen vermoorde
ouders blijven haar achtervolgen. Deze grotendeels met
amateurs gemaakte film over de verschrikkingen van een
zinloze oorlog in de jungle, een wonderlijke combinatie van
overlevingsdrama en magisch realisme, koerst na talloze
gruwelijkheden toch nog op een soort happy end af; niet
iedereen zal het echter tot het eind toe volhouden.

Titel: Rebound, the
Regie: Bart Freundlich
Met: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Andrew Cherry,
Kelly Gould, Lynn Whitfield, Rob Kerkovich
USA 2009
kleur 95 minuten
Nadat Sandy heeft ontdekt dat haar man ontrouw is, verhuist ze
met haar twee kinderen terug naar de stad. Ze huurt een woning
boven een koffietentje en sluit vriendschap met Aram die daar
werkt en terugkijkt op een mislukt huwelijk met een vrouw die
alleen maar op een verblijfsvergunning uit was. Al snel
engageert Sally Aram als babysitter en merken de twee dat ze
uitstekend met elkaar kunnen opschieten. Maar zijn ze echt
verliefd of is het voor allebei niet meer dan een reboundrelatie
voordat ze weer aan het ‘echte werk’ toe zijn? Charmante,
vakkundig gemaakte romantische komedie zonder valse noten
over de spontaan opbloeiende liefde van een middelbare vrouw
en een veel jongere man.
Titel: Rebro Adama (Adam’s rib / Rib van Adam)
Regie: Vjatsjeslav Krisjtofovitsj
Met: Inna Tsjoerikova, Masja Goloebkina, Svetlana Rjabova,
Jelena Bogdanova
Rusland 1990
kleur 77 minuten
Nina (50) woont met haar twee dochters en haar bedlegerige
moeder in een klein appartement. De ene dochter heeft een
verhouding met (en onterechte illusies over) een getrouwde
collega, de andere is zwanger van een jonge flierefluiter. De
vier vrouwen, zo dicht op elkaar levend, voortdurend ruziënd of
ten prooi aan jaloezie, zijn allemaal op zoek naar wat geluk
voor zichzelf. Hoogtepunt van deze warme komedie is een
etentje ter ere van oma’s verjaardag, waarop zowel de twee
exen van Nina als haar nieuwe vriend hun opwachting maken
en waarop de jongste dochter besluit dat het tijd is om haar
zwangerschap aan de familie bekend te maken. De slotscène is
tragikomisch en subliem.

Titel: Reconstruction
Regie: Christopher Boe
Met: Nikolaj Lie Kaas, Maria Bonnevie, Krister Henriksson
Denemarken 2003
kleur 91 minuten
Op een avond verlaat Alex plotseling zijn vriendin Simone om
de mooie Aimee te volgen. Na een nacht met haar lijken plaats
en chronologie te vervagen en komt zijn hele leven op losse
schroeven te staan. Zullen Alex (‘de krijger’) en Aimee (‘de
beminde’) de moed hebben om voor elkaar te kiezen?
Tegenover de visueel consequent volgehouden sprookjes- of
droomachtige sfeer staat de voiceover van de verteller/schrijver
(mogelijk Aimees echtgenoot August, ‘de verhevene’) die
voortdurend verklaart dat het allemaal maar fictie is – een
literaire constructie, die daarom echter niet minder pijn doet.
Dit is zo’n film waarin iemands vrienden hem plotseling niet
meer kennen en waarin de vriendin en de minnares door
dezelfde actrice worden gespeeld. Kortom: voor de liefhebbers.
Titel: Recordações da casa amarela (Herinneringen aan
het gele huis)
Regie: João César Monteira
Met: João César Monteira
Portugal 1989
kleur circa 110 minuten
João de Deus, gespeeld door de regisseur zelf, een oude
zonderling, woont in een armoedig pension in Lissabon. Hij
verlustigt zich als een tweede Frits van Egters in zijn al dan niet
verzonnen kwalen, bespiedt de dochter van de pensionhoudster
en trekt met allerlei andere armoedzaaiers op. Nadat hij de
dochter heeft aangerand, trekt hij een generaalsuniform aan en
paradeert daarmee door de stad (we zien de sporen van de
recente grote brand). Zo wordt hij opgepakt en belandt hij in het
gekkenhuis, het ‘gele huis’ uit de filmtitel. Die opsluiting lijkt
hem echter niet te deren, want in de epiloog lijkt hij ten hemel
te stijgen of in de lucht te vervluchtigen. Een prachtig
surrealistisch slot aan een verder zeer realistische film. Lange
statische shots doen de strakke, broodmagere Monteira goed tot
zijn recht komen.

Titel: Red nose of courage
Regie: Peter Richardson
Met: Adrian Edmondson, Dawn French, Jennifer Saunders,
Alexei Sayle, Sue Lloyd Allen, Rik Mayall
UK 1992
kleur 50 minuten
Politieke komedie zoals alleen de Britten die kunnen maken.
John Major, de Britse premier, komt in deze tv-film uit een
circusfamilie, maar zijn hart trekt naar kantoorwerk en politiek.
Hij maakt een politieke carrière, maar moet tegelijk ’s avonds in
het circus invallen voor zijn plotseling overleden broer.
Oppositieleidster Glynnis Kinnock wordt hopeloos verliefd op
hem in zijn gedaante van Coco de Clown. Als ze zijn
dubbelleven ontdekt, doet ze in het Lagerhuis een boekje open
over hun seksleven, hetgeen leidt tot een algehele verbroedering
tussen Labour en de Tories. Heerlijk!
Titel: Red Road
Regie: Andrea Arnold
Met: Kate Dickie, Tony Curran, Martin Compston, Nathalie
Press
UK 2006
kleur 113 minuten
Jackie werkt als beveiligingsbeambte bij de gemeente Glasgow:
ze houdt beelden van beveiligingscamera’s in de gaten en zorgt
dat er in voorkomend geval goede close-ups van de daders van
straatmisdrijven beschikbaar zijn. Op een keer ziet ze op een
van haar monitoren een rossige man die ze meent te herkennen;
ze raakt in paniek en begint zich vreemd te gedragen. Pas na
lange tijd wordt duidelijk waardoor ze zo van slag is. Arnold
doseert haar informatie meesterlijk en roept met sfeervolle
beelden en bijpassende muziek een hele wereld van
eenzaamheid en onuitgesproken verdriet op, geschraagd door
het prachtige, minimaal-expressieve spel van hoofdrolspeelster
Dickie en tegen het decor van een grimmige eenentwintigsteeeuwse binnenstad. Doet enigszins denken aan het werk van de
broers Dardenne.

Titel: Red rocket
Regie: Sean Baker
Met: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Brenda Deiss,
Sophie (hond), Judy Hill, Brittney Rodriguez, Marlon
Lambert, Ethan Darbone
USA 2021
kleur 130 minuten
Mikey Saber, een aan lager wal geraakte pornoacteur, keert na
vele jaren terug naar zijn geboorteplaats op het Texaanse
platteland en trekt weer in bij zijn vrouw (ex-pornoster en excollega) en schoonmoeder, zich niets aantrekkend van hun ijzigafwijzende houding. Ondanks hun scepsis lijkt het goed te gaan
totdat Mikey Strawberry ontmoet, een jonge vrouw die in de
plaatselijke donutzaak werkt. Hij raakt geheel in haar ban en
begint drieste toekomstplannen te smeden. Net als in zijn vorige
film The Florida project richt regisseur Baker zijn camera op de
wereld van de kansarme Amerikanen die aan de rafelranden van
de maatschappij leven en laat zien hoe ‘onverstandige’ keuzes
voor hen vaak de enige optie zijn om te overleven.
Titel: Red turtle, the (La tortue rouge)
Regie: Michael Dudok de Wit
Met: –
Frankrijk/België/Japan 2016
kleur 80 minuten
De eerste avondvullende animatiefilm van Michael Dudok de
Wit over de lotgevallen van een drenkeling die aanspoelt op een
verlaten tropisch eiland bevolkt door krabben en vogels. Alle
pogingen die hij doet om er weg te komen, worden verijdeld
door een grote rode zeeschildpad. Als de man zijn frustratie
daarover op het beest botviert, gebeurt er iets totaal
onverwachts. Sprookjesachtig, dialoogloos verhaal dat de kijker
geen eenduidige boodschap opdringt maar voor velerlei
interpretaties vatbaar is, uitgevoerd in dezelfde vloeiende
tekenfilmstijl die we kenden uit de korte film Father and
daughter waarmee Dudok de Wit eerder in de prijzen viel, met
naadloos passende muziek en een stel zandkrabbetjes die voor
de komische noot zorgen. Een sublieme ode aan het leven en de
natuur die nog lang na het kijken blijft doorwerken in je hoofd.

Titel: Refuge, le
Regie: François Ozon
Met: Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy, Pierre-Louis
Calixte, Melvil Poupaud
Frankrijk 2009
kleur 88 minuten
Mousse is zwanger van haar aan een overdosis overleden
vriend. Ze waren gelukkig met elkaar, maar allebei verslaafd.
Mousse wil het kind houden, tegen de wil van haar
schoonfamilie, en neemt haar intrek in een huis aan het strand.
Daar krijgt ze bezoek van Paul, de homoseksuele broer van haar
overleden geliefde, en tussen de twee ontstaat een bijzondere
band. Zoals gebruikelijk bij Ozon worden onconventionele en
controversiële acties van de hoofdpersonen (zoals het krijgen
van een kind zonder moedergevoel of innerlijke overtuiging,
uitsluitend als aandenken aan een overledene) getoond zonder
te oordelen, wat de kijker een ongemakkelijk gevoel kan
bezorgen. Niettemin een bijna luchtige film. Bijzonder fraai
vormgegeven.
Titel: Regalo di natale
Regie: Pupi Avati
Met: Diego Abatantuono, Gianni Carina, Carlo Delle Piane,
George Eastman
Italië 1986
kleur 98 minuten
Vijf mannen komen op Kerstavond bijeen in een villa om te
pokeren. Hier moet zich de verzoening voltrekken tussen
gokker-vrouwenversierder en brekebeen-charmeur, maar
uiteindelijk blijkt de laatste de eerste alleen maar de zoveelste
loer te hebben gedraaid: hij had een beroepspokeraar ingehuurd
en deelt in de winst. Jaren eerder pikte hij de vrouw van de
altijd in geldnood verkerende versierder af; nu heeft hij deze in
feite te gronde gericht: hij is niet alleen zijn geld, maar ook zijn
bioscoopbedrijf kwijtgeraakt in zijn grenzeloze goklust.
Verrassende film met zeer spannende gedeelten.
Titel: Reines d’un jour
Regie: Marion Vernoux
Met: Karin Viard, Hélène Fillières, Sergi López, Victor
Lanoux, Jane Birkin, Clémentine Célarié, Gilbert
Melki, Melvil Poupaud
Frankrijk 2001
kleur 96 minuten
Vier mensen in Parijs worden een dag lang gevolgd: een
fotografe die op een bruiloftsfeest een nummertje maakt met de
bruidegom en daar problemen mee krijgt, een orthopediste die
tevergeefs tracht vreemd te gaan, een buschauffeur die door zijn
vrouw wordt verlaten en een voormalige tv-kok die een excollega maar niet kan vergeten. De levens van deze mensen
kruisen elkaar voortdurend te midden van het hectische
stadsleven. Dramatische en humoristische momenten wisselen
elkaar af. Losjes geënt op Short cuts van Altman, maar de
personages blijven hier, mede door de beruchte Franse
lichtvoetigheid, niet lang hangen.

Titel: Reise der Hoffnung
Regie: Xavier Koller
Met: Nur Sürer, Necmettin Çobanoglu, Emin Sivas, Matthias
Gnädinger
Zwitserland 1990
kleur 110 minuten
Het Turkse echtpaar Haydar (Çobanoglu) en Meryem (Sürer)
gaat met hun kleine zoontje Mehmet Ali (Sivas) op reis naar
Zwitserland, waar ze een betere toekomst hopen te vinden dan
in hun bergdorpje. Hun zes andere kinderen hebben ze daar
achtergelaten. Ze hebben het grootste deel van hun bezittingen
verkocht om de overtocht te kunnen betalen. Het wordt een
vreselijke reis, waarop ze in handen vallen van allerlei louche
figuren, en die zal eindigen in een tocht te voet over de bergen
in het Italiaans-Zwitserse grensgebied. Het jongetje overleeft
deze tocht niet. Afschuwelijk verhaal, gebaseerd op ware
gebeurtenissen, houdt je aan je stoel gekluisterd. Oscar voor
beste buitenlandse film (1991).
Titel: Relatos salvajes (Wild tales)
Regie: Damián Szifrón
Met: Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa, Rita
Cortese, Julieta Zylberberg, César Bordón, Leonardo
Sbaraglia, Walter Donado, Ricardo Darín, Nancy
Dupláa, Oscar Martínez, Erica Rivas, María Onetto
Argentinië/Spanje 2014
kleur 122 minuten
Zes verhalen over situaties die door frustraties en
wraakgevoelens volkomen uit de hand lopen: een piloot besluit
wraak te nemen op iedereen die hem in zijn ogen tekort heeft
gedaan; een ingenieur gaat door het lint als zijn auto voor de
zoveelste keer wordt weggesleept; een ruzie op een eenzame
autoweg ontaardt in een gevecht op leven en dood; een
serveerster herkent in een klant de man die haar vader te gronde
heeft gericht; een rijkeluiszoon rijdt een zwangere vrouw dood
en zijn familie probeert een deal met de politie te sluiten; en een
bruid ontdekt tijdens de bruiloft dat haar kersverse echtgenoot
een affaire heeft. Deze curieuze mix van thriller en zwarte
komedie (die soms zo volkomen over the top is dat de slappe
lach de enig mogelijke reactie is) presenteert de verhalen als
losstaande episodes en niet als mozaïek zoals de meeste andere
ensemblefilms. De afzonderlijke delen zijn goed gemaakt, maar
doordat de razernij het enige gemeenschappelijke element is, is
het resultaat nogal onevenwichtig en blijf je met het gevoel
zitten naar een aan elkaar geplakte miniserie te hebben zitten
kijken. Sommige episodes roepen zulke sterke associaties op
met films met een vergelijkbare plot (Duel, Falling down,
Festen) dat ze pastiches daarop lijken.

Titel: Remains of the day, the
Regie: James Ivory
Met: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox,
Christopher Reeves, Michael Lonsdale
USA 1993
kleur 133 minuten
Verfilming van het boek van Kazuo Ishiguro over Stevens,
butler in hart en nieren, die bijna zijn hele leven heeft gediend
op Darlington Hall, eerst onder Lord Darlington, die het kasteel
in de jaren dertig tot een bolwerk van politieke discussie
maakte, later, na de oorlog, onder een Amerikaanse expoliticus. Stevens’ werk als butler heeft zijn privéleven de das
om gedaan. Hij is niet in staat emoties te uiten als zijn vader
sterft, weet niet hoe hij moet reageren op de nazi-sympathieën
van zijn werkgever en vindt geen woorden voor zijn
genegenheid voor de huishoudster (zelfs als ze elkaar eind jaren
vijftig weerzien, vinden ze niet het verlossende woord). Een
film die je treurig stemt en je doet nadenken over de zin van het
leven. Is het voldoende je werk zo goed en plichtsgetrouw
mogelijk te doen?
Titel: Rent-a-friend
Regie: Eddy Terstall
Met: Marc van Uchelen, Nadja Hüpscher, Rifka Lodeizen,
Femke Lakerveld, Natasja Loturco, Huub Stapel,
Ariane Schluter, Victor Löw, Peer Mascini, Daan
Ekkel, Manouk van der Meulen, Steve van Vliet
Nederland 2000
kleur 90 minuten
Weinig ambitieuze schrijver (Van Uchelen) besluit om zijn
vriendin, schrijfster van een succesvolle soapserie, naar de
kroon te steken en in zaken te gaan. Hij begint een bedrijfje dat
vrienden verhuurt. Vriendschap tegen betaling zonder seks
blijkt een gat in de markt en het bedrijf groeit explosief, mede
dankzij de nuchtere Rotterdamse bedrijfsleidster (Hüpscher).
Wederom een zeer geslaagde Terstall-komedie, met een
consequent volgehouden cabareteske toon en zoals gebruikelijk
ook weer enkele running gags (zoals de voortdurende
verwijzingen naar ‘zeebenen’). Speciale vermelding verdient
Mascini als stiekeme supporter van het Duitse voetbalelftal.
Onderhoudend en hilarisch.

Titel: Reprise
Regie: Joachim Trier
Met: Anders Danielsen Lie, Espen Klouman-Høiner,
Viktoria Winge, Henrik Elvestad, Christian Rubeck,
Odd Magnus Williamson, Rebekka Karijord, Henrik
Mestad, Pål Stokka, Sigmund Sæverud, Silje Hagen,
Thorbjørn Harr
Noorwegen 2006
kleur 105 minuten
Het verhaal van twee jonge aspirant-schrijvers, Phillip en Erik,
die allebei hun eerste manuscript insturen naar een uitgeverij.
Dat van Phillip wordt uitgegeven, dat van Erik afgewezen. In de
maanden daarna belandt Phillip in een psychose, veroorzaakt
door zijn (te) heftige liefde voor zijn vriendin Kari, en moet hij
worden opgenomen. Later krijgt ook Erik succes, en hij droomt
van een groots en meeslepend leven in de stijl van zijn grote
literaire held, de mysterieuze Sten Egil Dahl (geïnspireerd op de
Noorse schrijver Tor Ulven). De film vertelt op gevoelige maar
ook zeer humoristische wijze het verhaal van de twee jonge
helden en hun mogelijke levens. Het meest geslaagd zijn de
fantasie-sequenties en de passages waarin op Monty Pythonachtige wijze de gek wordt gestoken met het literaire leven. Het
aftellen van tien naar nul is mogelijk een knipoogje naar
Europa van Lars von Trier, de oom van de regisseur.
Titel: Requiem for a dream
Regie: Darren Aronofsky
Met: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon
Wayans, Christopher McDonald, Sean Gullette
USA 2000
kleur 100 minuten
Staalkaart van allerlei vormen van verslaving, verbeeld aan de
hand van vier personages: een tv- en eetverslaafde weduwe die
ten prooi valt aan een afslankobsessie, haar drugsverslaafde
zoon, diens vriendin en een vriend van hem uit het drugscircuit.
De film toont de neergang van de personages aan de hand van
drie seizoenen – zomer, herfst en winter – en met behulp van
special effects die de nadruk leggen op het repeterende,
routinematige karakter van de verslaving en op de rusteloosheid
van de verslaafde en zijn gebrek aan echt menselijk contact.
Sommige scènes zijn zo rauw-realistisch dat ze nauwelijks te
verdragen zijn en dat je als kijker zit te gillen van ellende. Sterk
vervolg op Aronofsky’s debuutfilm Pi.

Titel: Retrospectief
Regie: Erik Fransman
Met: Max Croiset, Will van Kralingen, Wim van der Gijn,
Huub Stapel
Nederland 1990
kleur 55 minuten
Vrouw van gepensioneerde rechter overlijdt, pas tweeënzestig
jaar oud, en hij gaat naar bejaardentehuis omdat hij niet alleen
in het grote oude huis wil blijven. Hij denkt terug aan de
rechtszaak waarbij hij dertig jaar geleden zijn vrouw leerde
kennen. Zij verdedigde toen een van verkrachting verdachte
jonge Antilliaan, die zelfmoord pleegde in zijn cel.
Langzamerhand wordt de ware toedracht duidelijk: het was
geen verkrachting, het was geen zelfmoord, de verdachte was al
bij voorbaat veroordeeld.
Titel: Return, the
Zie:
Vozvrasjtsjenje
Titel: Reunion, the
Zie:
Återträffen
Titel: Revenant, the
Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter,
Domhnall Gleeson, Forrest Goodluck, Paul Anderson,
Melaw Nakehk’o, Fabrice Adde
USA 2015
kleur 156 minuten
Hugh Glass, een pelsjager in het Wilde Westen anno 1825,
wordt na een overval door indianen en een aanval van een beer
voor dood achtergelaten door John Fitzgerald, een lid van het
groepje waarmee hij door de wildernis trok. Glass probeert in
zijn eentje te overleven in de barre kou, slechts voortgedreven
door zijn razernij, zijn verlangen om zijn gezin terug te zien en
zijn overlevingsinstinct, om zich uiteindelijk te kunnen wreken
op Fitzgerald. Woest en rauw pioniersdrama van de maker van
Birdman bevat prachtige natuuropnamen, maar laat de kijker na
tweeënhalf uur ontberingen en geweld murwgebeukt achter.

Titel: Revolutionary road
Regie: Sam Mendes
Met: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Kathy Bates,
Michael Shannon, Ryan Simpkins, Ty Simpkins,
David Harbour
USA 2008
kleur 119 minuten
Mendes, de regisseur van de suburb-klassieker American
beauty, verfilmde de beroemde roman van Richard Yates uit
1961 over Frank & April Wheeler, die na de geboorte van hun
eerste kind naar een stille buitenwijk verhuizen, wat het begin
van de ondergang van hun huwelijk is. April had ooit dromen
over een carrière als actrice en verwachtte met Frank, die ze de
interessantste man vond die ze ooit had ontmoet, een spannend
leven tegemoet te gaan. Maar Frank is saaier, conventioneler en
meegaander dan zij, en minder bereid onaangename waarheden
onder ogen te zien. April doet een poging uit de troosteloze
suburb te ontsnappen door Frank over te halen om samen in
Parijs een nieuw leven te beginnen, maar dat loopt stuk op een
ongeplande nieuwe zwangerschap, onverwacht opdoemende
carrièrekansen voor Frank en diens koudwatervrees. Daarop
slaat April uit het lood. Winslet laat als April een breed scala
aan emoties zien, van woede en wanhoop tot ogenschijnlijke
berusting en apathie, en is daarin volstrekt geloofwaardig. Ook
DiCaprio als de veel gevoelsarmere Frank maakt zijn rol geheel
en al waar. Een verpletterende en deprimerende, maar
ijzersterke film.
Titel: Rib van Adam
Zie:
Rebro Adama
Titel: Richting Engeland
Regie: André van Duren
Met: Peter Faber, Geert Lageveen, Maike Meijer, Gerard
Thoolen, Huib Broos, Carol van Herwijnen
Nederland 1992
kleur 59 minuten
Man blikt terug op het jaar waarin hij eindexamen deed.
Herinneringen aan leraren, zijn jeugdliefde en – vooral – zijn
vader komen boven. De titel verwijst naar het verhaal van de
kapper (Van Herwijnen), die na in vrouwenkleren te zijn betrapt
door kinderen zo maar de zee in liep. Aangrijpend is ook het
verhaal van de tekenleraar Kleiboer (Broos), die zo graag de
regen had willen schilderen. De meest indrukwekkende scènes
zijn echter die met de vader (Faber), vooral die waarin deze zijn
zoon meeneemt naar een droefgeestig café en hem iets over het
leven tracht te leren. Deze film naar een scenario van Peter van
Gestel en Willem Wilmink kreeg in 1992 de Prijs van de
Nederlandse filmkritiek.

Titel: Rien à faire
Regie: Marion Vernoux
Met: Valeria Bruni-Tedeschi, Patrick Dell’Isola, Sergi
López, Marion des Fachelles
Frankrijk 1999
kleur 105 minuten
Marie is al een tijd werkeloos. Ze vult haar dagen met lezen,
radio luisteren en boodschappen doen. In de supermarkt
ontmoet ze Pierre, een neurotische, kettingrokende man die
eveneens werkeloos is. Ze hebben nauwelijks iets gemeen én
zijn allebei getrouwd, maar desondanks ontwikkelt zich een
moeizame verhouding, die uiteindelijk eindigt als Pierre weer
werk vindt. De film laat schrijnend zien dat gedeelde ledigheid
een band kan scheppen en zelfs een vonk kan laten
overspringen, maar dat een haperende ‘chemie’ uiteindelijk
altijd fataal is. Het langs elkaar heen praten en leven van de
twee geliefden uit totaal verschillende milieus is soms
nauwelijks te verdragen. De twee hoofdrolspelers brengen de
immer aanwezige onzekerheid van werkzoekenden overtuigend
over.

Titel: Riget (The kingdom)
Regie: Lars von Trier, Morten Arnfred
Met: Ernst-Hugo Järegård, Ghita Nørby, Kirsten Rolffes,
Otto Brandenburg, Laura Christensen, Holger Juul
Hansen, Peter Mygind, Jens Okking, Søren Pilmark,
Solbjørg Højfeldt, Baard Owe, Brigitte Raabjerg, Udo
Kier
Denemarken 1994
kleur 280 minuten
Even merkwaardige als fascinerende kruising tussen
ziekenhuisserie en griezelfilm van wonderkind en enfant
terrible Von Trier. Op een plaats even buiten Kopenhagen waar
vroeger een moeras was en later blekerijen waren gevestigd, is
het Rijkshospitaal (Rigshospitalet) verrezen, bijgenaamd het
Koninkrijk (Riget). Het sinistere verleden spookt hier op allerlei
manieren rond in het technologische heden. Kern van de
onverklaarbare gebeurtenissen blijkt de geest van een vermoord
meisje die geen rust kan vinden. Gelukkig wordt daaraan
gewerkt door een oude spiritiste, die zich telkens opnieuw
onder steeds andere voorwendsels laat opnemen in het
ziekenhuis, haar zoon (die daar werkt) en een dokter die in de
kelder woont en allerlei lucratieve handeltjes drijft. Deze laatste
is verliefd op een collega, wier zwangerschap ook iets te maken
heeft met het vermoorde meisje. Daar doorheen spelen allerlei
andere verhaallijnen: de manager die met ‘Operation
Morgenluft’ een positieve teamgeest wil kweken; de norse
Zweedse chef de clinique die neerkijkt op alles wat Deens is en
af en toe op het platte dak eenzame tirades tegen de Denen
houdt, onderwijl met een verrekijker naar Zweden turend; de
student die verliefd is op een oudere verpleegster en wel heel
ver gaat om dat te bewijzen; de patholoog die wacht op een
patiënt met een zeldzame leveraandoening en, als die zich
aandient, de zieke lever bij zichzelf laat implanteren; de
merkwaardige vrijmetselaarsachtige broederschap van artsen,
die allerlei onfris bekokstooft; twee geestelijk gehandicapten in
de spoelkeuken die de gebeurtenissen becommentariëren op een
wijze die veel inzicht doet vermoeden; ambulances die zonder
chauffeur rondrijden en weer spoorloos verdwijnen;
weggemoffelde fouten, knoeierijen met belangrijke
archiefstukken; enzovoort. Ondanks de formidabele lengte heel
goed in één keer te bekijken. Heel mooi is dat de
bovennatuurlijke zaken een steeds indringender rol gaan spelen
in wat aanvankelijk slechts een soapserie (of een parodie
daarop) lijkt. Gemaakt als vierdelige tv-serie, uit de hand
geschoten in een snelle, documentaire stijl. Er bestaat ook een
bioscoopversie. Er schijnt te worden gewerkt aan een vervolg
van maar liefst negen delen.

Titel: Riot club
Regie: Lone Scherfig
Met: Sam Claflin, Max Irons, Douglas Booth, Ben
Schnetzer, Holliday Grainger, Jessica Brown Findlay,
Natalie Dormer
UK 2014
kleur 107 minuten
Alistair en Miles, beide uit aristocratische families, gaan aan de
universiteit van Oxford studeren. Miles is nuchter en blij met
zijn vriendin uit een minder rijk milieu, Alistair een snob die op
armen neerkijkt. Beiden worden lid van de Riot Club, een elitair
drinkgezelschap dat zich te buiten gaat aan uitspattingen en
ervan overtuigd is dat alles met geld glad te strijken valt. De
leden zijn niet meer welkom in de meeste kroegen in Oxford en
wijken daarom uit naar een plattelandspub, waar ze zich
gruwelijk misdragen. Als de waard komt klagen, slaat Alistair
hem bewusteloos en is Miles de enige die hem tegen probeert te
houden. De clubleden sluiten de rijen, besluiten tegenover de
politie te zwijgen en Miles als jongste lid te laten opdraaien
voor de mishandeling. Deze grimmige afrekening met alles wat
er niet deugt aan de Britse hogere standen, gebaseerd op een
toneelstuk van Laura Wade, shockeert en stoot af; in haar visie
en die van de Deense Scherfig is er anno 2014 nog altijd niets
veranderd aan de Britse standenmaatschappij en is de arrogante
geest van Thatcher springlevend. Helaas wordt dit standpunt er
zo ongenuanceed in geramd dat er weinig ruimte overblijft voor
karakterontwikkeling, wat de film een stuk interessanter had
kunnen maken.
Titel: Riphagen
Regie: Pieter Kuijpers
Met: Jeroen van Koningsbrugge, Kay Greidanus, Huub Smit,
Britte Lagcher, Sigrid ten Napel, Lisa Zweerman,
Anna Raadsveld, Guido Pollemans, Peter Blok, Bob
Stoop, Mark Rietman, Sieger Sloot, Peter Drost
Nederland 2016
kleur 131 minuten
Het verhaal van de beruchte verrader Andries Riphagen, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze joden en
verzetsmensen aan de Duitsers uitleverde en zich hun
bezittingen toe-eigende. Na de oorlog slaagde hij erin uit
handen van de overheid te blijven, die het inmiddels drukker
had met de jacht op communisten dan met het straffen van
landverraders. Uiteindelijk wist hij naar Argentinië te vluchten,
waar hij een belangrijk adviseur werd van Juan en Evita Peron.
Onthutsend door de nietsontziende wreedheid van Riphagen,
voor wie het eigenbelang de enige leidraad vormt, en het gemak
waarmee hij mensen desondanks om zijn vinger weet te
winden.

Titel: Road, the
Regie: John Hillcoat
Met: Viggo Mortensen, Charlize Theron, Kodi SmitMcPhee, Robert Duvall, Guy Pearce
USA 2009
kleur 111 minuten
Een man en een jongen trekken zuidwaarts door een desolaat en
duister landschap waarin ze, belaagd door kannibalen en
plunderaars, proberen te overleven nadat de aarde een aantal
jaren eerder door een ramp is getroffen. De man, die weet dat
hij niet lang meer te leven heeft, probeert zijn zoontje zoveel
mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen om het straks in
zijn eentje te redden, maar drukt hem ook op het hart het vuur
van de medemenselijkheid in zichzelf brandende te houden.
Overtuigend beklemmende verfilming van de gelijknamige
roman van Cormack McCarthy die tot het eind toe blijft
fascineren en te midden van alle gruwelijkheden de hoop in
leven weet te houden op een betere wereld en het overwinnen
van het monster dat in onszelf zit.
Titel: Robert Rylands’ last journey
Zie:
Último viaje de Robert Rylands, el
Titel: Rode korenveld, het
Zie:
Hong gaoliang
Titel: Rok spokojnego slonca (A year of the quiet sun)
Regie: Krysztof Zanussi
Met: Maja Komororowska, Scott Wilson
Polen 1985
kleur circa 110 minuten
Sombere film, spelend in het Polen van 1946. Emilia woont met
haar moeder in het westen van Polen, dat voor de oorlog Duits
was. Haar man is vermist. Ze wordt verliefd op de Amerikaanse
militair Norman, die na oorlogservaringen niet terug kan/wil.
Het plan om samen te vertrekken mislukt omdat Emilia geen
visum krijgt: ze is verdacht wegens omgang met een Amerikaan
(metafoor ontstaan koude oorlog?). Vele jaren later stuurt
Norman geld om haar alsnog te laten overkomen; ze zakt echter
in elkaar op het moment dat ze zal vertrekken. De liefde van
twee gevoelige verlegen mensen die alle omstandigheden tegen
zich hebben. Schokkende scènes, onder meer over de
ontdekking van een massagraf.

Titel: Romance
Regie: Catherine Breillat
Met: Caroline Ducey, Sagamore Stévenin, François
Berléand, Rocco Siffredi
Frankrijk 1999
kleur 99 minuten
Marie is ontevreden is over de seksuele relatie met haar vriend
Paul en gaat op zoek naar bevrediging, in de ruimste zin van het
woord. Dat levert een haast klinische studie op naar seks en
intimiteit, waarbij Breillat haar best lijkt te hebben gedaan om
een en ander zo nuchter en onappetijtelijk mogelijk in beeld te
brengen. En zoals gewoonlijk heeft ze een boosaardige finale in
petto. De film is, ondanks de vele expliciete seksscènes (met
onder anderen Siffredi, een professionele pornoacteur) bepaald
niet opwindend en al helemaal niet romantisch, maar eerder
koud en afstandelijk. De vreugdeloze seks en de oppervlakkige
filosofietjes gaan al snel irriteren.
Titel: Romance and cigarettes
Regie: John Turturro
Met: James Gandolfini, Susan Sarandon, Kate Winslet, Steve
Buscemi, Kumar Pallana, Christopher Walken,
Mandy Moore, Aida Turturro, Mary-Louise Parker,
Barbara Sukowa, Elaine Stritch
USA 2005
kleur 115 minuten
In New York spelende ‘arbeidersmusical’, vrijwel geheel
bestaande uit (dans)scènes met klassieke popsongs als
begeleiding; de dialooggedeelten bestaan grotendeels uit
gesproken klassieke popcitaten. Het verhaal (oudere man begint
verhouding met jong zangeresje maar ontdekt dat hij echt van
zijn vrouw houdt) is clichématig en ondergeschikt aan de
aankleding en de songs. De film bevat originele ideeën, maar
doordat er geen duidelijke lijn in zit en het geheel in een soort
niet nader gespecificeerd ‘generiek verleden’ lijkt te spelen,
gaat de opeenvolging van losse spektakelscènes op den duur
vermoeien. Matig.

Titel: Romeo
Regie: Rita Horst
Met: Monique van de Ven, Johan Leysen
Nederland 1990
kleur 90 minuten
Anne en Mathijs krijgen in de zevende maand van Annes
zwangerschap te horen dat hun kindje niet zal leven. Volgt een
emotioneel zware bevalling. Mathijs wil zo snel mogelijk back
to normal, maar Anna wil het dode kindje (Romeo) een
definitieve plaats geven in hun leven. De spanning tussen de
twee loopt zo hoog op dat en scheiding onafwendbaar lijkt,
maar uiteindelijk overwint de liefde. In deze film wordt alle
sentimentaliteit vermeden, waardoor hij hard aankomt. Veel
dingen zijn herkenbaar: de begriploze buitenwereld, de
verschillende reactie van mannen en vrouwen. Eén ding mis ik:
de vraag hoe het komt dat het kind niet levensvatbaar was en of
ze ooit nog gezonde kinderen zullen kunnen krijgen. Die vraag
is ongetwijfeld aan de orde gesteld, maar komt in de film
nergens voor.
Titel: Romuald et Juliette
Regie: Coline Serrau
Met: Firmine Richard, Daniel Auteuil
Frankrijk 1989
kleur 105 minuten
Toenadering en ten slotte liefde en huwelijk van blanke
directeur van zuivelconcern en zwarte werkster in zijn kantoor.
Eerst wordt in een flitsende opening getoond hoe verschillend
hun werelden zijn, maar ook dat er achter de rug van de
directeur om van allerlei onfris bekonkelefoesd wordt. Het is de
werkster Juliette die directeur Romuald op het spoor zet van al
die list en bedrog. Als hij een tijdje onderduikt in haar flatje,
ontdekt hij haar warme menselijkheid en wordt verliefd. Het
tweede deel laat zien hoe zij aanvankelijk niets van hem moet
hebben, maar geleidelijk zwicht. Meesterlijke slotscène waarin
Romuald een zaal vol verbijsterde collega’s en vrienden
confronteert met Juliette, haar vijf kinderen en haar vijf exechtgenoten. Subtiele komedie die slechts af en toe een beetje
overhelt naar dijenkletserigheid. Leuk.

Titel: Room
Regie: Lenny Abrahamson
Met: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers, Joan
Allen, William H. Macy
USA 2015
kleur 118 minuten
De vijfjarige Jack wordt samen met zijn moeder Joy door een
man, ‘old Nick’ (een van de bijnamen van de duivel), gevangen
gehouden in een schuur zonder ramen met alleen een daklicht.
Joy doet alles om Jack in deze kleine ruimte, die ze ‘Kamer’
noemt, voor zover mogelijk een leuk en normaal leven te geven.
Maar Jack wordt ouder en begint nieuwsgierige vragen te
stellen over hun situatie, en Joy is na zeven jaar gevangenschap
aan het einde van haar Latijn. Ze beraamt een riskant plan om
hen beiden te bevrijden en Jack eindelijk de kans te geven om
de intimiderende Echte Wereld te betreden. Hun hachelijke
avontuur, gebaseerd op de gelijknamige roman van Emma
Donoghue uit 2010, die op zijn beurt geïnspireerd was op een
aantal werkelijke gevallen van jarenlange kidnapping die de
afgelopen jaren in het nieuws kwamen, wordt geheel verteld
vanuit het perspectief van Jack en doet griezelig authentiek aan
– een aangrijpend drama over de kracht van moederliefde en de
veerkracht van een kind van wie gehouden wordt. Erg goed.
Titel: Roos en Rana
Regie: Meral Uslu
Met: Sarah Jonker, Özlem Solmaz, Vefa Öcal, Gülserem,
Füsun Demirel
Nederland 2001
kleur 97 minuten
Een Turks en een Nederlands meisje vluchten samen weg voor
het onbegrip van hun ouders. De Turkse Rana wordt thuis kort
gehouden terwijl haar broers alles mogen, de Nederlandse Roos
krijgt te weinig aandacht van haar alleenstaande moeder die een
drukke baan heeft. De film is een lange roadmovie van de
treinreis van Amsterdam naar Istanbul; onderweg gebeurt er
veel leuks en gruwelijks. Het wederzijdse begrip neemt toe, ook
tussen de moeders, die steeds meer ‘verzusteren’. Mooi modern
‘cultuurbeeld’ dat ondanks enkele onwaarschijnlijke
plotwendingen staat als een huis.

Titel: Roozi khe zan shodam (The day I became a woman)
Regie: Marzieh Meshkini
Met: Fatemeh Cheragh Akhar, Hassan Nebhan, Shabnam
Toloui, Sirous Kahvarinegad, Azizeh Sedighi, Badr
Iravani
Iran 2000
kleur 78 minuten
Drieluik van een grote schoonheid en eenvoud over drie stadia
in het leven van Iraanse vrouwen. In het eerste deel zien we de
kleine Hava die op haar negende verjaardag ineens een chador
moet dragen en de vrijheden die ze als kind had kwijtraakt,
bijvoorbeeld de mogelijkheid om met jongens te spelen. Door
haar vindingrijkheid weet ze er nog één laatste ontmoeting met
haar vriendje Hassan uit te slepen. In het tweede deel neemt de
jonge vrouw Ahou deel aan een fietswedstrijd, waarbij ze
voortdurend vanaf meedravende paarden door haar man, haar
vader en andere familieleden wordt gemaand daarmee op te
houden omdat ze anders verstoten zal worden. In het laatste
deel zien we de hoogbejaarde Houri, die op haar oude dag
eindelijk alle spullen aanschaft die ze zich nooit heeft kunnen
permitteren en daarmee op een aantal gammele vlotten het
ruime sop kiest. De verhalen worden sober en in
indrukwekkende, vaak surrealistisch-sprookjesachtige beelden
verteld; een mogelijke interpretatie van het drieluik is dat de
vrouw in al haar levensfasen wordt belemmerd door de regels
en voorschriften van de (mannen)maatschappij, tot ze zich ten
slotte bevrijdt door zich uit dit leven los te maken en ‘naar de
andere kant te varen’.
Titel: Rosalie goes shopping
Regie: Percy Adlon
Met: Marianne Sägebrecht, Brad Davis, Judge Reinhold,
Erika Blumberger, Willy Harlander
USA 1990
kleur 94 minuten
Enigszins teleurstellende sequel van Bagdad café, met
Sägebrecht in de rol van de gezette maar uiterst elegante
Rosalie Greenspace, van Duitse komaf, getrouwd met een
Amerikaanse piloot en woonachtig in landelijk Arkansas. Ze
hebben een groot gezin en Rosalie voorziet het huis en de
gezinsleden van alle gemakken en modern comfort, waarvoor
ze het geld bij elkaar krijgt door op afbetaling te kopen, cheques
te vervalsen en banken en creditcardmaatschappijen met veel
zwier te beliegen en te bedriegen. Ze deinst er zelfs niet voor
terug de retourtickets van haar ouders, die een paar weken uit
Beieren over zijn, te verkopen. Aan het eind van de film wordt
ze een hacker en gaat ze het gezwendel pas echt groots
aanpakken. Leuk, maar ook niet meer dan dat.

Titel: Rosetta
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Émilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne Yernaux,
Olivier Gourmet
België 1999
kleur 95 minuten
De 15-jarige Rosetta woont met haar alcoholistische moeder in
een stacaravan op een kampeerterrein bij het troosteloze
industriestadje Seraing. Ze wil vast werk hebben om het hoofd
boven water te houden en mee te tellen in de maatschappij,
maar wordt achtervolgd door tegenslag. De hele film lang rent
ze van hot naar her, zich vastklampend aan de dagelijkse
rituelen die haar houvast geven, op de huid gezeten door een
schokkerige handheldcamera. Ze is permanent in gevecht: met
de bazen die haar steeds weer ontslaan, met haar moeder die
niet van de drank af kan blijven, met een vriendje dat ze heeft
beduveld om werk te krijgen, met haar armoeiige leventje, met
zichzelf. De kijker ervaart haar rusteloze bestaan als het ware
aan den lijve, raakt net zo buiten adem en platgeslagen als het
meisje zelf. De debuterende Dequenne zet een prachtige,
levensechte Rosetta neer.
Titel: Rosie
Regie: Patrice Toye
Met: Aranka Coppens, Sara de Roo, Frank Vercruyssen,
Dirk Roofthooft, Joost Wijnant
België 1998
kleur 97 minuten
Kijkje in het leven van de 13-jarige Rosie, die met haar nog
jonge moeder op een flatje woont. Haar moeder wil niet dat ze
‘mama’ zegt om haar minnaars niet af te schrikken. Rosie, die
juist verlangt naar moederliefde en geborgenheid, kapselt
zichzelf in in een droomwereld, gebaseerd op de goedkope
romannetjes die ze leest en haar eigen fantasieën over een
vriendje. Haar leven komt nog meer onder druk te staan als de
broer van haar moeder tijdelijk bij hen komt inwonen en er
letterlijk en figuurlijk geen ruimte meer voor haar is. Dat drijft
haar tot het uiterste. Mooi naturel spel van vooral Coppens en
De Roo; onsentimenteel, rauw, poëtisch, onthutsend en
beklemmend.
Titel: Royal affair, a
Zie:
Kongelig affære, en

Titel: Royal Tenenbaums, the
Regie: Wes Anderson
Met: Gene Hackman, Anjelica Huston, Owen Wilson, Luke
Wilson, Bill Murray, Danny Glover, Ben Stiller,
Gwyneth Paltrow, Kumar Palana
USA 2001
kleur 109 minuten
Geschift gezin vol voormalige wonderkinderen komt opnieuw
bijeen wanneer de vader, die de andere gezinsleden verliet toen
de kinderen nog klein waren, opduikt met de mededeling dat hij
niet lang meer te leven heeft. Een curieuze mengeling van
slapstick, komedie en tragedie is het gevolg, waarin alle
personages worstelen om uit hun eenzaamheid los te breken en
zichzelf te mogen zijn; geen genie meer, maar gewoon een
mens. Grappig, geestig, bizar en bij vlagen ontroerend.
Titel: Ruche, la
Regie: Christophe Hermans
Met: Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin, Bonnie
Duvauchelle, Tom Vermeir, Romain Guillermic
België/Frankrijk 2021
kleur 81 minuten
De pas gescheiden Alice woont met haar dochters Marion,
Claire en Louise (Loulou) in een appartement. De meisjes,
tussen de dertien en twintig jaar oud, zijn sinds jaar en dag
gewend mee te bewegen op de stemmingsgolven van hun
bipolaire moeder. Marion, de oudste, heeft een baantje als
serveerster en bereidt zich voor op een tussenjaar in Brazilië.
Omdat zij altijd heeft geprobeerd de verantwoordelijkheid voor
het gezin te dragen als Alice het weer eens liet afweten, maakt
ze zich zorgen hoe het straks zal gaan als ze weg is, met name
met haar jongste zusje Loulou, die het meest van hen drieën
behoefte heeft aan stabiliteit (de middelste, Claire, vlucht in
feesten en is voornamelijk afwezig). Als Alice in een manische
bui buiten alles en iedereen om besluit om het appartement te
verkopen en met z’n allen naar Chili te verhuizen, komt het tot
een crisis die het gezin op zijn grondvesten doet schudden.
Onthutsend portret van een disfunctionele familie waarin
iedereen op haar eigen manier probeert er het beste van te
maken. Net als in Les intranquilles zien we hoe een wankele
gezinssituatie rondom een bipolaire ouder steeds onhoudbaarder
wordt. Gebaseerd op de roman van Arthur Loustalot.
Duvauchelle is ook in het echt de dochter van Sagnier.

Titel: Rundskop
Regie: Michaël R. Roskam
Met: Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy,
Barbara Sarafian, Tibo Vandenborre, Frank Lammers,
Sam Louwyck, Robin Valvekens, Baudoin Wolwertz,
David Murgia, Erico Salamone, Philippe
Grand’Henry
België 2011
kleur 124 minuten
De Vlaamse vleesboer Jacky Vanmarsenille wordt door een
gewetenloze veearts benaderd om een schimmige deal te sluiten
met een beruchte vleeshandelaar. De moord op een politieman
en een onverwachte confrontatie met een pijnlijk geheim uit
Jacky’s verleden brengen een kettingreactie van gebeurtenissen
op gang die niet meer te stoppen is. Spannende tragedie over
verloren onschuld en vriendschap, misdaad en straf, eindeloos
verstrengelde belangen en de onomkeerbaarheid van het lot. Dit
alles tegen het decor van de trieste landschappen die Brel in Le
plat pays heeft bezongen en doorspekt met sappig Vlaams
dialect. Gebaseerd op het schandaal rond de moord op de
Belgische vee-inspecteur Karel van Noppen, die in de jaren
negentig weigerde de ‘hormonenmaffia’ te dekken.
Huiveringwekkende film zonder één lichtpuntje.
Titel: Så som i himmelen (As it is in heaven)
Regie: Kay Pollak
Met: Michael Nyqvist, Frida Hallgren, Helen Sjöholm,
Lennart Jähkel, Ingela Olsson, Niklas Falk, Per
Morberg, André Sjöberg
Zweden 2004
kleur 132 minuten
Een internationaal succesvolle dirigent moet zijn carrière
afbreken na een hartaanval en keert terug naar het afgelegen
dorpje op het Noord-Zweedse platteland waar hij zijn
ongelukkige jeugd doorbracht. Hij gaat het kerkkoor leiden en
zorgt met zijn onconventionele benadering al snel voor allerlei
controverses en conflicten in de kleine gemeenschap, al raken
veel mensen ook bevlogen door zijn oprechte muziek. Zelf vat
hij liefde op voor de mooie, maar kwetsbare Lena. Maar hij
moet ook zijn eigen kwade geesten onder ogen zien. De film
valt op door de zorgvuldige ontwikkeling van een groot
ensemble aan uiteenlopende karakters en door aangrijpende
muzikale momenten, maar de centrale intrige is helaas
tenenkrommend clichématig.

Titel: Sábado, una película en tiempo real
Regie: Matías Bize
Met: Blanca Lewin, Antonia Zegers, Diego Muñoz, Victor
Montero
Chili 2003
kleur 63 minuten
Antonia vraagt haar buurman, die studeert aan de filmacademie,
haar confrontatie met Blanca met een videocamera vast te
leggen. Blanca staat op het punt met Victor te trouwen, maar
Antonia is zwanger van hem. Op het vernemen van dit nieuws
neemt Blanca het heft in handen. Ze ‘leent’ de cameraman en
gaat met hem naar Victor om hem onder de douche de waarheid
in te peperen. Vervolgens zwerft ze nog een poos hevig
geëmotioneerd door de stad, ontmoet een bevriend stel en zoekt
een vriend thuis op. De film, die bestaat uit één enkel lang shot
(‘meer Dogma dan de echte Dogma-films’), begint pakkend en
spannend, maar mist uiteindelijk de dwingende noodzaak van
bijvoorbeeld Zusje. De gimmick van de quasi-documentaire is
op een gegeven moment uitgewerkt, en dan wordt het saai en
gaat de film als een nachtkaars uit, hoe kort hij ook is.
Titel: Sacrament, het
Regie: Hugo Claus
Met: Frank Aendenboom, Jan Decleir, Chris Lomme
België 1989
kleur 100 minuten
Familie komt samen in dorpspastorie om het overlijden van
moeder te herdenken. Tegenstellingen en wrok komen boven
tussen de broers en zussen en hun partners: de
vrouwenversierder, de niet-geaccepteerde zwager, de broer met
een zoon die niet helemaal goed is. Rond deze zoon, Claude, en
pastoor Deedee ontspint zich een drama waarvan de contouren
pas tegen het eind zichtbaar worden. Gebaseerd op Claus’ eigen
roman Omtrent Deedee.

Titel: Safari
Regie: Ulrich Seidl
Met: Gerald Eichinger, Manuel Eichinger, Inge Ellinger,
Manfred Ellinger, Dawid Gariseb, Angelika Geinus,
Daniel Gosbab, Ismael Gomagab, Mathias
Hatuyikulip, Dries van den Heever, Eva Hofmann,
Tina Hofmann, Beate Katola
Oostenrijk 2016
kleur 91 minuten
Ulrich Seidl, de chroniqueur van de uitwassen van het moderne
westerse leven, richt zijn lens ditmaal op de jachtavonturen van
rijke Duitse en Oostenrijkse toeristen in Afrika. Ze sluipen met
geweren en verrekijkers over de savanne, schieten zeldzame
dieren dood en poseren voor foto’s bij het dode dier. Sommigen
gaat het om de jachttrofeeën, anderen puur om het plezier van
het jagen. Allemaal hebben ze zo hun excuses en argumenten
om hun roofbouw op bedreigde diersoorten te rechtvaardigen.
Zoals altijd becommentarieert Seidl niet rechtstreeks, maar laat
hij, net als bijvoorbeeld in Im Keller, gestileerde beelden en
interviewfragmenten voor zichzelf spreken in een strak
gecomponeerde montage waaruit impliciet zijn boodschap
blijkt. Aangrijpende beelden van onder meer het doden en
slachten van een giraffe.
Titel: Saint amour
Regie: Eric Oosthoek
Met: Antonie Kamerling, Kees Coolen, Jasperina de Jong,
Hubert Damen
Nederland 2001
kleur 90 minuten
Worsteling van een priester met zijn kritische houding
tegenover de rooms-katholieke kerk en zijn behoefte aan een
intieme verhouding zetten zijn priesterschap onder druk en
leiden uiteindelijk tot zijn uittreden. Het verhaal, in flashbacks
verteld, roept vanuit ons modern perspectief verbazing op: hoe
kon zoiets zulke enorme proporties aannemen, hoe bestaat het
dat iemand zó lang worstelde en dubde? Duidelijk wordt in elk
geval wat voor emotionele ravage het celibaat aanricht in
mensenlevens en tot wat voor afschuwelijke toestanden dit kan
leiden.
Titel: Salades Russes
Zie:
Okno v Pariz

Titel: Salinui chueok (Memories of murder)
Regie: Joon-ho Bong
Met: Kang-ho Song, Sang-kyung Kim, Roe-ha Kim, Jae-ho
Song, Hie-bong Byeon, Seo-hie Ko, No-shik Park
Zuid-Korea 2003
kleur 132 minuten
In 1986 wordt er in de Zuid-Koreaanse provincie Gyunggi een
hele reeks mooie jonge vrouwen op gewelddadige wijze
aangerand en met hun eigen ondergoed gewurgd. Twee
plaatselijke inspecteurs slagen er niet in de zaak dichter bij een
oplossing te brengen doordat ze dom en ongeorganiseerd te
werk gaan en verdachten martelen om bekentenissen los te
krijgen. Ze krijgen assistentie van een politie-inspecteur uit
Seoul, maar desondanks blijft de dader voortvluchtig; de zaak
drijft de politie steeds meer tot wanhoop en machteloze woede.
De film geeft een authentiek ogend verslag van een onoplosbare
zaak (gebaseerd op een reeks echte moorden in de jaren tachtig
in Zuid-Korea) en richt zich volledig op het knullige,
frustrerende politieonderzoek, met een grandioze slotscène in
het hier-en-nu. Erg goed.
Titel: Sally och friheten
Regie: Gunnel Lindblom
Met: Ewa Fröhling
Zweden 1983
kleur circa 100 minuten
Sally is een maatschappelijk werkster van bijna dertig, meteen
uit het ouderlijk huis getrouwd en materieel geen zorgen. Ze
voelt zich bezwaard over deze ‘verwenning’ en schopt daarom
haar man de deur uit. Al snel vindt ze echter weer een vriend
van wie ze precies zo afhankelijk wordt als ze van haar man
was. Door zwanger te raken probeert ze hem aan zich te binden
maar bereikt het omgekeerde: hij neemt de benen. Ze laat het
kind aborteren en is nu helemaal alleen met de taak om
eindelijk eens echt zelfstandig te worden. Of ze hierin slaagt
laat de regisseuse in het midden. Fröhling geeft goed gestalte
aan de met zichzelf gepreoccupeerde, licht neurotische jonge
vrouw. De drama’s in de film komen echter op den duur wel
wat vermoeiend over.

Titel: Salmer fra kjøkkenet (Kitchen stories)
Regie: Bent Hamer
Met: Tomas Norström, Joachim Calmeyer, Bjørn Floberg,
Reine Brynolfsson, Leif Andrée, Lennart Jähkel
Noorwegen 2003
kleur 95 minuten
Uit onderzoek dat in de jaren veertig in Zweden werd gedaan,
bleek dat de gemiddelde Zweedse huisvrouw elk jaar bij de
bereiding van maaltijden het equivalent van de afstand van
Stockholm naar Congo aflegde in haar keuken. Als alles
efficiënter werd ingedeeld, zou dat kunnen worden
teruggebracht tot de afstand van Stockholm naar Noord-Italië.
Bij een vervolgonderzoek stuurde hetzelfde researchinstituut
achttien waarnemers naar een landelijk gebied in Noorwegen
om de keukengewoontes van alleenstaande mannen in kaart te
brengen. De onderzoekers moesten op een soort
scheidsrechtersstoelen in de keukens plaatsnemen en er mocht
geen contact zijn tussen hen en de onderzoeksobjecten. De film
laat zien met welke praktische problemen een van de
onderzoekers, Folke Nilsson, te kampen krijgt. De man bij wie
hij wordt gestationeerd, Isak Bjørvik, wil hem aanvankelijk niet
eens binnenlaten, zegt daarna geen stom woord en voert
bovendien zoveel mogelijk huishoudelijke handelingen expres
buiten de keuken uit zodra Folke op zijn observatieplek heeft
plaatsgenomen. Verder blijkt hij in een kamer boven een gaatje
in de vloer te hebben gemaakt waardoor hij zelf de
observerende Folke observeert. Niettemin komt het na enige tijd
tot toenadering tussen onderzoeker en proefpersoon, en Folke
krijgt gaandeweg steeds meer begrip en waardering voor Isak,
tot ze uiteindelijk zelfs vrienden worden. Tegelijkertijd een
ontroerend beeld van de wereld van oudere, alleenstaande
mannen en een hilarische parodie op rare, tot mislukken
gedoemde sociologische onderzoeken en de bureaucratische
rompslomp daaromheen. Een prachtige ‘kleine’ film.
Titel: Salmonberries
Regie: Percy Adlon
Met: k.d. lang, Rosel Zech, Chuck Connors
USA 1991
kleur 95 minuten
Vondelinge van eskimo-komaf in Kotzebue (Alaska), op zoek
naar haar wortels, wordt verliefd op de Oostberlijnse
bibliothecaresse van die plaats, wier man ooit tijdens een
gezamenlijke vluchtpoging bij de Muur werd doodgeschoten.
Er ontwikkelt zich moeizaam een vriendschap en de twee reizen
samen naar Berlijn om in het reine te komen met hun verleden.
Nogal gezocht maar niettemin boeiend verhaal over
contrasterende vrouwen fraai verfilmd tegen achtergrond van
barre natuur. Adlon construeerde verhaal rond de androgyne
Canadese popzangeres k.d. lang, die ook (wel een keer of drie)
het nummer Barefoot zingt.

Titel: Salt of the earth, the
Regie: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
Met: Sebastião Salgado, Wim Wenders, Lélia Wanick
Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, Rodrigo Ribeiro
Salgado
Frankrijk/Brazilië 2014
kleur en zwart-wit 110 minuten
Het levensverhaal van de fotograaf Sebastião Salgado,
afwisselend verteld door hemzelf, zijn vader, zijn zoon, zijn
vrouw en mederegisseur Wenders en geïllustreerd met talloze
van zijn foto’s. Salgado reisde over de wereld om het leven en
lijden van vele volkeren vast te leggen. Hij was getuige van
internationale conflicten, hongersnoden en genocides en wijdde
zich op latere leeftijd aan milieu- en natuurherstel en het
vastleggen van wilde dieren en ongerepte landschappen. Deze
documentaire combineert groots visueel spektakel met het
fascinerende, nauw met de recente geschiedenis verweven leven
van een bevlogen mens. Wenders gaat soms met wel érg grote
sprongen door Salgado’s biografie en ook zal niet iedereen
gecharmeerd zijn van de lading ellende die je als kijker over je
uitgestort krijgt, maar wie volhoudt ziet ook veel schoonheid.
Titel: Sameblod (Sami blood)
Regie: Amanda Kernell
Met: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj-Doris
Rimpi, Hanna Alström, Katarina Blind, Emilia
Bostedt, Beata Cavallin, Malin Crépin, Tom
Kappfjell, Andreas Kundler
Zweden 2016
kleur 110 minuten
Elle Marja behoort tot de Sami (Lappen). Ze wordt in de jaren
dertig op een internaat geconfronteerd met racisme, uitsluiting
en pesterijen (culminerend in een gruwelijke scène met een
schoolfotograaf) en besluit zich los te maken van de gewoonten
van haar volk om als ‘Christina’ aan een nieuw, aangepast leven
in Zweden te beginnen. De film schetst zonder partij te kiezen
aan de hand van Elle Marja’s wederwaardigheden de pijnlijke
confrontatie van twee culturen. Ze moet kiezen tussen óf de
traditionele leefwijze óf de moderne maatschappij – allebei kan
niet. De film is opgezet als flashback waarin Elle Marja als
oude vrouw terugkijkt en uiteindelijk met lede ogen ziet hoe de
cultuur van haar voorouders ten onder gaat. Mooi.
Titel: Sami blood
Zie:
Sameblod

Titel: Sammie and Rosie get laid
Regie: Stephen Frears
Met: Shashi Kapoor, Ayub Khan Din, Frances Barber e.a.
UK 1987
kleur 97 minuten
Tijdsbeeld van het Londen onder Thatcher eind jaren tachtig:
anarchisme, racisme en politieterreur. Verhaal draait om Indiër
Sammie en zijn vriendin Rosie, oppervlakkig bezien een ‘vrij
en blij’ leven leidend, maar in werkelijkheid hunkerend naar
warmte en geborgenheid. De komst van Sammies vader, een uit
Pakistan gevluchte politicus die het een en ander op zijn
geweten heeft, werkt katalyserend. Een wereld stort ineen: het
oude, beschaafde Engeland bestaat niet meer.
Titel: Sånger från andra våningen (Songs from the second
floor)
Regie: Roy Andersson
Met: Lars Nordh, Stefan Larsson, Bengt Carlsson, Torbjörn
Fahlström, Sten Andersson, Rolando Núñez, Lucio
Vucina, Per Jörnelius, Peter Roth, Klas-Gösta Olsson,
Hanna Eriksson, Tommy Johansson, Sture Olsson,
Fredrik Sjögren
Zweden 2000
kleur 98 minuten
Surrealistische, poëtische film van ex-tv-commercialmaker
Andersson, geïnspireerd door een gedicht van Caesar Vallejo
uit 1936. Een verhaal over onze behoefte aan liefde, onze
verwarring, onze grootsheid, kleinheid en kwetsbaarheid. Over
leugens, eenzaamheid, wanhoop en verraad en de eeuwige hang
naar vriendschap en bevestiging. We zien een groot aantal
figuren en hun lege, problematische levens: bij een goochelaar
mislukt de bekende zaagtruc, een ontslagen werknemer
omklemt smekend het been van zijn baas, een man steekt zijn
noodlijdende bedrijf in brand, mensen raken in paniek door een
file die zich niet oplost, een jonge vrouw wordt geofferd,
flagellanten trekken door de straten, doden komen zich
beklagen over de manier waarop ze zijn behandeld.
Adembenemend gespeeld door de niet-professionele acteurs
(van wie velen opvallend dik en/of lelijk zijn). De camera
registreert de tegelijkertijd tragische en komische scènes met
een afstandelijke blik; vrijwel alle shots zijn statisch, wat een
sterk vervreemdend effect heeft en doet denken aan sommige
films van Tati en Kaurismäki. Indrukwekkend. Deze film vormt
samen met zijn opvolgers Du levande uit 2007 en En duva satt
på en gren och funderade på tillvaron uit 2014 een ‘trilogie
over het menselijk bestaan’.

Titel: Sangre
Regie: Amat Escalante
Met: Cirilo Recio Dávila, Claudia Orozco, Laura Saldaña
Quintero, Martha Preciado
Mexico 2005
kleur 90 minuten
Diego heeft een saai baantje: hij moet met een telapparaatje het
aantal bezoekers in een overheidsgebouw bijhouden. Zijn
vrouw Blanca werkt in een fastfoodrestaurant. ’s Avonds
hangen ze samen op de bank naar soaps te kijken, ze kibbelen
of ze hebben plichtmatige seks. Op een dag wordt hun routine
verstoord door de komst van Karina, Diego’s dochter uit een
eerder huwelijk die dreigt te ontsporen door verkeerde vrienden
en drugsgebruik. Blanca weigert haar in huis te nemen en Diego
komt klem te zitten tussen zijn jaloerse vrouw en een dochter
die dringend om liefde en begeleiding vraagt. Hij belandt in een
nachtmerrie als Karina aan een overdosis sterft.
Indrukwekkende film, die vanuit een begindeel vol Jeanne
Dielman-achtige repetitieve saaiheid genadeloos de leegte
achter het door angst voor verandering en initiatiefloosheid
bepaalde leventje van de emotioneel geblokkeerde
hoofdpersonen blootlegt.
Titel: Sans toit ni loi
Regie: Agnès Varda
Met: Sandrine Bonnaire, Macha Meril, Stéphane Freiss,
Yolande Moreau, Joël Fosse
Frankrijk 1985
kleur circa 105 minuten
Laatste winter uit het leven van een meisje dat alle
maatschappelijke conventies aan haar laars lapt, gezien door de
ogen van mensen die haar in die tijd hebben ontmoet. Extreme
eenzaamheid en koude, verbeeld in heldere, eenvoudige shots,
vaak uit ongebruikelijke invalshoek gefilmd. Vanwege rustig
tempo lijkt er meer tijd te zijn verstreken dan de circa zeven
kwartier die de film duurt. Mooie, boeiende film die tot
nadenken stemt.

Titel: Santos inocentes, los
Regie: Mario Camus
Met: Alfredo Landa, Francisco Rabal, Terela Paves e.a.
Spanje 1984
kleur 105 minuten
Feodale verhoudingen op het Spaanse platteland in de jaren
zestig. Grootgrondbezitters buiten pachtersgezin uit. Dochter
Nieves moet mevrouw helpen hoewel ze slim genoeg is voor
een academische opleiding. Vader Paco blijft rest van leven
ongelukkig lopen als hij met gebroken enkel in gips toch mee
moet op jacht en de enkel opnieuw breekt. Film culmineert in
conflict tussen Ivan en Paco’s zwager Azarias. Als Ivan op jacht
niets buitmaakt, schiet hij uit woede Azarias’ lievelingsvogel
Milana neer. Als wraak knoopt Azarias hem vakkundig aan een
boom op. In flitsen zien we dat Nieves en zoon Quirce dit leven
later ontvlucht zijn en in Madrid weliswaar vervelend werk
doen, maar vrij zijn. Wel indrukwekkend, maar de tegenstelling
heerser-dienaar wat te zwaar aangezet.
Titel: Sanxia haoren (Still life)
Regie: Zhangke Jia
Met: Tao Zhao, Zhou Lan, Sanming Han, Lizhen Ma,
Hongwei Wang
China 2006
kleur 111 minuten
Mijnwerker Han Sanming reist van Shanxi naar het stadje
Fengjie in het gebied van de Drieklovendam op zoek naar zijn
ex-vrouw, die zestien jaar geleden uit heimwee naar haar
geboortestreek terugkeerde, en zijn inmiddels bijna volwassen
dochter. Ook verpleegster Shen Hong komt vanuit Shanxi naar
Fengjie; zij zoekt haar man, die haar twee jaar geleden verliet,
om hem te vertellen dat ze verliefd is op een ander en wil
scheiden. De eigenlijke hoofdrol wordt gespeeld door de
Drieklovendam in de Yangtze, het steeds verder stijgende water
en alle veranderingen die de bouw van de gigantische stuwdam
heeft veroorzaakt: huizen worden gesloopt, steden en dorpen
verdwijnen onder water, miljoenen mensen moeten verhuizen,
verledens worden uitgewist, normen vervagen. De schaal van
dit alles is zo buiten alle voorstelbare proporties dat de
menselijke maat geheel verloren is gegaan en individuele levens
er niet meer toe lijken te doen. Mensen zijn op drift geraakt en
wonen nu in plaatsen waar ze zich niet thuisvoelen, en ook de
imposante natuur is onherstelbaar verstoord. De film is verdeeld
in een aantal hoofdstukken met titels als ‘Drank’, ‘Sigaretten’
en ‘Toffees’, de moderne verslavingen die de plaats hebben
ingenomen van de traditionele eerste levensbehoeften in China
zoals rijst, olie en zout. Af en toe duiken er surrealistische
elementen op (een ufo, een modern gebouw dat als een raket de
hemel in spuit), en in de fraaie symbolische slotscène balanceert
een koorddanser op een kabel tussen twee half gesloopte
gebouwen. Het plaatsje Fengjie waar de film is opgenomen, is
inmiddels onder water verdwenen.

Titel: Saving face
Regie: Alice Wu
Met: Michelle Krusiec, Joan Chen, Lynn Chen, Jin Wang,
Guang Lan Koh, Jessica Hecht, Ato Essandoh, Brian
Yang, Mao Zaoh
USA 2004
kleur 97 minuten
Lesbisch Chinees-Amerikaans meisje in New York, bezig aan
de opleiding voor chirurg, krijgt plotseling haar moeder over de
vloer. Die is namelijk door haar eigen vader het huis uit gezet
nadat aan het licht is gekomen dat ze ongehuwd zwanger is.
Zodoende zitten moeder en dochter, beide met een de familie
onwelgevallig geheim, onverwachts met elkaar opgescheept.
Dat geeft tal van ongemakkelijke situaties en maakt beider
persoonlijk leven er niet gemakkelijker op, te meer niet omdat
de dochter net verliefd is geworden op de dochter van haar
baas. Een vakkundig gemaakte lesbische romantische komedie
die een helder inzicht biedt in de spagaat tussen familietradities
en de persoonlijke keuzes van het leven in een modern westers
land waarin tweede- en derde-generatie-Chinezen in Amerika
verkeren. Onderhoudend.
Titel: Sapphires, the
Regie: Wayne Blair
Met: Chris O’Dowd, Deborah Mailman, Jessica Mauboy,
Shari Sebbens, Miranda Tapsell, Tanika
Lonesborough, Nioka Brennan, Tammy Anderson
Australië 2012
kleur 103 minuten
Drie Australische Aboriginal-zussen en hun nichtje vormen in
de jaren zestig een succesvolle meidengroep die met
spetterende soulmuziek de harten van de soldaten in Vietnam
sneller doet kloppen. We maken hun hele ontwikkeling mee,
van verlegen country zingende meisjes in de Australische bush
tot zelfverzekerde podiumbeesten, met vallen en opstaan en
onder veel onderling geruzie begeleid door hun alcoholische
Ierse manager. En passant komt er ook heel wat leed voorbij:
het botte, onversneden racisme waarmee de zwarte bewoners
van Australië dagelijks te maken hadden, en ook de tragedie
van de ‘gestolen generatie’, de ontvoerde halfbloed-kinderen
van Aboriginals die door blanken werden opgevoed (zie
bijvoorbeeld ook Rabbit-proof fence). De film, gebaseerd op
ware gebeurtenissen, heeft echter voornamelijk een lichte,
optimistische toonzetting en de gruwelen van de Vietnamoorlog blijven voor een groot deel buiten beeld. Ook als
muziekfilm is hij niet erg overtuigend; te vaak wordt gekozen
voor een nogal gemakzuchtig feelgood-tijdsbeeld. Wel goed
spel van Mailman als de oudste van de zussen en O’Dowd als
de gedoemde manager.

Titel: Saving private Ryan
Regie: Steven Spielberg
Met: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry
Pepper, Adam Goldberg, Matt Damon, Giovanni
Ribisi, Vin Diesel, Jeremy Davies
USA 1998
kleur 170 minuten
Spielbergs verbeelding van de geallieerde landing in Normandië
in 1944 en de gevechten in de weken daarna, getoond aan de
hand van één deelaspect: de speurtocht achter de Duitse linies
naar een Amerikaanse soldaat die al drie broers verloor in de
oorlog en daarom naar huis mag om zijn moeder het verdriet te
besparen ook haar laatste kind te verliezen. De waanzin en
smerigheid van de oorlogshandelingen worden genadeloos en
ongeflatteerd in beeld gebracht. Het meest indrukwekkend zijn
de eerste vijfentwintig minuten, over de rampzalige landing op
Omaha Beach, en het slot, over de verdediging van een brug bij
Ramelle. Alle beschikbare beeld- en geluidtechnieken zijn
toegepast om de werkelijkheid zo dicht mogelijk op de huid van
de kijker te brengen en hem het gevoel te geven: zó moet het
geweest zijn. Memorabel is de rol van de tolk die is ingedeeld
bij de speciale eenheid die naar Ryan zoekt: hij is niet
heldhaftig maar bang, en in hem zal menigeen zichzelf
weerspiegeld zien.
Titel: Say anything
Regie: Cameron Crowe
Met: John Cusack, Ione Skye, John Mahoney
USA 1989
kleur 100 minuten
Liefde tussen Lloyd, nonconformistische ‘gewone jongen’ die
droomt van een carrière als kickboxer, en Diane, studerend aan
hetzelfde college en zeer serieus de door haar vader
uitgestippelde wegen bewandelend. Ze zijn het klassieke
voorbeeld van worlds apart en het lijkt dus niets te kunnen
worden. Toch bloeit hun liefde op. Onderhoudende film met
serieuze ondertoon en veel aandacht voor de bijrollen,
waaronder die van een meisje dat vijfenzestig liedjes heeft
geschreven over een jongen die ze met alle macht probeert te
vergeten.

Titel: Scaphandre et le papillon, le (The diving bell and
the butterfly)
Regie: Julian Schnabel
Met: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée
Croze, Anne Consigny, Max von Sydow
Frankrijk/USA 2007
kleur 112 minuten
Jean-Dominique Bauby (‘Jean-Do’), hoofdredacteur van het
Franse modeblad Elle, krijgt in 1995 op 42-jarige leeftijd een
beroerte en valt ten prooi aan het ‘locked-in-syndroom’: hij kan
nog wel normaal denken en waarnemen, maar alleen zijn
linkerooglid nog maar bewegen, zodat hij niet kan praten of
gebaren. Een therapeute met engelengeduld ontwikkelt een
methode waarmee hij via een letterkaart toch, zij het moeizaam,
met de buitenwereld kan communiceren. Met behulp van deze
methode schrijft hij, letter voor letter, zijn levensverhaal. Twee
jaar later, vlak nadat het boek is voltooid, sterft hij. De film is
het wrange, onsentimentele maar aangrijpende relaas van zijn
heroïsche, eenzame strijd als grotendeels verlamde patiënt in
een ziekenhuis, een hommage aan de kracht van de menselijke
levenswil en verbeelding. Het grootste deel van de film beleven
we alles vanuit Jean-Do’s hoofd, en dat perspectief is ijzersterk
en beklemmend.
Titel: Scenes from a mall
Regie: Paul Mazursky
Met: Woody Allen, Bette Midler, Bill Irwin
USA 1991
kleur 85 minuten
Allen en Midler als gelukkig getrouwd echtpaar in Los Angeles
dat een roerige zestiende trouwdag beleeft als er in een groot
winkelcentrum ineens bekentenissen over affaires op tafel
komen. Gelikte komedie charmeert door het bekende Allengekibbel en de songs uit vervlogen dagen die we ook kennen
van zijn eigen films, maar het blijft vreemd om Allen aan de
door hem verfoeide Westkust te zien rondstappen. Mooie rol
van Irwin als mimespeler die het paar hinderlijk achtervolgt.

Titel: Schaduwlopers
Regie: Peter Dop
Met: Pierre Bokma, Aat Ceelen
Nederland 1995
kleur circa 90 minuten
Absurdistische speelfilm, gebaseerd op verhalen van Dylan
Thomas en Gianni Gelati, die doet denken aan de films van Van
Warmerdam en de verhalen van hoofdrolspeler Ceelen, en ook
enigszins aan Short cuts van Altman. Twee broers zijn
getrouwd met twee zussen, maar per ongeluk wel allebei met de
verkeerde. Ze leiden een merkwaardig leven: de een hangt
onder bruggen rond, de ander vaart met een pontje heen en weer
op de rivier. ’s Nachts lopen ze door de stad en achtervolgen ze
mensen om te kijken wat er gebeurt (meestal niets). Af en toe
ontmoeten ze andere ‘lopers’ of ‘staanders’, waarmee ze korte,
vaak zeer vreemde gesprekken voeren. Aanvankelijk lijkt de
film een samenraapsel van losse scènes, maar gaandeweg gaat
de kijker de patronen herkennen en de samenhang tussen de
figuren zien. Onderhoudend.
Titel: Schapenheld
Regie: Ton van Zantvoort
Met: Stijn Hilgers, familieleden
Nederland 2018
kleur 81 minuten
Documentaire waarin we twee jaar lang meeleven met de
eigengereide Brabantse schaapherder Stijn Hilgers, die bij
voorkeur met zijn kudde en zijn twee honden over de heide
zwerft, maar hardhandig te maken krijgt met de moderne tijd.
Tussen idyllische, deels met drones geschoten beelden van de
schapen in hun natuurlijke omgeving zien we Stijn in verbeten
gevecht met geldgebrek, starre overheidsbureaucraten,
natuurbeschermers, boze burgers en hebberige
grootgrondbezitters. Het marktdenken en de verpretparking van
de natuur denderen onophoudelijk voort en voor een herder met
hart voor het vak en een relatief kleine kudde blijkt uiteindelijk
geen plaats meer te zijn in Nederland. Door alle kopzorgen zien
we Stijn steeds verbitterder en bozer worden. Daardoor stemt
deze film intens weemoedig: ondanks de fraaie beelden waar je
je af en toe nog aan kunt laven besef je dat je zit te kijken naar
een leven dat op het punt van uitsterven staat.
Titel: Schastlivije dny (Happy days)
Regie: Aleksei Balabanov
Met: Viktor Sukhorukov, Lika Nevolina, Eugeny Merkuriev
Rusland 1992
zwart-wit circa 85 minuten
Een man met een verband nog om zijn hoofd verlaat een kliniek
en zwerft door de straten van Sint-Petersburg. Hij raakt verzeild
in een surrealistische wereld van gekte en tragiek. Het
grotendeels verlaten Sint-Petersburg in de herfst, met een stille
grandeur, wordt getoond in sfeervolle zwart-witbeelden.
Gebaseerd op thema’s van Samuel Beckett.

Titel: Schatjes!
Regie: Ruud van Hemert
Met: Peter Faber, Geert de Jong, Akkemay, Frank
Schaafsma, Rijk de Gooyer
Nederland 1984
kleur circa 100 minuten
Helikopterpiloot en z’n vrouw hebben twee pubers en twee
kleine jongetjes. Van treiteren over en weer tussen ouders en
kinderen komt geleidelijk echt geweld. De twee pubers, Thijs
(Schaafsma) en Madelon (Akkemay), veroveren het huis en
dumpen de ouders ergens ver weg in een bos. De film eindigt
met achtervolging waarbij de ouders levend worden begraven,
met auto en al, onder een kersverse snelweg. Mengsel van
thriller en slapstick.
Titel: Scherzo furioso, een
Regie: Marianne Dikker
Met: Will van Kralingen, Hans Dagelet
Nederland 1990
kleur 60 minuten
Debuutfilm van eenenveertigjarige Dikker, pas afgestudeerd
aan de Filmacademie, over relatie van Laurens en Stefanie, die
lijdt onder Laurens’ permanente promiscuïteit. Er worden wel
voortdurend cynische grapjes over gemaakt en er worden nog
gemenere practical jokes uitgehaald, maar er verandert niets,
totdat Stefanie geheel onverwacht aankondigt te gaan
samenleven met een andere man. Pas dan komt bij Laurens,
fallen out of a cloud, het inzicht. Film die klinkt als een klok,
met messcherpe dialogen en tot in de puntjes afgewerkt. Het
enige bezwaar is juist die puntgaafheid (vergelijk The Glittering
Prizes): het bestaat haast niet dat iedere zin zo volmaakt,
doordacht en to the point is. Maar wat heet bezwaar?

Titel: Schindler’s list
Regie: Steven Spielberg
Met: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline
Goodall, Jonathan Sagalle, Embeth Davidtz
USA 1993
zwart-wit en kleur 195 minuten
Magnum opus van Spielberg over de ritselaar, rokkenjager en
jodenredder Oskar Schindler, naar de roman Schindler’s Ark
van Thomas Keneally. Aan het begin van de oorlog begint
Schindler een potten- en pannenfabriek in Krakau, waar hij
joden te werk stelt, naar hij zegt omdat ze zo goedkoop zijn.
Steeds meer wordt zijn fabriek echter een toevluchtsoord, steeds
actiever gaat hij zich erop toeleggen joden te redden. Na de
liquidatie van het getto, waarbij alle joden worden vermoord of
op transport gesteld naar Auschwitz, weet hij het voor elkaar te
krijgen dat hij een nieuwe fabriek mag openen in
Tsjechoslowakije, waarvoor hij een lijst met meer dan duizend
namen van joden (‘onmisbare arbeidskrachten’) opstelt (de lijst
uit de titel). Al deze mensen weet hij uit het kamp en ook verder
uit handen van de nazi’s te houden. Film toont geleidelijke
Werdegang van Schindler als mensenredder. Het is onmogelijk
aan te geven wanneer hem precies de ogen opengaan, hoe lang
hij dan al toneelspeelt voor zijn nazi-relaties. Het is beslist een
magistrale film. Spielberg is erin geslaagd althans enkelen van
de joden een naam en een gezicht te geven, waardoor de film je
meer bijblijft dan welke documentaire over de Tweede
Wereldoorlog ook.
Titel: Schlafes Bruder
Regie: Joseph Vilsmaier
Met: André Eisermann, Dana Vávrová, Ben Becker, Jochen
Nickel, Jürgen Schornagel, Eva Mattes, Peter Franke
Duitsland 1995
kleur 127 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Robert Schneider
over de fatale driehoeksverhouding tussen het zonderlinge
muzikale genie Elias, zijn enige vriend Peter en diens zus
Elsbeth in het Beierse bergdorpje Eschberg in het begin van de
negentiende eeuw. Zowel Elsbeth als Peter zijn verliefd op
Elias, maar deze leeft slechts voor zijn muziek. Als Elsbeth
trouwt met een boerenzoon van wie ze niet houdt, krijgt Elias
spijt. Mooie beelden en muziek, maar verder nogal
bombastisch. De film is bedoeld als een aangrijpend drama,
maar heeft op sommige momenten meer weg van een parodie
op een streekroman.

Titel: Schlafkrankheit (Sleeping sickness)
Regie: Ulrich Köhler
Met: Pierre Bokma, Jean-Christophe Folly, Jenny Schily,
Hippolyte Girardot
Duitsland/Frankrijk/Nederland 2011
kleur 91 minuten
Ontwikkelingswerker Ebbo Velten staat in Kameroen aan het
hoofd van een kliniek voor slaapziektepatiënten. Zijn Duitse
vrouw wil terug naar Duitsland en hun dochter die daar in een
internaat zit, maar Ebbo kan zijn geliefde Afrika niet loslaten en
laat zijn vrouw uiteindelijk alleen vertrekken, hoewel hij veel
van haar houdt. Maar het aantal patiënten daalt gestaag door
steeds betere medicijnen en hygiënische omstandigheden, zodat
de subsidie voor de kliniek op de tocht staat. Een paar jaar later
komt een jonge Afrikaanse arts die in Parijs is geboren en
opgegroeid naar Kameroen om een rapport op te maken over de
slaapziektekliniek. Hij treft er na veel geregel en gezoek een
geheel gedegenereerde Ebbo, die er totaal niet geïnteresseerd
blijkt een goede indruk op hem te maken en de geheel
verwesterde Afrikaan en het hele ontwikkelings- en
subsidiecircus met een cynisch oog bekijkt. De nogal zwakke
plot wordt gered door uitstekend spel van Bokma en Folly, en
de film geeft een goede sfeerimpressie van het werken in een
ontwikkelingsland.
Titel: Schneider vs. Bax
Regie: Alex van Warmerdam
Met: Tom Dewispelaere, Alex van Warmerdam, Annet
Malherbe, Gene Bervoets, Pierre Bokma, Henri
Garcin, Loes Haverkort, Eva van de Wijdeven, Ali
Zijlstra, Mike Reus, Bart Harder
Nederland 2015
kleur 96 minuten
Schneider, een huurmoordenaar, wordt op de ochtend van zijn
verjaardag gebeld door Mertens, die hem opdraagt de schrijver
Ramon Bax om te leggen (‘het is een kindermoordenaar!’).
Schneider heeft geen zin, want hij had de dag rustig met zijn
vrouw en dochtertjes willen vieren, maar volgens Mertens is het
een routineklusje en kan hij vóór de lunch weer thuis zijn. Dat
pakt anders uit. Bax blijkt geen simpel doelwit en bovendien is
het in zijn afgelegen huis een komen en gaan van gasten, van
zijn minnares tot zijn dochter en vader. Verder wordt Schneider
in een loods waar hij wapens bewaart gestoord door een
prostituee op de vlucht voor haar pooier, die al zijn plannen in
de war stuurt. Heerlijke droogkomische Hollandse shoot-out
tussen het polderriet volgens het beproefde Van Warmerdamrecept, met de bekende absurde dialogen: ‘Ik ben vermomd.’
‘Als wie?’ ‘Als iemand anders.’ Genieten!

Titel: Schnitzelparadijs, het
Regie: Martin Koolhoven
Met: Mounir Valentyn, Bracha van Doesburgh, Mimoun
Oaïssa, Yahya Gaier, Tygo Gernandt, Micha Hulshof,
Mohammed Chaara, Sabri Saad El-Hamus
Nederland 2005
kleur 81 minuten
Marokkaanse jongen, door zijn vader voorbestemd voor een
carrière als arts, gaat in plaats van te studeren in een Van der
Valk-achtig restaurant in zijn troosteloze woonplaats in de
bollenstreek werken. Daar moet hij zich bewijzen tussen het
schorriemorrie in de keuken. Hij wordt verliefd op serveerster
Agnes, die blijkt te behoren tot de familie die het restaurant
bezit. Het lijkt een onmogelijke liefde, maar gaandeweg gaat zij
ook meer voor hem voelen. Deze vooral lichtvoetige en
komische film zet de met Shouf shouf habibi ingezette traditie
van de zorgeloze allochtonencinema met verve voort en was
dan ook een groot succes in de bioscopen voor hij in 2006 als
tv-film werd uitgezonden. Oaïssa en Gaier zijn een prachtig
komisch duo. Uitstekend amusement!
Titel: School life (In loco parentis)
Regie: Neasa Ní Chianáin, David Rane
Met: John Leyden, Amanda Leyden, Dermot Dix, Eliza,
Florrie, Ted, Megan, Charlie, Olivia
Ierland/Spanje 2016
kleur 99 minuten
Documentaire over het laatste schooljaar van John en Amanda
Leyden, een onderwijzersechtpaar dat al bijna vijftig jaar
lesgeeft op dezelfde kostschool voor basisonderwijs in Ierland.
We zien de twee en hun collega’s in hun liefdevolle omgang
met de leerlingen en pratend over hun werk en hun toekomst na
het werkzame leven. Alle bekende clichés over het op Britse
leest geschoeide kostschoolsysteem worden hier gelogenstraft:
het is een inspirerende omgeving waar de kinderen allerlei
kanten van zichzelf leren kennen en ontplooien en waar ze met
veel persoonlijke aandacht worden voorbereid op de keuze van
een voor hen geschikte middelbare school. Hartverwarmend,
grappig en ontroerend.
Titel: Schorpioen, de
Regie: Ben Verbong
Met: Peter Tuinman, Monique van de Ven, Adriaan Brine,
Rima Melati, Henk van Ulsen, Huub Stapel, Marijke
Veugelers
Nederland 1984
kleur circa 100 minuten
In de jaren vijftig raakt eenvoudig mannetje dat graag naar VS
wil door reeks toevallen op spoor wandaden Nederlands leger in
Indië. Hij probeert ruchtbaarheid aan zijn ontdekking te geven
maar na een indrukwekkende reeks lijken, aanslagen en een
gevangenisstraf wegens iets wat hij niet deed moet hij daar ten
slotte van afzien. Zwak wegens vaagheid intriges: men kan
slechts raden naar precieze verklaringen.

Titel: Schrei aus Stein
Regie: Werner Herzog
Met: Stefan Glowacz, Vittorio Mezzogiorno, Mathilda May,
Donald Sutherland
Duitsland 1991
kleur 100 minuten
Rivaliteit tussen oude, ervaren bergbeklimmer en jonge
sportklimmer rond het bedwingen van de Cerro Torre in
Patagonië (Argentinië), een naald van graniet en ijs die twee
kilometer de hoogte in priemt. Het verhaal is weinig
opwindend, maar de treurigheid van het mediacircus rond de
klimmers is goed getroffen en de beelden op en rond de Cerro
Torre zijn adembenemend. ‘Extremfilmer’ Herzog kon zijn
voorliefde voor onmogelijke ondernemingen (vergelijk
Fitzcarraldo) weer volop botvieren.
Titel: Schultze gets the blues
Regie: Michael Schorr
Met: Horst Krause, Harald Warmbrunn, Karl-Fred Müller,
Rosemarie Deibel, Wilhelmine Horschig, Anne V.
Angelle
Duitsland 2003
kleur 115 minuten
Schultze heeft zijn leven lang in de mijnen van Saksen-Anhalt
gewerkt. Als hij met pensioen gaat, weet hij eerst niet wat hij
met zijn vrijheid aanmoet. Maar hij besluit verder te kijken dan
zijn kleine wereldje, leert nieuwe soorten muziek kennen en op
zijn accordeon spelen en belandt via zijn
dorpsmuziekvereniging uiteindelijk in het diepe Zuiden van de
VS. Het is nooit te laat om een nieuw leven te beginnen!
Schultze, een door en door sympathieke, zwaarlijvige man die
voor iedereen zijn hoed afneemt – symbool voor alle OostDuitsers die na de Wende hun draai moesten zien te vinden in
een nieuwe wereld – wordt hartverwarmend neergezet door
Krause. Zijn verhaal is op een Kaurismäki-achtige manier
tegelijkertijd weemoedig en hilarisch.

Titel: Schweigende Klassenzimmer, das
Regie: Lars Kraume
Met: Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Jonas Dassler, Lena
Klenke, Isaiah Michalski, Nele Labisch, Nora
Labisch, Florian Lukas, Carina Wiese, Ronald
Zehrfeld, Karl Kraume, Jakob Kraume
Duitsland 2018
kleur 111 minuten
In 1956 besluit een eindexamenklas op een school in het OostDuitse Stalinstadt (tegenwoordig Eisenhüttenstadt) twee
minuten stilte te houden als steunbetuiging aan de gedode
demonstranten bij de Hongaarse opstand, over wie ze hebben
gehoord op de West-Berlijnse radiozender RIAS. Deze actie
lokt een felle reactie van de schoolleiding en uiteindelijk ook de
DDR-regering uit en zet de familieverhoudingen in sommige
gezinnen op scherp. Als de meerderheid van de leerlingen blijft
weigeren te zeggen wiens idee de actie was, wordt de hele klas
geschorst en van verder onderwijs in de DDR uitgesloten. De
meeste leerlingen vluchten vervolgens naar het Westen om daar
eindexamen te doen. De beklemmende sfeer van door de staat
gedicteerde ‘correcte’ opvattingen en de keiharde aanpak van
degenen die er afwijkende ideeën op nahouden (het was nog
maar drie jaar na de neergeslagen arbeidersopstand van 1953 in
Berlijn) is goed getroffen. De slinkse verhoormethoden doen de
rillingen over je rug lopen – de tijd van de Koude Oorlog komt
even helemaal terug. Naar de gelijknamige, op ware
gebeurtenissen gebaseerde roman van Dietrich Garstka.
Titel: Science des rêves, la
Regie: Michel Gondry
Met: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Miou-Miou,
Alain Chabat, Emma de Caunes, Aurélia Petit, Sacha
Bourdo
Frankrijk 2006
kleur 105 minuten
Na de dood van zijn vader in Mexico verhuist Stéphane, een
verlegen, onzekere jongeman, naar Parijs om zijn moeder vaker
te kunnen zien. Hij krijgt een saai baantje bij een bedrijf dat
kalenders maakt en wordt verliefd op zijn mooie buurvrouw
Stéphanie. Maar de verovering gaat niet van een leien dakje en
hij ontsnapt in een wereld van dromen en fantasieën waarheen
hij haar ooit hoopt te kunnen ontvoeren. Sympathieke, maar
nogal warrige film maakt niet erg duidelijk wat de twee
hoofdpersonen beweegt en ontbeert door de grote nadruk op
dromen bovendien een dwingende plot, zodat de aandacht van
de kijker ondanks al het spektakel nogal eens afdwaalt.

Titel: Se souvenir des belles choses
Regie: Zabou Breitman
Met: Isabelle Carré, Bernard Campan, Bernard LeCoq,
Zabou Breitman, Anne Le Ny
Frankrijk 2002
kleur 110 minuten
De 32-jarige Claire lijdt aan geheugenverlies nadat ze in een
bos door de bliksem is getroffen. Ze wordt opgenomen in een
kliniek, waar ze Philippe ontmoet, die na een auto-ongeluk
waarbij zijn vrouw en kind omkwamen eveneens aan
geheugenverlies lijdt. We zien hen en de andere patiënten in de
weer met notitieboekjes en andere geheugensteuntjes. Claire en
Philippe worden verliefd en gaan samenwonen, maar terwijl
Philippe langzamerhand zijn verdrongen herinneringen
terugkrijgt, vergeet Claire steeds meer. Uiteindelijk blijkt ze aan
een erfelijke vorm van alzheimer te lijden. Voor hen zal slechts
een kortstondig geluk zijn weggelegd, maar ze genieten er met
volle teugen van. Deze vakkundig gemaakte film vermijdt elke
vorm van melodrama en geeft te denken over liefde, identiteit
en geheugen(verlies).
Titel: Se, ji (Lust, caution)
Regie: Ang Lee
Met: Tony Leung, Wei Tang, Joan Chen, Lee-Hom Wang,
Chung Hua Tou, Chih-ying Chu
China/Taiwan/USA/Hong Kong 2007
kleur 157 minuten
Liefde en verraad in het door Japan bezette China van eind
jaren dertig. Een jonge studente, lid van een verzetsgroep,
speelt de vrouw van een rijke zakenman om door te dringen tot
meneer Yi, een lid van de collaborerende geheime politie, en
hem te liquideren. Ze begint conform haar opdracht een
verhouding met hem, die echter al snel ontaardt in een
gepassioneerde wederzijdse haat/liefde die maakt dat zij echt
om hem gaat geven en hem ten slotte op het cruciale moment
helpt in plaats van aan zijn moordenaars uitlevert. De film
neemt een lange, nogal trage aanloop om de voorgeschiedenis
uit de doeken te doen, maar dan stijgt de spanning ineens snel
en wordt de film naar zijn tragische ontknoping gevoerd. De
geruchtmakende seksscènes zijn niet erg overtuigend en ogen
soms meer als een instructieve verfilming van de Kama Sutra
dan als een uitbeelding van echte passie, maar het verhaal als
geheel – gebaseerd op de gelijknamige roman van Eileen Chang
– overtuigt wel.

Titel: Searching for Sugar Man
Regie: Malik Bendjelloul
Met: Sixto Rodriguez, Stephen ‘Sugar’ Segerman, Dennis
Coffey, Mike Theodore, Dan DiMaggio, Eva
Rodriguez, Regan Rodriguez, Jerome Ferretti, Steve
Rowland, Willem Möller, Craig Bartholomew
Strydom, Ilse Assmann, Clarence Avant
Zweden/UK 2012
kleur 86 minuten
Deze documentaire vertelt het verbijsterende verhaal van Sixto
Rodriguez, een Amerikaanse zanger en arbeider uit Detroit die
rond 1970 twee albums uitbracht, die allebei flopten. Zonder dat
hij er weet van heeft, wordt hij echter via bootlegs in ZuidAfrika een ster, omdat zijn muziek daar een snaar raakt bij de
politiek linkse protestgeneratie die tegen de Apartheid strijdt.
Het gerucht gaat dat Rodriguez, oftewl Sugar Man (naar een
van zijn songs), zelfmoord zou hebben gepleegd. Als een
journalist ruim twee decennia later naar sporen van het verleden
van Rodriguez op zoek gaat, komt hij tot de ontdekking dat de
man nog leeft en nog altijd in Detroit woont. Hij wordt naar
Zuid-Afrika gehaald, waar hij voor uitverkochte zalen een
aantal concerten geeft. Hij blijft echter zijn onopvallende leven
voortzetten. Intrigerende en ontroerende documentaire, die
bewijst dat de werkelijkheid bizarder (en hoopgevender) kan
zijn dan welk verzonnen verhaal dan ook. Aanrader.
Titel: Secret, le
Regie: Virginie Wagon
Met: Anne Coesens, Michel Bompoil, Tony Todd,
Jacqueline Jehanneuf
Frankrijk 2000
kleur 107 minuten
Dertiger Marie is gelukkig getrouwd, heeft een leuke baan en
een leuk kind, en haar liefhebbende echtgenoot wil graag een
tweede. Maar iets in Marie verzet zich ertegen alles in haar
leven definitief vast te leggen en ze begint een puur seksuele
verhouding met de zwarte Amerikaan Bill. De buitenechtelijke
seks laat sporen na die niet onopgemerkt kunnen blijven en haar
huwelijk komt zwaar onder vuur te liggen. De film kent een
aantal sterke momenten (zoals de slotscène in het zwembad),
maar mist spanning en scherpte. Veel te veel blijft onuitgewerkt
en onbevredigend. Zo komt de zwarte minnaar als personage
nauwelijks geloofwaardig over; hij is niet meer dan een
plotconstructie. En het verhaal is zó overbekend dat dat alleen
boeiend kan blijven als er een verrassende draai aan wordt
gegeven – quod non.
Titel: Secret ballot
Zie:
Raye makhfi

Titel: Secret de ma mère, le
Regie: Ghyslaine Côté
Met: Ginette Reno, Joëlle Morin, Céline Bonnier, David
Boutin, Clémence DesRochers, Marie-Chantal Perron
Canada 2006
kleur 85 minuten
Op nieuwjaarsdag 2006 komt een grote groep familieleden bij
elkaar in een rouwkamer om afscheid te nemen van de
overleden zeventiger Jos. De bedroefde sfeer slaat al snel om
als er anekdotes uit het verleden worden opgehaald, die de
kijker als flashbacks te zien krijgt. Menige dramatische en
emotionele scène passeert de revue en enkele aanwezigen,
waaronder de dochter van de overledene en haar nichtje,
worden gedwongen alles wat ze zeker meenden te weten
opnieuw te bezien. Ondanks de heftige gebeurtenissen is de
toon komisch en luchtig gehouden, met een enkel kort uitstapje
naar slapstick. Vakkundig gemaakte film, die onderhoudend
blijft ondanks de nogal gezochte plot (die overigens op een
waar gebeurd gegeven schijnt te berusten).
Titel: Secret life, a (Breach of trust)
Regie: Larry Peerce
Met: Roma Downey, Kristina Malota, William Russ, Jamie
Rose, Penny Johnson
USA 2000
kleur 90 minuten
De gelukkig getrouwde Cassie krijgt heel wat te verstouwen als
na een vliegtuigongeluk waarbij haar man ernstig gewond raakt,
blijkt dat hij met een vrouw reisde en dat hij met haar samen
een dochtertje heeft. Een van de betere tv-films voor de
middaguren. Vooral Downey (als Cassie) en Malota (het kleine
meisje) spelen geweldig.
Titel: Secret love, hidden faces
Zie:
Ju Dou
Titel: Secret sunshine
Zie:
Miryang

Titel: Secret wedding
Regie: Alejandro Agresti
Met: Tito Haas, Mirtha Busnelli, Sergio Poves Campos
Nederland 1989
kleur 90 minuten
Film van de in Nederland wonende en werkende Argentijn
Agresti. Naakte man duikt op in Buenos Aires, 1989. Hij kan
zich niet herinneren wat hem is overkomen sinds hij in 1976
‘verdween’. De politie identificeert hem als een exvakbondsman. Hij keert terug naar zijn geboortedorp, waar al
die tijd niets is veranderd, en probeert de verhouding met zijn
verloofde te hervatten die al die tijd op hem heeft gewacht. Hij
geraakt echter in conflict met de pastoor, omdat hij zich niet
kan verenigen met de wijze waarop deze het dorp terroriseert.
Het pessimistische einde van de film lijkt een herhaling van het
begin: weer wordt de man gearresteerd, weer belooft de
vriendin op hem te zullen wachten. Er is, althans op het
platteland, nog geen sprake van democratie; de militairen zijn er
nog steeds aan de macht.
Titel: Secreto de sus ojos, el
Regie: Juan José Campanella
Met: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Pablo Rago, Carla
Quevedo, Javier Godino, Guillermo Francella
Argentinië 2009
kleur 129 minuten
Benjamín Esposito gaat in 2000 met pensioen als inspecteur in
Buenos Aires en denkt terug aan een geruchtmakende
moordzaak uit zijn carrière die op een onbevredigende manier
afliep: in de jaren zeventig, tijdens de militaire dictatuur in
Argentinië, werd een jonge vrouw op brute wijze verkracht en
vermoord en werden twee willekeurige mannen als daders
aangewezen en gevangengezet. Benjamín bleef tegen het verzet
van zijn superieuren in, deels samen met zijn directe chef Irene
en zijn assistent Pablo, zoeken naar de echte moordenaar,
Gómez, en de drie slaagden er uiteindelijk in hem te arresteren
en tot een bekentenis te dwingen, maar hij werd al snel weer
vrijgelaten en leek daarna definitief onvindbaar; ze vernamen
dat hij als informant voor de junta werkte. Benjamin heeft zijn
hele leven een schuldgevoel gehouden dat hij er destijds niet in
is geslaagd het recht te laten zegevieren (ook al was hem dat
onmogelijk gemaakt) en hij voelt zich een lafaard, mede omdat
hij nooit de moed heeft gehad voor zijn liefde voor Irene uit te
komen. Na zijn pensionering duikt hij opnieuw in de oude
moordzaak en gaat hij praten met de betrokkenen die nog in
leven zijn. Beklemmende film, een beetje aan de lange kant en
soms wat naar effectbejag zwemend, maar niettemin
indrukwekkend.

Titel: Secrets and lies
Regie: Mike Leigh
Met: Brenda Blethyn, Timothy Spall, Phyllis Logan,
Marianne Jean-Baptiste, Claire Rushbrook, Elizabeth
Berrington, Lee Ross, Ron Cook
UK 1996
kleur 142 minuten
Hortense, een jonge zwarte vrouw, gaat na de dood van haar
adoptiefmoeder op zoek naar haar echte moeder en komt
erachter dat het een blanke vrouw betreft, de ruim veertigjarige
Cynthia, die nog een andere vaderloze dochter heeft, de stuurse
Roxanne, met wie ze een armoedig en door ruzies beheerst
leven leidt in een arbeiderswijk. Cynthia’s jongere broer
Maurice, een succesvolle portret- en huwelijksfotograaf, nodigt
de hele familie bij hem en zijn vrouw thuis uit om Roxannes
eenentwintigste verjaardag te vieren. Cynthia kiest nu net die
gelegenheid uit om haar pas hervonden dochter aan de rest van
de familie voor te stellen. Dan komen alle ‘geheimen en
leugens’ aan het licht die de familieverhoudingen jarenlang
hebben verziekt en kunnen alle personages elkaar voor het eerst
recht in de ogen kijken. Ondanks het sentimentele slot toont de
film overtuigend aan hoezeer mensen vervormd kunnen raken
als ze consequent dingen achterhouden en een bepaald beeld
van zichzelf proberen op te houden. Leigh ontwikkelde het idee
voor deze film zoals gebruikelijk in nauw overleg met de
acteurs, en het resultaat mag er wezen.
Titel: Sekjoeritie
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Loek Peters, Elise Schaap, Wim Bouwens, Casper
Gimbrère
Nederland 2010
kleur 105 minuten
Documentairemaakster Tjitske, die tot nu toe alleen korte
actualiteitsitems maakte voor een tv-station, wil graag scoren
met een lange documentaire over ‘onderbuikgevoelens’ in de
samenleving. Ze kiest als object beveiliger Bob en begint hem
met een cameraman te volgen. Er wordt veel gefilmd, maar er
lijkt weinig bruikbaar materiaal bij te zitten omdat er niet al te
veel opzienbarends gebeurt, en bovendien wordt Tjitske
verliefd op haar onderwerp, wat het bewaren van de benodigde
afstand bemoeilijkt. Een wonderlijke mix van genres: een
speelfilm over het maken van een documentaire die ontaardt in
een romantische komedie – niet zozeer een mockumentary als
wel een ‘romcomentary’ dus. Met, zoals het een romantische
komedie betaamt, een happy end. Maar als experiment wel
geslaagd: de film is grappig, onderhoudend en bij vlagen zelfs
net zo spannend als een echte documentaire.

Titel: Selfish giant, the
Regie: Clio Barnard
Met: Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Guilder,
Lorraine Ashbourne, Elliott Tittensor, Rebecca
Manley, Steve Evets, Siobhan Finneran
UK 2013
kleur 91 minuten
Deze film speelt in de moderne tijd, maar gebruikt motieven uit
het gelijknamige verhaal van Oscar Wilde. De 13-jarige Arbor
en zijn beste vriend Swifty worden beiden geschorst op school,
wat ze helemaal niet erg vinden. Om het eeuwige geldtekort
thuis wat te verlichten gaan ze met een paard-en-wagen
afgedankte rommel inzamelen voor schroothandelaar Kitten,
maar Arbor begint al snel ook koper te jatten vanwege de veel
grotere opbrengst. Als Kitten de zachtaardiger Swifty lijkt voor
te trekken omdat die goed met paarden kan omgaan, drijft dat
een wig tussen het tweetal. De snel oplopende spanning leidt tot
een tragisch voorval. Beklemmend inkijkje in moderne armoede
in een grauw Noord-Engels decor, met soms haast
Dickensiaanse allure.
Titel: Sens de l’humour, le
Regie: Marilyne Canto
Met: Marilyne Canto, Antoine Chappey, Samson Dajczman
Frankrijk 2013
kleur 87 minuten
Elise, een weduwe van begin veertig die rondleidster is in een
Parijs museum, voedt haar tienjarige zoon Léo alleen op en
heeft een knipperlichtrelatie met de aimabele marktkoopman
Paul. Als ze hem geleidelijk aan meer in haar leven toelaat,
blijken hij en Léo het goed met elkaar te kunnen vinden, maar
Elise blijft twijfelen. Typisch Franse film die ook bij zware
onderwerpen steeds een luchtige toon weet vast te houden en
daardoor onderhoudend blijft; wel zal de wispelturigheid van de
door het leven gehavende Elise – nu eens keiharde bitch, dan
weer kwetsbaar vogeltje – sommigen misschien irriteren.

Titel: Sense and sensibility
Regie: Ang Lee
Met: Emma Thompson, Kate Winslet, Gemma Jones, Alan
Rickman, Hugh Grant, James Fleet, Harriet Walter,
Hugh Laurie, Emilie Francois, Greg Wise, Imogen
Stubbs, Elizabeth Spriggs, Robert Hardy
UK/USA 1995
kleur 135 minuten
Verfilming van Jane Austens eerste roman uit 1795 over de
zusjes Dashwood: de ingehouden, verstandige Elinor (‘sense’)
en de impulsieve, wispelturige Marianne (‘sensibility’ in de
oude betekenis van ‘gevoeligheid’). Door de dood van hun
vader, die wettelijk verplicht is zijn bezittingen aan zijn enige
zoon na te laten, zijn de zusjes, samen met hun jongere zusje
Margaret en hun moeder, gedwongen te verhuizen naar een
cottage dat hun door een ver familielid is aangeboden.
Vanwege hun verslechterde economische positie zijn hun
trouwkansen zo goed als verkeken, meent althans Elinor. Dat is
ook de reden dat ze niet meer werk maakt van de verlegen,
maar innemende Edward Ferrars, een broer van haar akelige,
schrieperige schoonzus Fanny. Marianne daarentegen heeft
maar liefst twee mannen uit wie ze kan kiezen: de ploerterige
bon vivant Willoughby en de beschaafde, ingehouden kolonel
Brandon. Het lijkt er lange tijd op alsof de zusjes inderdaad een
leven als oude vrijsters tegemoet gaan, maar door een reeks
wonderlijke verwikkelingen komt alles uiteindelijk toch nog op
zijn pootjes terecht. Lee verfilmde op meesterlijke wijze het
scenario dat actrice Thompson schreef en dat Austens boek
nauwkeurig volgt. De negentiende-eeuwse wereld, met zijn
conventies en standsverschillen, en zijn delicate balans tussen
verstand en gevoeligheid, komt wonderlijk dichtbij.
Titel: Sense of an ending, the
Regie: Ritesh Batra
Met: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter,
Michelle Dockery, Emily Mortimer, James Wilby,
Edward Holcroft, Joe Alwyn
UK 2017
kleur 108 minuten
Tony Webster is gepensioneerd maar drijft nog met plezier een
winkeltje in oude fototoestellen. Hij is gescheiden, maar heeft
een goed contact met zijn ex en zijn volwassen dochter. Op een
dag krijgt hij het bericht dat de moeder van zijn eerste
vriendinnetje hem een dagboek heeft nagelaten. Dit brengt
allerlei herinneringen bij hem boven aan zijn eerste liefde en de
beslissing die hij destijds nam om haar en haar nieuwe vriend,
tevens zijn voormalige beste vriend, een woedende brief te
schrijven. Naarmate er steeds meer informatie over de
gebeurtenissen van lang geleden boven water komt – waarbij de
kijker voortdurend op het verkeerde been wordt gezet – blijkt
dat niet alles zo ligt als Tony het in zijn hoofd had. Vakkundig
gemaakte studie over ons feilbare geheugen en onze vergeefse
pogingen om een mooi sluitend verhaal van ons leven te maken.

Titel: Separation, a
Zie:
Jodaeiye Nader az Simin
Titel: September
Regie: Max Färberböck
Met: Catharina Schuchmann, Justus von Dohnanyi, Nina
Proll, Jörg Schüttauf, Moritz Rinke, Sólveig
Arnarsdóttir, Stefanie Stappenbeck, René Ifrah, Anja
Kling
Duitsland 2003
kleur 115 minuten
Vier paren worden gevolgd in de periode op en vlak na 11
september 2001: een effectenhandelaar en zijn ongelukkige
vrouw, een politieman en zijn gezin, een Duitse vrouw met een
Pakistaanse vriend en een fanatiek werkende journalist en zijn
vriendin. Door de aanslagen in New York is iedereen verdoofd
en geschokt, het leven is in een chaos ontaard en niemand heeft
meer een referentiekader. De à la Short cuts door elkaar
gemonteerde scènes geven een overtuigend en verontrustend
beeld van het overhoop gegooide leven van gewone mensen en
de manier waarop hun uiteenlopende reacties relaties en
vriendschappen onder druk zetten en soms kapotmaken.
Indrukwekkend en onthutsend docudrama.
Titel: Septième ciel, le
Regie: Benoît Jacquot
Met: Sandrine Kiberlain, Vincent Lindon, François Berléand,
Francine Bergé, Florence Loiret
Frankrijk 1997
kleur 91 minuten
De 29-jarige Mathilde steelt af en toe speelgoed uit winkels en
heeft last van flauwvallen. Nadat ze in behandeling is genomen
door een hypnotherapeut, komt er beweging in haar leven: ze
gaat het gevecht met haar jeugdtrauma’s aan en krijgt weer
plezier in haar werk, haar huwelijk en seks. Vervolgens raakt
haar man, die moeite heeft met de plotselinge opleving van zijn
lethargische vrouw en haar nieuwe onafhankelijkheid, in
psychische problemen. Prachtig wordt verbeeld hoe de toename
van háár vrouwelijke eigenwaarde zíjn mannelijke
superioriteitsgevoelens aantast, hoe subtiel het evenwicht in de
relatie is. Maar aan het eind lijkt er een goede kans te zijn dat ze
er samen uit zullen komen. Een waardige opvolger van Jacquots
eerste film, La fille seule, en met dezelfde zorgvuldigheid
gemaakt en uitgewerkt.

Titel: Séraphine
Regie: Martin Provost
Met: Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent,
Geneviève Mnich, Adélaïde Leroux, Nico Rogner
Frankrijk 2008
kleur 125 minuten
Het levensverhaal van de Franse naïeve schilderes Séraphine
Louis, bekend als Séraphine de Senlis. In 1914 wordt ze
toevallig ontdekt door de Duitse kunstverzamelaar Wilhelm
Uhde die dan tijdelijk verblijft in Senlis, vlak bij Parijs, waar ze
zijn kamers komt schoonmaken; als hij heeft gezien dat ze
prachtige, droomachtige bloemenschilderijen maakt, stimuleert
hij haar om meer te schilderen. Maar de Eerste Wereldoorlog
breekt uit en hij moet halsoverkop vertrekken. Als hij eind jaren
twintig terugkeert en ontdekt dat Séraphine zich verder heeft
ontwikkeld, besluit hij haar financieel te steunen, maar helaas
kan een geplande tentoonstelling niet doorgaan vanwege de
uitgebroken wereldwijde crisis. Dan gaat het mis: de altijd al
enigszins zonderlinge en labiele Séraphine ontspoort geestelijk
volledig en moet in een inrichting worden opgenomen.
Sfeervolle, bij vlagen aangrijpende, maar verder enigszins
plichtmatige en trage verfilming van een bijzonder
kunstenaarsleven, met een schitterende hoofdrol voor Moreau
als de zowel letterlijk als figuurlijk veelgeplaagde Séraphine.
Titel: Serbis (Service)
Regie: Brillante Mendoza
Met: Gina Pareño, Jacklyn Jose, Julio Diaz, Coco Martin,
Kristoffer King
Filippijnen 2008
kleur 90 minuten
In een Filippijnse provinciestad drijft een grote familie een
bioscoop, een ooit chic filmpaleis dat is afgezakt tot shabby
pornotheater. We maken kennis met de familieleden en de
bioscoopbezoekers, onder wie mannelijke prostitués die in het
halfdonker hun ‘service’ aanbieden. De familie lijkt gevangen
in een neerwaartse spiraal van ellende – bigamie, ongewenste
zwangerschap, een smerige puist –, maar blijft desondanks
koppig doorgaan. Kijkje in een dag uit het gewone leven van de
clan, met een fraaie afwisseling van hectiek en landerigheid,
maar zonder veel pointe.

Titel: Serious man, a
Regie: Joel Coen, Ethan Coen
Met: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed, Sari
Lennick, Aaron Wolff, Peter Breitmayer, Brent
Braunschweig, David Kang, Ari Hoptman, Alan
Mandell, Amy Landecker
USA 2009
kleur 105 minuten
Zwarte komedie, spelend in 1967 in het Midden-Westen van de
VS. Het leven van Larry Gopnik, universitair docent wiskunde,
verwordt tot een chaos als zijn vrouw aankondigt hem te
verlaten omdat ze zijn nietsnut van een broer, die langdurig bij
het gezin logeert, zat is. Ze wil een officiële joods-religieuze
scheiding zodat ze met een vriend, de zelfingenomen, kleffe Sy
Ableman, kan trouwen. Tegelijk krijgt Larry te maken met een
student die via omkoping een voldoende probeert te krijgen en
hem bedreigt als hij weigert, anonieme brieven aan de
universiteit die zijn vaste aanstelling in gevaar brengen,
financiële problemen, een opwindende buurvrouw die naakt
zont en schromelijk tekortschietende rabbinale ondersteuning.
Wat is er aan de hand? Heeft God iets tegen hem? Wordt hij
wellicht achtervolgd door een dybbuk, de nooit tot rust
gekomen geest van een dode? Langzaam begint het tot deze
moderne Job door te dringen dat het misschien niet volstaat a
serious man te zijn, goed je best te doen en verder maar op God
te vertrouwen en zo braaf mogelijk te zijn, en dat misschien niet
alles rationeel verklaarbaar is, sterker nog, dat het hele aardse
bestaan zinloos en onvoorspelbaar is. Zeer rijke, humoristische
film waarin vele bekende motieven kundig dooreen zijn
geweven, met als hoogtepunten het verhaal van de joodse
tandarts die aan de binnenkant van de ondertanden van een goj
de tekst ‘help me’ in het Hebreeuws aantreft, en de stokoude
rabbijn die een jonge gelovige bij wijze van orakeltaal regels
van Jefferson Airplane meegeeft. Gaaf, geestig en complex.
Titel: Service
Zie:
Serbis

Titel: Sessions, the
Regie: Ben Lewin
Met: John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy, Moon
Bloodgood, Annika Marks, Robin Weigert, Blake
Lindsley
USA 2012
kleur 95 minuten
Gebaseerd op het levensverhaal van Mark O’Brien, een man
met polio die het grootste deel van zijn dag in een ijzeren long
leefde. Op 38-jarige leeftijd besluit hij dat hij met een vrouw
naar bed wil. Via zijn therapeute en een hem welgezinde
priester komt hij in contact met Cheryl, professioneel
sekstrainster voor gehandicapten. Tussen Cheryl en Mark
ontstaat een bijzondere band die ook haar aangrijpt, ondanks
haar af en toe herhaalde verzekering dat alles tussen hen strikt
zakelijk is. Hoewel er in deze film veel over seks wordt gepraat
en Helen Hunt regelmatig naakt te zien is, is dit toch geen film
over seks, maar over de bijzondere band tussen twee mensen en
de dapperheid van één man. Hawkes en Hunt schitteren in de
twee hoofdrollen en Macy is subliem als de priester in zijn
vanwege het celibaat wel zeer bijzondere toeschouwersrol.
Prachtig.
Titel: Seven years in Tibet
Regie: Jean-Jacques Annaud
Met: Brad Pitt, David Thewliss, B.D. Wong, Mako, Dorjee
Tsering, Sonam Wangchuk, Jamyang Jamtsho
Wangchuk, Victor Wong, Danny Denzongpa, Lhakpa
Tsamshoe
USA 1997
kleur 139 minuten
Verfilming van de autobiografie van Heinrich Harrer, een
Oostenrijkse bergbeklimmer die eind jaren dertig naar de
Himalaya gaat terwijl zijn vrouw hoogzwanger is en zijn
huwelijk op springen staat. Hij is een harde, egoïstische man,
die slechts in zijn eigen prestaties en welbevinden
geïnteresseerd is. Als de oorlog uitbreekt, wordt hij
gevangengenomen door de Britten, maar weet van India naar
Tibet te vluchten. Daar raakt hij na veel omzwervingen in de
verboden stad Lhasa verzeild, waar hij in contact komt met de
nog jonge Dalai Lama. Met deze ‘goddelijke heerser’ krijgt hij
een bijzondere band, waardoor hij eindelijk vrede met zichzelf
vindt en leert om anderen te geven. De scènes in Tibet zijn
mooi en ontroerend, maar de rest maakt helaas een nogal
afgeraffelde en onsamenhangende indruk, terwijl de film als
geheel juist te lang is. Jammer, gezien het op zich interessante
gegeven.

Titel: Sex and chocolate
Regie: Gavin Millar
Met: Dawn French, Phil Daniels, Michael Maloney, Alex
Kew, Michael Kew, Julie Smith, Barry McNicholl,
Jan Alphonse
UK 1997
kleur 90 minuten
Gelukkig getrouwde lerares ontmoet een oude jeugdliefde, die
haar tracht te verleiden tot een weekendje Parijs. Ze is gevleid
door de aandacht en de oude gevoelens komen gedeeltelijk weer
boven, maar ze is inmiddels echtgenote en moeder en wil dat
leven niet kwijt. BBC-komedie met gevoelige ondertoon treft
de juiste snaar; in de hoofdrollen French als de rubensiaanse
echtgenote en Maloney als haar echtgenoot die (ten onrechte)
bang is de vrouw te verliezen van wie hij zielsveel houdt.
Titel: Sex, lies, and videotape
Regie: Steven Soderbergh
Met: Peter Gallagher, Andie McDowell, Laura San Giacoma,
James Spader
USA 1989
kleur circa 95 minuten
Illusies rond het huwelijksleven van modern, welvarend en
ogenschijnlijk gelukkig echtpaar worden doorgeprikt door
komst van jeugdvriend van de man. Deze jeugdvriend, Graham
(Spader), kan alleen bevrediging vinden bij videobanden van
vrouwen die praten over hun seksuele ervaringen. De vrouw
van het echtpaar, Ann (McDowell, doet enigszins denken aan
Meryl Streep), zoekt toenadering tot Graham omdat ze intuïtief
aanvoelt dat ze elkaar van hun frustraties af kunnen helpen. Zo
wordt de leugenachtigheid van het yuppie-bestaan zichtbaar en
wordt ruimte geschapen voor waarachtige menselijke relaties.

Titel: Sextet
Regie: Eddy Terstall
Met: Steve Aernouts, Gene Bervoets, Dieuwertje Blok, Kees
Boot, Horace Cohen, Sanne den Hartogh, Alette
Dirkse, Tara Elders, Esmarel Gasman, Cees Geel,
Nadja Hüpscher, Rachida Iaallala, Maria Kooistra,
Femke Lakerveld, Rifka Lodeizen, Jan Mulder, Katja
Schuurman, Jeroen van Koningsbrugge, Marc van
Uchelen, Dirk Zeelenberg
Nederland 2007
kleur 96 minuten
Na Simon Terstalls tweede film in zijn drieluik over de
‘moderne Nederlandse maatschappij’. Simon ging over
euthanasie, dit tweede deel gaat over de seksuele vrijheid in
Nederland en laat zes met elkaar verweven verhalen rond dit
thema zien: werk en thuissituatie van een beroemde seksuologe,
twee lesbiennes zoeken een verwekker voor hun kind, een
oudere ex-voetballer annex schrijver belandt in bed met een
jonge vrouw maar weet geen raad met de situatie, enzovoort. In
een raamvertelling veegt een gefrustreerde docent in een
hoorcollege filmwetenschap de vloer aan met Terstalls
bedenksels. Leuk en zeer onderhoudend, zoals we gewend zijn
van deze regisseur.
Titel: Shadowlands
Regie: Richard Attenborough
Met: Anthony Hopkins, Debra Winger, Edward Hardwicke
UK 1993
kleur circa 130 minuten
Oxford, jaren vijftig. Het kalme leven van schrijver en theoloog
C.S. Lewis komt in een stroomversnelling door de komst van de
Amerikaanse dichteres Joy Gresham, een bewonderaarster van
hem, en haar zoontje Douglas. Als de introverte, schuwe
Engelsman eindelijk voor zichzelf durft toe te geven dat hij van
haar houdt, is het al bijna te laat: bij haar openbaart zich
plotseling kanker in een vergevorderd stadium. Nog enkele
gelukkige weken zijn het paar gegund. Perfect geregisseerde en
geacteerde film in de traditie van Howard’s end en The remains
of the day.

Titel: Shadows and fog
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Kathy Bates, John Cusack, Mia Farrow,
Jodie Foster, John Malkovich, Donald Pleasance, Lily
Tomlin, Madonna, Wallace Shawn
USA 1992
zwart-wit 87 minuten
In deze zwart-witfilm roept Allen de sfeer op van een oude
Europese stad in de jaren twintig. Max Kleinman wordt op een
nacht van zijn bed gelicht: er wordt van hem verwacht dat hij
zich aansluit bij een burgerwacht die probeert een rondwarende
moordenaar te vangen. Het wordt het begin van een zwerftocht
vol merkwaardige en geheimzinnige ontmoetingen in de
nachtelijke stad, onder meer met artiesten van een circus dat
kort tevoren zijn tenten in de buurt heeft opgeslagen. De door
de mist ronddwalende Kleinman snapt steeds minder van zijn
opdracht en krijgt geleidelijk kafkaiaanse trekjes. Ondanks de
beklemmende sfeer wordt het echter nooit echt griezelig:
daarvoor is er te veel van de van Allen bekende lichtvoetigheid,
melancholie en humor. Mooi zijn in dit verband de scènes in het
groezelige bordeel. Op de geluidsband zijn onder meer stukken
uit de Dreigroschenoper te horen.
Titel: Shahada
Regie: Burhan Qurbani
Met: Carlo Ljubek, Jeremias Acheampong, Maryam Zaree,
Marija Skaricic, Sergej Moya, Vedat Erincin, Anne
Ratte-Polle, Nora Rim Abdel-Maksoud, Burak Yigit,
Yolette Thomas
Duitsland 2010
kleur 88 minuten
De shahada is de islamitische geloofsgetuigenis die elke moslim
heeft afgelegd: dat er geen andere god is dan Allah en dat
Mohammed zijn profeet is. In deze episodenfilm kruisen de
levens van drie moslims in Berlijn elkaar; ze worstelen allemaal
om hun plaats te vinden tussen de verlokkingen van de westerse
levensstijl en de tradities van hun geloof. Maryam, dochter van
een gematigde imam, leeft als een westerlinge, maar na een
traumatische gebeurtenis zoekt zij steun bij Allah en wordt ze
fundamentalistischer. Samir is homoseksueel en voelt zich
aangetrokken tot Daniel, maar gay zijn is verboden in de islam.
Ismael is politieman en gaat eronder gebukt dat hij ooit een
vrouw neerschoot, waarbij haar ongeboren kind stierf; jaren
later ziet hij de vrouw terug. De gebeurtenissen zijn aangrijpend
en vakkundig in beeld gebracht, maar drie dramatische verhalen
is wat te veel voor één vrij korte film, waardoor het geheel wat
te formuleachtig blijft en je niet echt weet te raken.

Titel: Sham moh (At the end of daybreak)
Regie: Yuhang Ho
Met: Kara Hui, Tien You Chu, Yasmin Ahmad, Azman
Hassan, Hassan Muthalib, Meng Hui Ng
Zuid-Korea/Maleisië/Hong Kong 2009
kleur 94 minuten
Een jongen van 23 die bij zijn alcoholische alleenstaande
moeder woont, begint een relatie met een 15-jarig meisje. Als
haar ouders erachter komen, dreigen ze de jongen aan te klagen
tenzij er zwijggeld betaald wordt. De moeder weet een lening te
regelen en het gevraagde bedrag te betalen, maar de ouders van
het meisje dreigen de aanklacht toch door te zetten, waardoor de
jongen in de gevangenis zal belanden. In paniek gaat hij over
tot een wanhoopsdaad. De film bespeelt allerlei registers door
elkaar en schildert in prachtige, vaak poëtische beelden een
rauw drama over wat armoede en eenzaamheid met mensen
doet. Geen enkel personage is werkelijk sympathiek. Niet voor
de doorsneekijker; bevat geweld tegen mensen en dieren.
Titel: Shame
Regie: Steve McQueen
Met: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge
Dale, Mari-Ange Ramirez, Nicole Beharie, Alex
Manette, Hannah Ware, Elizabeth Masucci
USA 2011
kleur 101 minuten
Brandon, een man van in de dertig, woont in New York en heeft
zijn privéleven met zorg zo ingericht dat hij zich geheel kan
overgeven aan zijn seksverslaving. Als zijn zus, een
clubzangeres die haar leven leeft als een ongericht projectiel,
onverwacht voor onbepaalde tijd komt logeren omdat ze
nergens anders heen kan, raakt hij de controle over zijn leven
kwijt en wordt hij via haar geconfronteerd met zijn eigen leegte
en eenzaamheid. Een onthutsende studie over rauwe
behoeftigheid en jeugdtrauma’s die in het volwassen leven door
blijven werken, met New York als korrelig, duister en grimmig
decor. Prachtig.
Titel: Shanghai trance
Regie: David Verbeek
Met: Lu Yulai, Tian Yuan, Tygo Gernandt, Cheng Haofeng,
Xiao Han, Zhang Heng
Nederland 2008
kleur 122 minuten
Drie liefdesgeschiedenissen tegen het decor van het hectische
Shanghai. Xu Yu is verliefd op Apple, maar zij verhuist met
haar ouders naar een rijkere buurt. Architect Jochum heeft te
weinig geld naar de smaak van zijn mooie vriendin Zhang Yi,
die meer ziet in een succesvolle zakenman. En de liefde tussen
barmeisje Jenny en dj Calvin tegen het decor van disco’s en
nachtclubs gaat ten onder aan Calvins ziekelijke jaloezie.
Verbeek filmt de treurige liefdesverhalen in sfeervolle, vaak
donkere beelden met een scherp oog voor kwetsbare en pijnlijke
momenten. Het moderne, van bedrijvigheid krioelende
Shanghai is steeds op de achtergrond aanwezig.

Titel: Shape of water, the
Regie: Guillermo del Toro
Met: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon,
Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg, Doug Jones
USA 2017
kleur 123 minuten
Nieuw grimmig sprookje van de maker van Pan’s labyrinth,
ditmaal tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. In 1962
werkt Elisa, die niet kan praten, als schoonmaakster in een
geheim ondergronds laboratorium van de Amerikaanse
overheid. In het kader van de space race met de Russen wordt
daar onderzocht of het mogelijk is een onlangs in het
Amazonegebied gevangen amfibisch monster de ruimte in te
schieten. Elisa vat onmiddellijk liefde op voor het
levensgevaarlijke maar ook aandoenlijk hulpeloze wezen, in
wie ze een lotgenoot herkent. Samen met haar
benedenbuurman, de homoseksuele werkloze reclametekenaar
Giles, probeert ze het monster te redden uit de handen van een
gewetenloze militair en een wetenschapper met een dubbele
agenda. Afwisselend ontroerende en extreem gewelddadige
fantasy over twee buitenbeentjes die aan elkaar verknocht raken
en de boze buitenwereld die haar eigen plan trekt. Fraai spel
van Hawkins en Jenkins in prachtig vormgegeven retro-decors
met stampende en puffende machines, gedempt licht en
onderwaterdansen. Het scenario bevat tal van humoristische
terzijdes en knipoogjes naar de klassieke cinema. Meesterlijk!
Titel: Shar nokhoïr tam (The cave of the yellow dog)
Regie: Byambasuren Davaa
Met: Batchuluun Urjindorj, Buyandulam Daramdadi, Nansal
Batchuluun, Nansalmaa Batchuluun, Babbayar
Batchuluun, Tserenpuntsag Ish
Duitsland/Mongolië 2005
kleur 93 minuten
Op de steppe van Mongolië leeft een herdersgezin. Op een keer
vindt het oudste meisje een eenzame hond in een grot en ze
neemt hem mee naar huis. Haar vader vindt het niet goed dat hij
blijft, want het kan een wilde hond zijn die zich met wolven
heeft vermengd en gevaarlijk is voor hun dieren. Maar het
meisje raakt aan het beest gehecht en wil het niet meer kwijt.
Als het gezin zijn boeltje pakt en verder trekt om de kuddes
elders te laten grazen, moet de hond toch achterblijven. Maar
dan blijkt plotseling dat het jongste broertje per ongeluk op hun
oude plek is achtergebleven, bij de hond; boven hen cirkelen
dreigend gieren rond... Sfeervolle filmvertelling die vooral boeit
door het tonen van het kalme herdersleven in balans met het
adembenemende, weidse landschap – een leefwijze die aan het
verdwijnen is, want ook in Mongolië rukken verstedelijking en
modernisering steeds verder op. Mooi, ontroerend nieuw werk
van de maker van The story of the weeping camel.

Titel: She’s so lovely
Regie: Nick Cassavetes
Met: Sean Penn, Robin Wright Penn, John Travolta, James
Gandolfini, Harry Dean Stanton, Debi Mazar, Gena
Rowlands
USA/Frankrijk 1997
kleur 100 minuten
Na Unhook the stars opnieuw een verfilming van een nagelaten
script van John Cassavetes door zijn zoon Nick. Eddie en
Maureen zijn een getrouwd en ondanks de escapades van Nick
gelukkig stel, dat leeft aan de zelfkant van de maatschappij. Als
Eddie een paar dagen achtereen weg is, gaat Maureen een
avondje stappen met een buurman, wat echter uitdraait op
verkrachting en mishandeling. Zodra de toch al labiele Eddie
hier lucht van krijgt, slaan bij hem de stoppen volledig door. Hij
belandt in een inrichting, waar hij tien jaar zal blijven. Intussen
is Maureen van hem gescheiden en getrouwd met de zakenman
Joey. Na Eddies ontslag uit de inrichting denkt Joey alles snel
in der minne te schikken door open kaart te spelen. Maar dan
blijkt dat de liefde van Maureen en Eddie nog onverminderd
sterk is. Nick Cassavetes weet het script – mede dankzij de
sublieme acteerprestaties van de drie voornaamste acteurs –
grotendeels aannemelijk te verfilmen, zij het veel gladder dan
zijn vader gedaan zou hebben. Later ging Nick gelikte
Hollywood-producties zoals The notebook maken.
Titel: Sheltering sky, the
Regie: Bernardo Bertolucci
Met: Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott, Eric
Vu-An
UK 1990
kleur 137 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Paul Bowles (die af
en toe als verteller in beeld verschijnt). Port en Kit Moresby,
een welgesteld Amerikaans stel wier relatie in het slop is
geraakt, komen in 1947 in gezelschap van een bewonderaar van
Kit aan in Noord-Afrika. Het drietal reist van hotel naar hotel
en wordt steeds meer geconfronteerd met zichzelf en essentiële
levensvragen. Hoewel het idee van de film (op beschaving
stukgelopen westerlingen komen tot zichzelf in de barre Sahara)
aanspreekt, valt de uitwerking nogal tegen. De vormgeving is
perfect, maar over de diepere achtergronden van de
hoofdpersonen komen we weinig tot niets te weten. Wel zeer
indrukwekkend is de scène waarin Port ijlend sterft en in een
laatste moment van helderheid beseft dat hij wel degelijk heel
veel van Kit houdt.

Titel: Shi (Poetry)
Regie: Chang-dong Lee
Met: Jeong-hie Yun, Nae-sang Ahn, Da-wit Lee, Hira Kim,
Yong-taek Kim
Zuid-Korea 2010
kleur 139 minuten
Het verhaal van Mija, een vrouw van in de zestig die in haar
eentje haar kleinzoon opvoedt en een paar dagen per week voor
een hulpbehoevende oude man zorgt. Ze vertoont symptomen
van alzheimer in een vroeg stadium en schrijft zich in voor een
poëziecursus omdat ze ooit op school van een leraar hoorde dat
ze een ‘dichtader’ had en toch ten minste één keer in haar leven
een gedicht wil hebben geschreven. Haar leven schudt op zijn
grondvesten als ze te horen krijgt dat haar kleinzoon heeft
meegedaan aan een groepsverkrachting van een klasgenote en
dat het meisje daarna zelfmoord heeft gepleegd. De vaders van
de andere daders willen de toekomst van hun zoons veiligstellen
door de moeder van het meisje zwijggeld te betalen en Mija
lijkt hun spelletje lange tijd mee te spelen (al lijkt ook haar
vergeetachtigheid haar af en toe parten te spelen), maar
uiteindelijk laat ze haar geweten spreken. Ze geeft haar
kleinzoon aan, schrijft een lang gedicht waarin ze zich met het
dode meisje identificeert en springt daarna van dezelfde brug.
De film observeert geduldig het dagelijks leven van een gewone
vrouw in de laatste fase van haar leven die probeert het goede te
doen maar moet reageren op een gruwelijke misdaad waar ze
geen raad mee weet maar waarvoor ze haar ogen uiteindelijk
ook niet kan en wil sluiten. Jeong-hie Yun speelt Mija
overtuigend, met veel stil spel, en vaak weet je niet of ze zwijgt
omdat ze de woorden niet kan vinden of omdat er gewoon niets
te zeggen valt. Een onthutsend meesterwerk.

Titel: Shine
Regie: Scott Hicks
Met: Geoffrey Rush, Noah Taylor, Alex Rafalowicz, Armin
Müller-Stahl, Lynn Redgrave, John Gielgud, Googie
Withers, Nicholas Bell
Australië 1996
kleur 105 minuten
Filmvertelling gebaseerd op het levensverhaal van de
Australische pianist David Helfgott, begonnen als wonderkind
met een veeleisende Pools-joodse vader die leed aan een
concentratiekampsyndroom en zijn gezin tiranniseerde. Nadat
hij in London aan het Royal College of Music is gaan studeren,
ontwikkelt hij zich tot een briljant pianist. Maar tijdens een
uitvoering van het derde pianoconcert van Rachmaninov (door
zijn leraar met een mengsel van ontzag en afschuw ‘Rach 3’
genoemd) stort hij in. Hij is totaal kapot en belandt in een
inrichting. Jaren later zwerft hij wartaal uitslaand door Perth en
speelt piano in bars. In deze periode loopt hij een oudere
astrologe tegen het lijf, die zich zijn lot aantrekt en met hem
trouwt. Er breekt nu een gelukkiger periode in zijn leven aan en
hij gaat zelfs weer optreden. Wat vooral indruk maakt in deze
film is de tragedie van de vader, die zo’n funeste invloed heeft
op zijn eigen leven en dat van zijn naasten, en de ontroerende
David, in verschillende levensfasen gespeeld door Taylor,
Rafalowicz en Rush, die een ontsnappingsroute vindt in zijn
muziek en uiteindelijk ook in de liefde.
Titel: Ship of Theseus
Regie: Anand Ghandi
Met: Aida Elkashef, Yogesh Shah, Faraz Khan, Hannan
Youssef, Narendra Shah, Neeraj Kabi, Shukla Vinay,
Vipul Binjola, Ramnik Parekh, Amba Sanyal, Mats
Qviström
India 2012
kleur 144 minuten
Ensemblefilm over diverse aspecten van orgaantransplantatie,
gesymboliseerd door het bekende verhaal over het schip van
Theseus en geïllustreerd aan de hand van drie hoofdpersonages:
een blinde fotografe die een hoornvliestransplantatie krijgt, een
monnik die twijfelt of hij een levensreddende
levertransplantatie bij zichzelf moet toestaan terwijl hij strijdt
tegen dierproeven door de farmaceutische bedrijven die de
medicijnen produceren die hij voor de operatie nodig zal
hebben, en de ontvanger van een donornier die een geval van
louche orgaanhandel op het spoor komt en probeert het recht
zijn loop te laten hebben. De film is vooral visueel en auditief
(zowel qua omgevingsgeluid als filmmuziek) sterk en prikkelt
zeker tot nadenken en discussiëren, maar blijft als verhaal te
schematisch – de personages zijn te duidelijk spreekbuis van
ideeën – en had ook wel wat flitsender gemonteerd mogen
worden. In de slotscène komen alle verhaallijnen samen.

Titel: Shipping news, the
Regie: Lasse Hallström
Met: Kevin Spacey, Julianne Moore, Judi Dench, Cate
Blachett, Pete Postlethwaite, Scott Glenn, Rhys Ifans
USA/Canada 2001
kleur 111 minuten
Verfilming van de roman van E. Annie Proulx over de
bedeesde, emotioneel murwgebeukte Quoyle, die met zijn
dochtertje terugkeert naar Newfoundland, waar zijn voorouders
vandaan komen, en in deze grimmige omgeving te midden van
de schilderachtige dorpsbevolking langzaam weer tot zichzelf
komt en zijn innerlijke kracht vindt. De ruige natuur van
Newfoundland is spectaculair in beeld gebracht, Spacey zet de
hoofdpersoon overtuigend neer en ook de overige rollen zijn
goed gecast. Een overmaat aan schokkende gebeurtenissen en
onthullingen doet af aan de algehele indruk.
Titel: Shirley: Visions of reality
Regie: Gustav Deutsch
Met: Stephanie Cumming, Christoph Bach
USA 2013
kleur 92 minuten
Episodes uit het leven van een actrice en echtgenote tussen
1931 en 1963, gekoppeld aan dertien cruciale momenten uit de
Amerikaanse geschiedenis in dezelfde periode, waarbij we haar
en haar tegenspeler telkens in decors zien die zijn vormgegeven
als statische tableaux vivants, geïnspireerd op schilderijen van
Edward Hopper. Niet ieders pakkie-an, deze film, maar de
bijzondere vormgeving, de toneelmonoloogachtige teksten die
nadrukkelijk reflecteren op de rol van de kunst in de
maatschappij (en die worden afgewisseld met nagesproken
radiofragmenten) en het kalme verteltempo bewerkstelligen
tezamen een hypnotiserende, tranceachtige kijkervaring die je
lang bijblijft. Indrukwekkend.
Titel: Shoe, the
Zie:
Kurpe
Titel: Shoplifters
Zie:
Manbiki kazoku
Titel: Short film about love, a
Zie:
Krotki film o milosci

Titel: Short term 12
Regie: Destin Cretton
Met: Brie Larson, Frantz Turner, John Gallagher jr., Kaitlyn
Dever, Stephanie Beatriz, Rami Malek, Keith
Stanfield
USA 2013
kleur 96 minuten
Grace werkt in een tijdelijk opvanghuis voor bijna volwassen
probleemkinderen, die ze samen met haar collega’s een houvast
probeert te bieden om na hun problematische jeugd een nieuwe
start te maken. Vrolijke en ontroerende momenten wisselen er
af met heftig drama en vluchtpogingen. De komst van een
misbruikt meisje confronteert Grace onverhoeds met haar eigen
jeugdtrauma’s, net op het moment dat ze voor belangrijke
keuzes staat in haar privéleven. Haar crisis is door regisseur
Cretton, die zelf in een opvanghuis heeft gewerkt, naar het
leven getekend en gefilmd in een confronterende,
documentaireachtige, onsentimentele stijl die hard aankomt.
Sterk.
Titel: Shouf shouf habibi!
Regie: Albert ter Heerdt
Met: Mimoun Oaïssa, Najib Amhali, Salah Benmoussa,
Iliass Ojja, Frank Lammers, Touriya Haoud,
Mohammed Chaara, Leo Alkemade, Bridget
Maasland
Nederland 2004
kleur 89 minuten
Snel gemonteerde multicultifilm over een Marokkaanse
crimineel die heen en weer wordt geslingerd tussen zijn foute
vriendjes, zijn familie en zijn eigen wens om in een nette baan
eerlijk geld te verdienen. Zijn vader probeert zijn zus Leila aan
een Marokkaanse jongen te helpen, maar haar voorkeur gaat uit
naar een Nederlands vriendje; zijn moeder lijkt erop aan te
sturen dat haar man zo snel mogelijk het loodje legt; zijn
jongste broertje dreigt het verkeerde pad op te gaan; en zijn
andere broer is juist volledig ‘geïntegreerd’ en heeft een keurige
baan bij de politie. Een en ander zorgt voor veel verwarring,
voor veel hilarische momenten maar ook voor tragische
ondertonen, met name tegen het eind, wanneer het gezin onder
alle spanningen volledig dreigt te desintegreren. In die zin
schetst de film, ondanks de enigszins rammelende plot, een
aardig beeld van de problemen van eerste- en tweedegeneratieimmigranten.
Titel: Shower
Zie:
Xizhao
Titel: Shun Li and the poet
Zie:
Io sono Li

Titel: Shutter island
Regie: Martin Scorsese
Met: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo,
Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams,
Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Jackie Earle
Haley
USA 2010
kleur 138 minuten
In 1954 onderzoekt de jonge Amerikaanse politieman Teddy
Daniels de verdwijning van een gevaarlijke patiënte uit een
kliniek voor geestelijk gestoorde zware criminelen op een
moeilijk toegankelijk eilandje voor de kust bij Boston. Hij heeft
zich vrijwillig voor deze klus gemeld omdat hij een
persoonlijke rekening te vereffenen heeft, maar het wordt hem
al snel duidelijk dat hij van de werknemers van de kliniek
weinig medewerkling hoeft te verwachten. Hij krijgt het
vermoeden dat er op het eiland ethisch volstrekt ontoelaatbare
experimenten met patiënten worden gedaan en probeert de
schuldigen op het spoor te komen. Spannende thriller volgt vrij
geijkte paden – is niemand te vertrouwen? wie is er eigenlijk
gek? – maar weet te boeien dankzij het sterke spel van DiCaprio
en de goed gedoseerde griezeleffecten. Onderhoudend.
Titel: Si je t’aime, prends garde à toi
Regie: Jeanne Labrune
Met: Nathalie Baye, Daniel Duval
Frankrijk 1998
kleur 110 minuten
Succesvolle scenarioschrijfster wordt in de trein aangesproken
door een man; ze wimpelt hem af, want ze zit net in de nadagen
van een relatie en voelt nog even niet voor een nieuwe. Maar hij
spoort haar thuis op en ze beginnen een gepassioneerde,
voornamelijk op seks gebaseerde relatie. De man ontpopt zich
als een extreem jaloerse en bij vlagen gewelddadige macho die
van de hand in de tand leeft en haar hele leven overhoop gooit.
Uiteindelijk moet ze de politie inschakelen om van hem af te
komen.

Titel: Siberia
Regie: Robert Jan Westdijk
Met: Hugo Metsers III, Roeland Fernhout, Vlatka Simac,
Nicole Eggert, Johnny Lion, Alessia Sorvillo, Jessica
Stockmann, Syan Blake, Nefeli Anthopoulou, Eddy
Terstall
Nederland 1998
zwart-wit en kleur 91 minuten
Hugo en Goof, twee Amsterdamse uitvreters, versieren
buitenlandse rugzaktoeristes om ze vervolgens te beroven van
hun geld en de fotopagina uit hun paspoort. Er verandert iets
aan hun volgens vaste patronen verlopende vriendschap als de
doorgewinterde Siberische Lara hun pad kruist. Deze blijkt
totaal niet onder de indruk van hun lichtgewicht-oplichterijen
en trekt haar eigen plan. Eerlijk duurt niet het langst in deze
film, maar oneerlijk evenmin! Gefilmd in een snelle, clipachtige
stijl met nerveuze, goed bij de beelden passende muziek van
Junkie XL, vol versnellingen en wisselingen tussen kleur en
zwart-wit. Een soort gestreste variant van Hufters en hofdames;
beslist de moeite waard.
Titel: Sicilia, la
Regie: Luc Pien
Met: Grégoire Baldari, Inge de Waele, Hubert Koundé
België 1997
kleur 90 minuten
De Italiaanse gastarbeider Luigi Bertone heeft zijn dienstjaren
in een Belgische mijn erop zitten en begeeft zich, in zijn nieuwe
auto, voor het eerst sinds vele jaren op weg naar zijn
geboortedorpje in Sicilië voor het huwelijk van zijn petekind.
Onderweg kruist de jonge Vlaamse delinquente Anita zijn pad,
die hem in heel wat verrassende situaties brengt; onderweg
pikken ze ook nog een Afrikaanse illegaal op (Koundé uit La
haine!). Een onderhoudende, maar niet erg diepgravende
Belgische roadmovie, die het voornamelijk moet hebben van de
tegenstellingen tussen de drie hoofdpersonen, die voor
(voorspelbare) komische situaties en misverstanden zorgen.
Goed acteerwerk.

Titel: Sicko
Regie: Michael Moore
Met: Michael Moore, Tucker Albrizzi, Tony Benn, Reggie
Cervantes, John Graham, Aleida Guevara, William
Maher, Patrick Pedraja, Linda Peeno
USA 2007
kleur 123 minuten
Documentaire in de inmiddels vertrouwde Moore-stijl over de
Amerikaanse gezondheidszorg, waar commerciële
ziektekostenverzekeraars de dienst uitmaken. Tientallen
miljoenen kunnen zich geen ziektekostenverzekering
permitteren, en degenen die er wel een hebben worden maar al
te vaak geconfronteerd met niet-vergoede behandelingen en
medicijnen, waardoor er meer mensen overlijden dan wanneer
iedereen de noodzakelijke behandelingen zou krijgen. Moore
laat zien dat Nixon dit op maximale winst en zo weinig
mogelijk vergoedingen gerichte systeem heeft ingevoerd, en dat
pogingen van de Clintons in de jaren negentig om het te
hervormen strandden. Verder reist hij naar Canada, Engeland en
Frankrijk om te onderzoeken hoe de gezondheidszorg daar
geregeld is. Ook verzamelt hij een groep hulpverleners om zich
heen die op 11 september 2001 slachtoffers hielpen rond de
ruïnes van de Twin Towers en die nu aan chronische
aandoeningen lijden en daardoor in financiële problemen
verkeren, en reist met hen naar Cuba, waar ze gratis
gezondheidszorg krijgen. Uiteindelijk stelt hij de vraag waarom
de VS, die altijd alles kopieert wat in andere landen goed is,
niet in staat is zijn burgers dezelfde goede en betaalbare
gezondheidszorg te bieden als andere westerse landen.
Natuurlijk presenteert hij zijn materiaal weer op een slimme,
tendentieuze manier, maar de feiten die hij geeft zijn er niet
minder onthutsend om en de vragen die hij stelt zijn zonder
meer relevant.
Titel: Sideways
Regie: Alexander Payne
Met: Paul Glamatti, Thomas Hayden Church, Virginia
Madsen, Sandra Oh, Jessica Hecht
USA 2004
kleur 123 minuten
Miles en Jack, twee vrienden van begin veertig, maken
voorafgaand aan het huwelijk van Jack een week lang een
wijnproefreis door Californië. Miles is gescheiden, leraar
Engels en gemankeerd schrijver en vermomt zijn alcoholisme
als wijnkennerschap, Jack is acteur, ooit veelbelovend maar
allang op z’n retour, en vastbesloten voor zijn trouwdag de
bloemetjes nog eens flink buiten te zetten. De film volgt deze
twee beurtelings grappige en tragische losers op hun reis en
observeert hun verschillende omgang met het leven en
vrouwen, de een verlegen en cynisch, de ander vrolijk en dom,
maar allebei op hun eigen manier ontroerend. Het verhaal is met
veel oog voor detail in beeld gebracht – de geluidloze Bush op
een tv-scherm tijdens een treurige seksscène! – en heeft zowaar
een hoopvol slot.

Titel: Signs
Regie: M. Night Shyamalan
Met: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, Abigail
Breslin, Cherry Jones, M. Night Shyamalan
USA 2002
kleur 106 minuten
Graham Hess heeft zijn geloof in God verloren nadat zijn
vrouw bij een bizar auto-ongeluk is omgekomen en woont nu
op een boerderij met zijn twee kinderen en zijn broer. Als er
graancirkels op zijn akkers opduiken, doet hij dat eerst af als
vandalisme van onverlaten. Maar als de familie overal vreemde
geluiden hoort, honden onrustig en agressief worden en
nieuwsberichten melden dat er ineens overal ter wereld
graancirkels worden aangetroffen, rijst het vermoeden dat
buitenaardse wezens de aarde op de korrel hebben. Spannende,
vakkundig gemaakte suspense van de maker van The sixth
sense haalt het niveau van die illustere voorganger niet
helemaal, maar culmineert wel in een adembenemende finale
die de kijker aan zijn stoel gekluisterd houdt.
Titel: Silence de Lorna, le
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Met: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione,
Alban Ukaj, Morgan Marinne
België/Frankrijk/Italië/Duitsland 2008
kleur 105 minuten
De jonge Albanese Lorna wil samen met haar vriend Sokol een
snackbar openen in Luik. Aan het geld daarvoor denkt ze te
komen door middel van een deal: ze trouwt eerst met een
Belgische junk om tot Belgische te worden genaturaliseerd,
vervolgens wordt die uit de weg geruimd en trouwt ze met een
rijke Rus, zodat die ook Belg kan worden. Maar het loopt
anders als de junk plotseling blijkt te willen afkicken en Lorna
last krijgt van haar geweten, tot woede van haar partners in
crime. Typisch Dardennesk epos over kansarme mensen die
wanhopig op zoek zijn naar een beter leven, met Dobroshi in
een formidabele, aangrijpende hoofdrol verstrikt tussen droom
en realiteit. Misschien gloort er ergens hoop voor haar, net als
voor het jongetje in Le gamin au vélo.

Titel: Silence of the tides
Regie: Pieter-Rim de Kroon
Met: Birgit Wildeman, Johann Petersen, Jan van Rees, Freek
Töpfer, Eva Kok, Alexandra Hector, Angelica Kühn
Nederland/Duitsland/Denemarken 2020
kleur 102 minuten
Cinematografische ode aan de Waddenzee aan de hand van
beelden van het leven in en rondom deze unieke getijdezee. Een
hypnotiserende blik op de kringloop van het leven en het
schrille contrast tussen het tere zeeleven en het ruwe ingrijpen
van de mens in dit kwetsbare geheel. Naast vergezichten met
fraaie luchten, borrelende getijdepoelen en zonsondergangen
zien we ook dieren die elkaar opeten, schapen die geslacht
worden, luidruchtige feestvierders, vissers, oefenende
straaljagerpiloten, natuuronderzoekers, een postbode die pakjes
bezorgt met een smalspoortje, verbeten vechtende zeehonden en
een begrafenisdienst in een klein kerkje. De beelden zijn stuk
voor stuk treffend, maar er is geen poging gedaan er een verhaal
van te maken. Er is geen commentaarstem, de kijker moet zelf
interpreteren en verbanden leggen. Bijzonder.
Titel: Silkwood
Regie: Mike Nichols
Met: Meryl Streep, Kurt Russell, Cher
USA 1983
kleur circa 125 minuten
Karen Silkwood werkte als employée in een plutoniumfabriek
en stierf in 1974 tijdens een auto-ongeluk, net voordat ze een
ontmoeting zou hebben met een journalist van de New York
Times. De film over deze ware gebeurtenis suggereert dat ze uit
de weg werd geruimd omdat ze als vakbondsactiviste te veel
wist over de manier waarop de fabriek veiligheidsmaatregelen
omzeilde. Te bewijzen valt er niets. Matig boeiende, want te
lange film; Streep is natuurlijk schitterend.
Titel: Sils Maria
Zie:
Clouds of Sils Maria

Titel: Silver linings playbook
Regie: David O. Russell
Met: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert de Niro,
Jacki Weaver, Chris Tucker, Anupam Kher, Julia
Styles, Brea Bee
USA 2012
kleur 122 minuten
Pat Solatano komt door toedoen van zijn moeder na het
minimaal verplichte verblijf van acht maanden in een
psychiatrische kliniek weer bij zijn ouders wonen; hij was
opgenomen omdat hij in razernij de nieuwe vriend van zijn exvrouw Nikki in elkaar had geslagen en de diagnose bipolaire
stoornis had gekregen. Wegens een contactverbod mag hij
Nikki niet meer zien. Pat heeft zelf het gevoel dat hij het leven
weer goed aankan, maar sommigen in zijn behoorlijk
disfunctionele familie hebben daar zo hun twijfels over. Bij een
etentje ontmoet Pat Tiffany, de schoonzus van een goede
vriend. Ook zij lijkt niet helemaal te sporen en er begint een
wonderlijk spel van aantrekken en afstoten tussen de twee.
Deze moderne screwball-komedie is een beetje aan de lange
kant, maar kent veel sterke en hilarische momenten.
Titel: Silvester countdown
Regie: Oskar Roehler
Met: Rolf Peter Kahl, Marie Zielcke, Robert Viktor Minich,
Juliane Werner, Christoph Schlingensief, Harry Hass,
Wolfgang Wimmer, Laura Maori Tonke
Duitsland 1997
kleur 86 minuten
Fotograaf Romeo (Kahl) en zijn vriendin Julia (Zielcke) leven
in het Berlijn van de jaren negentig. Hun relatie lijdt onder
aanvallen van jaloezie en nihilisme van Romeo. Om weer tot
elkaar te komen gaat het stel Oud en Nieuw vieren bij Romeo’s
broer in Warschau, maar daar komt het tot een escalatie in
plaats van een verzoening. Roehler toont de verre van
volwassen liefde van deze hedendaagse Romeo en Julia in de
ruwe, in het teken van drugs en seks staande subcultuur van de
tegenwoordige jeugd, die gekenmerkt wordt door leegte en
egoïsme en waarin geen plaats is voor kwetsbaarheid, geen
ruimte om jezelf te zijn. Triest en verontrustend. De beelden
zijn onopgesmukt en hoekig – de kijker moet meelijden – en
ook de muziek doet vaak pijn aan de oren. De film lijkt véél
langer te duren dan krap anderhalf uur.

Titel: Simon
Regie: Eddy Terstall
Met: Cees Geel, Marcel Hensema, Nadja Hüpscher, Rifka
Lodeizen, Daan Ekkel, Stijn Koomen, Eva
Duijvenstein, Dirk Zeelenberg
Nederland 2004
kleur 102 minuten
Het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen Camiel, een
enigszins timide homo, en Simon, een Amsterdamse
penozejongen met een grote bek en een gouden hart. Camiel
raakte ooit betrokken bij Simon en zijn (semi-)criminele
entourage, maar hun contact eindigde na een ongelukkig
incident. Vele jaren later zien ze elkaar weer, en dan blijkt
Simon ongeneselijk ziek te zijn. Opnieuw raakt Camiel
betrokken bij Simon en de dierbaren die hij om zich heen heeft
verzameld. Bijzonder aan de film is de consequent volgehouden
humoristische, ja vaak hilarische toonzetting (met het typerende
Terstall-geouwehoer over niks), terwijl het ondertussen wel
over zaken als euthanasie en afscheid nemen van het leven gaat.
Simon blijft tot op zijn sterfbed zijn schitterende, politiek zeer
incorrecte oneliners om zich heen strooien. Een verrukkelijke
film – een verademing!
Titel: Simple life, a
Zie:
Tou ze
Titel: Simple men
Regie: Hal Hartley
Met: Robert Burke, William Sage, Karen Sillas, Elina
Lowensohn, Martin Donovan, Damian Young
USA 1992
kleur 100 minuten
Bill en Dennis McCabe zijn twee zeer verschillende broers: Bill
is een kleine crimineel met een goed hart, Dennis een
filosofiestudent met vage, maar hooggestemde idealen. Als hun
vader, een ex-honkballer en voormalig activist, wordt
gearresteerd maar korte tijd later weer ontsnapt, gaan ze hem
samen zoeken, slechts gewapend met een briefje met een
telefoonnummer dat ze van hun moeder hebben gekregen. Bij
hun zoektocht stranden ze in een hotelletje in Lindenhurst
(Long Island), dat wordt gedreven door Kate, een nogal
gesloten vrouw die als hobby bomen plant. Er verblijft nog één
andere gast, een Roemeense vrouw, en deze blijkt de sleutel tot
het geheim van de vader van de broers in handen te hebben.
Ook de eigenaardige, voortdurend woedende visser Martin
blijkt hier een rol in te spelen. De film is, net als zijn
voorgangers The unbelievable truth en Trust, een
aaneenschakeling van absurde situaties en dialogen. Hartleys
films worden bevolkt door zonderlinge, maar altijd
goedmoedige randfiguren en losers, die ieder cynisme missen.
Hoogtepunten in deze film zijn het gesprek met de
vastgebonden en geblinddoekte bewaker aan het begin en de
monologen van de depressieve sheriff.

Titel: Sin noticias de Dios (Don’t tempt me)
Regie: Agustín Díaz Yanes
Met: Victoria Abril, Penélope Cruz, Fanny Ardant, Demián
Bichir, Gael Garcia Bernal
Spanje/Italië/Frankrijk/Mexico 2001
zwart-wit en kleur 112 minuten
Een engel (Abril) wordt naar de aarde gestuurd om de ziel van
een bokser te redden, maar de baas van de hel stuurt op zijn
beurt een afgevaardigde (Cruz), zodat er een strijd tussen goed
en kwaad losbrandt. Zowel in de hemel als in de hel broeit er
opstand en er staat voor beide strijdsters veel op het spel – het
lot van de bokser kon weleens beslissend zijn voor de toekomst,
waar God (naar verluidt) niet meer zo in gelooft. Deze zwarte
komedie maakt uitstekend gebruik van de kwaliteiten van de
twee hoofdrolspeelsters en bevat allerlei knipoogjes naar de
aardse realiteit. Zo was de engel ooit politica (maar ‘lang
geleden’) en was de helleveeg in haar aardse bestaan een
crimineel (‘dat is nou helse humor, je wordt datgene waar je de
grootste hekel aan hebt’). Onderhoudend en (verrassend
genoeg) zeer aards verhaal, zonder kunstgrepen en hocus pocus.
Titel: Single man, a
Regie: Tom Ford
Met: Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult, Matthew
Goode
USA 2009
kleur 101 minuten
Verfilming van een korte roman van Christopher Isherwood uit
1962. De Britse George doceert literatuur aan een kleine
universiteit aan de Amerikaanse westkust. Hij heeft acht
maanden geleden zijn partner Jim verloren en rouwt nog steeds
om hem. Op de dag die de film toont, stopt hij een pistool in
zijn tas om er een einde aan te maken. Alles wat George die ene
dag meemaakt, wordt getoond: vluchtige contacten met buren,
colleges, een korte ontmoeting met een jongen op een
parkeerterrein, een bezoek aan de bank, een etentje met zijn
goede vriendin Charley, die een alcoholprobleem heeft en tegen
beter weten in nog altijd hoopt dat ze meer zal worden dan
alleen maar een goede vriendin, en zijn gesprekken met een
student die een meer dan vakmatige belangstelling voor hem
heeft. Die bijna in ‘real time’ weergegeven belevenissen geven
de film zijn beklemmende ritme. De vormgeving is
overgestileerd, passend bij George’ levenshouding waarin hij
(deels noodgedwongen door de manier waarop destijds tegen
homoseksualiteit werd aangekeken) zijn rol perfect speelt en
alle touwtjes in handen houdt. Maar niet alles in het leven laat
zich regisseren. Schitterend.
Titel: Sister
Zie:
Enfant d’en haut, l’

Titel: Sister my sister
Regie: Nancy Meckler
Met: Joely Richardson, Jodhi May, Julie Walters, Sophie
Thursfield
UK 1995
kleur 90 minuten
Naar het toneelstuk van Wendy Kesselman, gebaseerd op de
moord die de Papin-zusjes in 1933 pleegden op hun
werkgeefster en haar dochter, en die ook al als inspiratie diende
voor Jean Genets De meiden. De nukkige Madame Danzard, die
samenwoont met haar dochter Isabelle, heeft het dienstmeisje
Christine in dienst. Christine heeft leren leven met de grillen
van Madame en er is een soort evenwicht ontstaan. Dit wordt
verstoord door de komst van Christines zusje Lea. Tussen
Christine en Lea bestaat een speciale band, die zich in deze
bijzondere omstandigheden ontwikkelt tot een heftige
liefdesrelatie. De rust is verdwenen, er ontstaat een situatie
waarin het uiteindelijk wel tot een explosie móét komen.
Titel: Sixth sense, the
Regie: M. Night Shyamalan
Met: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Tom Collette, Olivia
Williams,
USA 1999
kleur 107 minuten
Malcolm Crowe, een succesvol en gelukkig getrouwd
kinderpsycholoog, krijgt op een avond bezoek van een van zijn
vroegere patiënten, die meent verkeerd behandeld te zijn en
verhaal komt halen. Dit bezoek is zo traumatisch dat het hem
niet meer loslaat en zijn werk en huwelijk er ernstig onder te
lijden hebben. Zijn leven krijgt een nieuwe wending als hij Cole
ontmoet, een eenzaam jongetje dat door iedereen wordt gepest
of gemeden en alleen de liefde van zijn moeder heeft om op
terug te vallen. Cole blijkt de gave te hebben doden te zien en te
horen. Malcolm probeert Cole te helpen met deze
angstaanjagende realiteit te leven en erachter te komen wat de
‘spoken’ van hem willen. De briljante plot van de film heeft aan
het slot een verpletterende verrassing in petto, en zowel Willis
(als Malcolm) als Osment (als de kleine Cole) zijn geknipt voor
hun rol. Een absolute aanrader, een film om minstens tweemaal
te zien.

Titel: Skaldede frisør, den (Love is all you need)
Regie: Susanne Bier
Met: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Paprika
Steen, Sebastian Jessen, Bodil Jørgensen, Molly Blixt
Egelind, Micky Skeel Hansen, Ciro Petrone
Denemarken 2012
kleur 116 minuten
Kapster Ida maakt een enerverend jaar door: ze wordt
behandeld voor borstkanker, ontdekt dat haar man een
verhouding heeft en reist voor het huwelijk van haar dochter
Astrid af naar Italië, waar blijkt dat de aanstaande schoonzoon
allerminst zeker is van zijn zaak. Daar ontmoet ze ook diens
stugge, hardwerkende vader Philip, en te midden van alle
turbulentie voelen Ida en Philip zich ondanks hun grote
verschillen tot elkaar aangetrokken. Een voortdurende
stoorzender daarbij is de onuitstaanbare Benedikte, de zus van
Philips lang geleden overleden vrouw, die ook op hem aast. Het
merkwaardige mengelmoesje van dramatische plotlijnen lijkt
een poging om de hoogtijdagen van Dogma te laten herleven
(compleet met gênante-speech-tijdens-diner) maar overtuigt niet
erg, mede doordat alles zo clichématig in beeld wordt gebracht.
Zwak.
Titel: Skin deep
Regie: Blake Edwards
Met: John Ritter, Vincent Gardenia, Alyson Reed, Joel
Brooks, Julianne Phillips, Chelsea Field, Peter Donat,
Don Gordon, Michael Kidd
USA 1989
kleur 102 minuten
Komedie over een serieus onderwerp met meelijwekkende man
van middelbare leeftijd als hoofdpersoon, geheel in Edwardsstijl. Schrijver Zach raakt steeds dieper in de problemen ten
gevolge van zijn twee grote zwaktes: drinken en vrouwen. Hij
moet door de diepste dalen van ellende gaan om in te zien wat
hij moet doen. Hoogtepunten zijn de scènes met de
lichtgevende condooms en het etentje van Zach met zijn ex, zijn
ex-schoonmoeder, zijn ex-stiefzoon en diens vriendin, waarbij
aan de lopende band hatelijkheden en kwinkslagen worden
uitgewisseld. Hier worden binnen luttele seconden schijnbaar
achteloos vele stijlregisters bespeeld. Prachtig!

Titel: Skoonheid
Regie: Oliver Hermanus
Met: Deon Lotz, Charlie Keegan, Michelle Scott, Albert
Maritz, Sue Diepeveen, Roeline Daneel
Zuid-Afrika 2011
kleur 105 minuten
François van Heerden is een zakenman van in de veertig die
met vrouw en kinderen in Bloemfontein woont. Af en toe heeft
hij in afgelegen boerderijen seks met andere mannen, maar hij
beschouwt zichzelf niet als homo en meent zijn leven aardig op
orde te hebben; hij heeft geaccepteerd dat hij nooit echt
gelukkig zal zijn. Maar dan slaat een toevallige ontmoeting met
de mooie jonge Christian hem volledig uit het lood. Hij raakt
hevig geobsedeerd door de jongen. Lotz is sterk als de
getourmenteerde François en ook Keegan kwijt zich met verve
van zijn taak. De film zal wegens de deprimerende strekking en
de gewelddadige verkrachtingsscène (die herinneringen oproept
aan die in Irréversible) zeker niet iedereen aanspreken, maar
maakt indruk door de onomwonden manier waarop de
eenzaamheid en gekweldheid van de hoofdpersoon worden
blootgelegd.
Titel: Skrapp út (Back soon)
Regie: Sólveig Anspach
Met: Dida Jónsdóttir, Ingvar Eggert Sigurdsson, Julien
Cottereau, Alexander Briem, Joy Doyle
IJsland/Frankrijk 2008
kleur 92 minuten
Absurdistische komedie over de IJslandse dichteres Anna, die
niet van haar poëzie kan leven en daarom een lucratief handeltje
in marihuana drijft, waardoor ze het middelpunt vormt van een
subcultuur van maffe kunstenaars. Als ze ‘even’ weggaat,
verzamelen al haar klanten en een Franse fan van haar werk die
een proefschrift over haar schrijft zich in haar huis in
afwachting van haar terugkeer, terwijl Anna zelf door
tegenslagen achtervolgd van het ene avontuur in het andere valt
en onder andere te kampen krijgt met een Ierse Jezusfanate, een
zelfmoordpoging van een gedeprimeerde vriend en een nijdige
gans die een mobieltje inslikt, dat alles tegen het decor van het
grimmige IJslandse natuurschoon. Een feelgoodkomedie die
sympathiek is, maar zich iets te behaagziek in zijn eigen magere
verhaallijnen wentelt.

Titel: Skyldige, den (The guilty)
Regie: Gustav Möller
Met: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi,
Johan Olsen, Jacob Lohmann, Katinka Evers-Jahnsen
Denemarken 2018
kleur 85 minuten
Politieagent Asger is na een incident waarbij een verdachte is
doodgeschoten uit de actieve dienst gehaald en tijdelijk
tewerkgesteld als telefonist in de 112-alarmcentrale in
Kopenhagen. Daar krijgt hij een telefoontje van een vrouw die
in een wit bestelbusje ontvoerd is. Vanuit de centrale probeert
Asger een reddingsactie op touw te zetten. Als kijker maak je
alles uitsluitend mee via de telefoongesprekken die hij voert; je
hoort alleen degenen met wie hij spreekt en je ziet zijn reacties,
voor de rest moet je verbeeldingskracht het werk doen. Zo
tekenen zich geleidelijk aan de contouren van een gruwelijk
familiedrama af. Möller laat zien dat je met minimale middelen
een bloedspannende thriller kunt maken, zoals ook al bleek uit
Locke van Steven Knight uit 2013.
Titel: Sleeping beauty
Regie: Julia Leigh
Met: Emily Browning, Rachael Blake, Ewen Leslie, Eden
Falk, Mirrah Foulkes
Australië 2011
kleur 101 minuten
Lucy is een studente die een aantal baantjes heeft: ze werkt als
betaalde proefpersoon in een onderzoekslab, als
schoonmaakster in een café en als secretaresse op een kantoor.
Af en toe gaat ze langs bij een goede vriend die verslaafd is en
niet meer van de drank wil afkicken. Op een dag reageert Lucy
op een advertentie voor werk waarbij ze tegen betaling onder
narcose in bed moet liggen met mannen. Ze mogen alles met
haar doen behalve penetreren. Een curieuze en verontrustende
studie van een jonge vrouw die meent onaantastbaar (en
misschien zelfs onsterfelijk) te zijn, tot wie niets lijkt door te
dringen en die alles ondergeschikt heeft gemaakt aan overleven.
Ze schrikt pas wakker uit haar wakende coma als ze zelf per
ongeluk op het randje van de dood heeft gebalanceerd.
Intrigerend, maar enigszins onevenwichtig debuut van
regisseuse Leigh.
Titel: Sleeping sickness
Zie:
Schlafkrankheit
Titel: Sleepwalkers
Zie:
Ébrenjárók

Titel: Sliding doors
Regie: Peter Howitt
Met: Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch, Jeanne
Tripplehorn, Zara Turner, Douglas Mcferran, Virginia
Mckennah
UK/USA 1998
kleur 99 minuten
Fraaie uitwerking van het bekende thema ‘wat zou er zijn
gebeurd als’, dat later hetzelfde jaar ook centraal zou staan in
Lola rennt van Tom Tykwer en waarover ook bijna alle films
van de Pool Kieslowski gingen. In deze film draait alles om de
vraag of Helen (Paltrow) de metro net haalt of net mist. Op dat
cruciale moment splitst haar leven zich in tweeën, en de rest
van de film zien we hoe het haar in deze twee varianten verder
vergaat: de ene Helen betrapt haar vriend met een andere vrouw
in bed, verlaat hem en begint aan een nieuw leven, de andere
blijft ondanks vermoedens en ongerijmdheden met hem en met
haar leven doormodderen. Feitelijk gaat het dus over de moed
om ingesleten patronen ter discussie te stellen en te doorbreken
en op te komen voor jezelf. De twee ‘mogelijke werelden’
raken elkaar voortdurend, maar dankzij enkele briljanteenvoudige plotvondsten blijft het allemaal uitstekend te
volgen. Het einde, waarin alle verhaaldraadjes weer
samenkomen, is zonder meer subliem. De Amerikaanse Paltrow
schittert in haar dubbele hoofdrol in deze door en door Britse
film.
Titel: Slumdog millionaire
Regie: Danny Boyle, Loveleen Tandan
Met: Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Freida Pinto,
Mahesh Manjrekar, Himanshu Tyagi, Ankur Vikal
UK 2008
kleur 120 minuten
De halfgeletterde wees Jamal werkt als chai wallah
(theejongen) in een callcenter. Hij weet door te dringen tot de
Indiase versie van de tv-quiz ‘Who Wants to be a Millionaire’
en beantwoordt tot verbijstering van de arrogante quizmaster
elke vraag correct. De quizmaster denkt dat er bedrog in het
spel is en geeft hem bij de politie aan. Op het bureau legt Jamal
na enige overreding uit hoe hij de antwoorden in de school van
het leven leerde en zien we zijn leven in de sloppenwijken in
flashbacks voorbijtrekken. Daarbij komt veel ongetwijfeld
realistische ellende in beeld, maar de rol van het toeval in het
verhaal is zo groot dat ik nogal moeite had met de suspension
of disbelief. De film biedt vooral veel spektakel en een
adembenemende snelheid, maar erg geloofwaardig is het
allemaal niet. Die rits Oscars vind ik dan ook te veel eer, hoe
goed de voor de gelegenheid ingehuurde Bollywood-acteurs
ook hun best doen.

Titel: Small time crooks
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Tracy Ullman, Hugh Grant, Elaine May,
Jon Lovitz, Michael Rapaport, Tony Darrow
USA 2000
kleur 94 minuten
Ray Winkler, een mislukte kruimeldief, hoopt met een bankroof
zijn grote slag te slaan. Dat mislukt, maar de koekjeswinkel die
als dekmantel dienst doet, is zo’n succes dat Ray en zijn vrouw
in no time schatrijk zijn. Ze belanden in de wereld van de
nouveaux riches, maar ook daar blijken oplichters rond te lopen.
Lichte, sprankelende, soepel gemaakte Allen-komedie met
ingenieuze plot in de stijl van zijn vroegste films, boordevol
snelle grappen en sneren naar van alles en nog wat. Zéér
onderhoudend.
Titel: Small town murder songs
Regie: Ed Gass-Donnelly
Met: Peter Stormare, Jill Hennessy, Amy Rutherford, Eric
McIntyre, Vladimir Bondarenko, Martha Plimpton
Canada 2010
kleur 75 minuten
Walter is politiechef in een dorpje in Ontario waar voor het
eerst sinds heel lang een moord wordt gepleegd: aan de oever
van een meer wordt een mooie jonge vrouw dood aangetroffen.
Het dorp is een hechte mennonietengemeenschap en Walter is
vrij kort geleden tot dat geloof bekeerd en is evenals zijn lieve,
maar naïeve vriendin actief lid van de kerk. Als de jonge
vermoorde vrouw wordt geïdentificeerd, krijgt Walter het
vermoeden dat een belangrijke getuige, een vrouw met wie hij
vroeger een relatie heeft gehad, liegt om haar vriend te
beschermen en moet hij tegen de spoken uit zijn eigen
gewelddadige verleden vechten. Sfeervolle film, doortrokken
van een voortdurende onderhuidse dreiging. Beelden van de
woeste natuur afgewisseld met Bijbelteksten en scènes waarin
de gelovigen een oud Duits dialect spreken. Verrassende,
onconventionele thriller, waarin de muziek van de alternatieve
rockband Bruce Peninsula een prominente rol speelt.

Titel: Smilla’s sense of snow
Regie: Bille August
Met: Julia Ormond, Agga Olsen, Gabriel Byrne, Tom
Wilkinson, Richard Harris, Vanessa Redgrave, Robert
Loggia
Denemarken/Duitsland/Zweden 1997
kleur 121 minuten
Verfilming van het boek van Peter Høeg begint veelbelovend,
maar zakt gaandeweg wat in als de spannende ontwikkelingen
elkaar wat al te snel gaan opvolgen. Het slot, met een
waanzinnige geleerde in een ondergronds laboratorium, is
ronduit potsierlijk en lijkt een mislukte parodie op een James
Bond-film. De sfeervolle, raadselachtige aanloop daartoe is
echter zeker de moeite waard, niet in de laatste plaats dankzij de
mysterieuze uitstraling die Ormond in haar spel weet te leggen
bij het onderzoek van de dood van haar buurjongetje. Mooie
beelden van de eeuwige sneeuw, met bijpassende stemmige
muziek. De openingssequentie is adembenemend.
Titel: Smoke
Regie: Wayne Wang, Paul Auster
Met: Harvey Keitel, William Hurt, Jared Harris, Daniel
Auster, Harold Perrineau jr., Forest Whitaker,
Stockard Channing, Ashley Judd
USA 1995
kleur 112 minuten
Auggie Wren drijft een drukbezocht sigarenwinkeltje in hartje
Brooklyn, waar een aantal gewone maar opmerkelijke figuren
elkaar regelmatig treffen en elkaar (ware en onware) verhalen
vertellen, onder anderen een timide schrijver die na de dood van
zijn vrouw kampt met writer’s block en een zwarte tiener die
zijn complete levensverhaal bij elkaar verzint. Net als in
Austers boeken is het blinde toeval de sturende en soms
verwoestende kracht die levens bepaalt, maakt en breekt.
Uitgaand van restmateriaal van deze film werd een vervolg
samengesteld, Blue in the face.

Titel: Snowpiercer
Regie: Bong Joon Ho
Met: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Kang-ho Song,
Ed Harris, John Hurt, Octavia Spencer, Ko Asung
Zuid-Korea 2013
kleur 126 minuten
Sinds een gruwelijk misgelopen experiment in 2014 om de
temperatuurstijging door klimaatverandering te stoppen is de
aarde een bevroren planeet waarop geen leven meer mogelijk is.
In 2031 bevindt de enige groep overlevenden zich in een
zelfvoorzienende trein die permanent rond de aarde raast en
waarin zich een minimaatschappij met rangen en standen heeft
gevormd. Een groep opstandelingen onder leiding van Curtis
probeert van het achterste gedeelte van de trein, waar de armen
bivakkeren, steeds verder naar voren te dringen tot in de
locomotief, waar de mysterieuze leider Wilford verblijft.
Tijdens een slopende tocht veroveren ze ten koste van veel
verliezen de ene na de andere wagon. Maar voorin aangekomen
wacht een verrassing. Wie in staat en bereid is tot de benodigde
suspension of disbelief, wordt getrakteerd op een
onderhoudende en technisch knap gemaakte allegorie voor de
hachelijke toestand van de moderne mensheid. Gebaseerd op
het Franse stripverhaal Le transperceneige.
Titel: Social network, the
Regie: David Fincher
Met: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake,
Rooney Mara, Calvin Dean, Armie Hammer, Brenda
Song
USA 2010
kleur 120 minuten
Het verhaal van het ontstaan van de sociale-netwerksite
Facebook uit een idee dat programmeergenie Mark Zuckerberg
in 2003 als student aan Harvard kreeg uit wraakgevoelens na
een mislukte date. Zes jaar later is Zuckerberg de jongste
miljardair in de geschiedenis, maar de weg daarnaartoe verloopt
niet zonder persoonlijke en juridische complicaties: hij raakt
onder meer zijn enige goede vriend en een aantal miljoenen aan
schikkingen kwijt. Zuckerberg wordt in de film neergezet als
sociaal gehandicapte nerd, wat niet geheel conform de
werkelijkheid is, maar de wordingsgeschiedenis van de
succesvolle site klopt wel in grote lijnen. In de film lijkt
Zuckerberg sociaal zó onhandig dat eigenlijk alles buiten hem
om beslist wordt; het is bijna een wonder dat hij zelf niet op
enig moment het bedrijf uit is gewerkt. In werkelijkheid had hij
al die jaren een stabiele relatie en hield hij de touwtjes strak in
handen. De film boeit echter door de goed getroffen,
razendsnelle dialogen, die perfect passen bij eenzijdig begaafde
genieën.

Titel: Soeur Sourire
Regie: Stijn Coninx
Met: Cécile de France, Sandrine Blancke, Chris Lomme,
Marie Kremer, Jo Deseure, Jan Decleir, Christelle
Cornil
België/Frankrijk 2009
kleur 120 minuten
Het levensverhaal van de Belgische Jeannine Deckers, die begin
jaren zestig als jong meisje in het klooster gaat en van daaruit
als Soeur Sourire (oftewel de ‘zingende non’) onverwacht
wereldberoemd wordt met het liedje ‘Dominique’. Als haar
beroemdheid haar blijft achtervolgen treedt ze na een aantal
jaren weer uit, maar daarna gaat het bergafwaarts met haar: de
katholieke kerk blijkt al haar royalty’s te hebben ingepikt en ze
slaagt er niet in een echte muzikale carrière van de grond te
krijgen. Uiteindelijk erkent ze, berooid en teleurgesteld in het
leven, dat haar ware liefde haar jeugdvriendin Annie is, wier
amoureuze toenaderingen ze tot dan toe altijd had afgehouden,
en de twee kiezen ervoor om gezamenlijk uit het leven te
stappen. Coninx schetst de trieste werkelijkheid achter het
opgewekte liedje en toont Deckers als een vrouw die enerzijds
haar tijd ver vooruit was, maar zichzelf anderzijds levenslang
dwarsboomde met haar impulsiviteit en besluiteloosheid.
Titel: Soft fruit
Regie: Christina Andreef
Met: Jeanie Drynan, Linal Haft, Russell Dykstra, Geneviève
Lemon, Sacha Horler, Alicia Talbot
Australië 1999
kleur 101 minuten
Als een vrouw ongeneselijk ziek blijkt, komen haar vier
kinderen – drie kibbelende zussen en hun broer die op borgtocht
vrij is – voor het eerst sinds vijftien jaar bij elkaar om afscheid
te nemen. Er komen heel wat emoties los door de gespannen
onderlinge verhoudingen in het gehavende arbeidersgezin en
het voor de kinderen onverwachte gebrek aan hulpeloosheid bij
de terminale patiënte, tevens het enige samenbindende element
in dit huishouden. Film eindigt met eenentwintig door de
echtgenoot van de vrouw afgevuurde saluutschoten.

Titel: Sol de otoño
Regie: Eduardo Mignogna
Met: Norma Aleandro, Federico Luppi, Jorge Luz, Cecilia
Rossetto
Argentinië 1996
kleur 109 minuten
Clara, een joodse vrouw van middelbare leeftijd in Buenos
Aires, ontmoet via een contactadvertentie een oudere man,
Raul. Ze heeft die advertentie gezet (beweert ze althans) omdat
haar streng-orthodoxe broer voor het eerst sinds jaren overkomt
uit de Verenigde Staten; ze spiegelt hem al sinds jaar en dag in
brieven voor dat ze een relatie heeft met een oudere joodse
man, ‘Jack’. Nu is Raul de innemendheid zelve, maar joods is
hij bepaald niet. Hij moet dus als de bliksem worden
bijgespijkerd op het gebied van joodse gewoonten en
uitdrukkingen. Van lieverlee gaan Clara en Raul steeds meer
voor elkaar voelen. Wie meent dat liefde alleen iets voor jonge
mensen is, bekijke deze loepzuivere, ontroerende film met zijn
prachtige oudere acteurs.
Titel: Sol del membrillo, el
Regie: Victor Erice
Met: Antonio López, Marina Moreno, Enrique Gran, María
López, Carmen López, Elisa Ruiz, José Carretero,
Amalia Aria
Spanje 1992
kleur 133 minuten
De schilder Antonio López probeert een schilderij te maken van
de kweepeerboom die hij een paar jaar geleden in zijn tuin heeft
geplant. Hij heeft al vaker bomen geschilderd, maar het is hem
nog nooit gelukt de fraaie lichtval van de zon op de bladeren en
de rijpe vruchten te vangen. In de herfst van 1990 doet hij
opnieuw een poging, terwijl er intussen bouwvakkers in zijn
huis aan het werk zijn. Hij probeert niet zo snel mogelijk een
voltooid werk te bereiken en werkt ook niet van foto’s, maar
wil zoveel mogelijk dicht in de buurt van de boom zijn om die
met haast wiskundige precisie ‘naar het leven’ af te beelden. Hij
krijgt met allerlei tegenslagen te kampen en moet het plan
uiteindelijk weer afblazen. Deze sfeervolle documentaire over
de laatste maanden van een schilder schetst in een
speelfilmachtige stijl een portret van de oude kunstenaar en zijn
entourage. Ontroerend en humoristisch.

Titel: Solitudine dei numeri primi, la
Regie: Saverio Costanzo
Met: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Martina Albano,
Arianna Nastro, Tommaso Neri, Vittorio Lomartire,
Aurora Ruffino, Giorgia Pizzio, Isabella Rossellini,
Maurizio Donadoni, Giorgia Senesi
Italië 2010
kleur 118 minuten
Verfilming van de roman van Paolo Giordano over twee
beschadigde, eenzame zielen, Alice en Mattia, die troost bij
elkaar zoeken maar het verlossende woord maar niet kunnen
vinden. Beiden worden achtervolgd door ellende uit hun
kindertijd, die onverbloemd en wreed in beeld is gebracht:
Alice loopt mank na een ski-ongeluk en wordt daarmee op
school gepest, de zeer intelligente (en licht autistische) Mattia
liet ooit als kind zijn zwakbegaafde tweelingzusje expres alleen
omdat hij het eeuwige zorgen voor haar zat was, en moet daar
de rest van zijn leven onder gebukt gaan. Beiden zijn misvormd
door hun jeugd en hun opvoeding en voelen zich einzelgängers
tussen mensen die ongecompliceerder, socialer en gelukkiger
zijn dan zij. Alice heeft de neiging zichzelf uit te hongeren,
Mattia snijdt in zijn eigen lichaam. De geest van het boek is
goed in beeldtaal omgezet, en Costanzo lijkt aan het eind iets
optimistischer over de kans op een gelukkig leven voor de twee
buitenbeentjes dan Giordano in het boek was.
Titel: Somberman’s actie
Regie: Casper Verbrugge
Met: Dirk Roofthooft, Oda Spelbos, Serge Henri Valcke,
Marina de Graaf, Frits Lambrechts, Dennis Rudge,
Krijn ter Braak, Hein van der Heijden, Jacques
Commandeur, Sieto Hoving
Nederland 1999
kleur 94 minuten
Gave verfilming van de gelijknamige tragikomische jarentachtignovelle van Remco Campert over een loser die in woede
tegen de maatschappij ontsteekt als zijn beste vriend wordt
beroofd en vermoord. Meer dan als tijdsbeeld overtuigt de film
echter door de formidabele acteerprestaties: Roofthooft speelt
Herman Broekman, die ooit als ‘Somberman’ radicale
actiepoëzie schreef, maar nu werkeloos en apathisch is; Spelbos
is zijn kordate vriendin Ines, Valcke een timide, oudere
homoseksueel; en Lambrechts zet overtuigend een door de wol
geverfde, gefrustreerde onderwereldbaas neer. Adembenemend!

Titel: Sombras en una batalla
Regie: Mario Camus
Met: Carmen Maura, Joaquim de Almeida, Fernando
Valverde, Sonia Martin
Spanje 1993
kleur 95 minuten
Vrouwelijke dierenarts woont met dochtertje op Spaanse
platteland dicht bij Portugese grens. Ze leidt een regelmatig,
weinig opwindend leven. Vroeger was ze terroriste, maar ze
zwoer dit leven af nadat haar man was omgekomen. Een
vreemdeling op wie ze verliefd wordt, blijkt in dit drama een rol
te hebben gespeeld, waardoor het verleden met zijn
onverwerkte frustraties herleeft.
Titel: Somebody to love
Regie: Alexandre Rockwell
Met: Rosie Perez, Michael DeLorenzo, Harvey Keitel,
Anthony Quinn, Quentin Tarantino, Steve Buscemi,
Sam Fuller, Stanley Tucci
USA 1994
kleur 102 minuten
Mercedes is een jonge vrouw die een uitzichtloze relatie heeft
met een getrouwde man, de vroegere tv-ster Harry Harrelson,
en taxi dancer is in een café in Los Angeles: ze danst tegen
betaling met mannen. Zo ontmoet ze de arme Mexicaanse
illegaal Ernesto, die smoorverliefd op haar wordt en bereid
blijkt om voor de realisatie van haar droom (een carrière in
Hollywood) tot het uiterste te gaan: hij neemt van een
gangsterbaas de opdracht aan om iemand te doden om haar aan
geld te helpen. Fraaie sfeertekening van het verlopen milieu van
kansarmen en kleine en grote criminelen, maar een stuk minder
dan Rockwells debuut In the soup.

Titel: Someone to love
Regie: Henry Jaglom
Met: Henry Jaglom, Andrea Marcovicci, Michael Emil, Sally
Kellermann, Oja Kodar, Orson Welles, Dave
Frishberg, Stephen Bishop
USA 1987
kleur 105 minuten
Vervolg op Always. Een filmregisseur (gespeeld door regisseur
Jaglom) is verliefd op een actrice (Marcovicci), maar die wil
niet met hem samenleven. Op Valentijnsdag nodigt hij haar en
een hele trits andere alleenstaande vrienden en kennissen uit in
een oud theater dat op het punt staat te worden gesloopt. Hij
heeft ook een camerateam geregeld en stelt iedereen voor de
draaiende camera de vraag: waarom leef je alleen? Zo ontstaat
langzaam een beeld van de kijk van een zoekende generatie op
liefde, huwelijk en eenzaamheid. Eregast op de Valentijnsparty
is Orson Welles, die vanaf de achterste rij de gebeurtenissen
becommentarieert. Het is zijn laatste rol: hij overleed tijdens de
opnamen van de film. In de laatste beelden roept hij symbolisch
‘Cut’ tegen de camera. Jaglom wordt wel ‘de Woody Allen van
de Westkust’ genoemd, maar voor mij is hij veel meer de
Amerikaanse tegenhanger van Franse praatfilmmakers zoals
Eric Rohmer.
Titel: Somewhere
Regie: Sofia Coppola
Met: Stephen Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius, Lala
Sloatman
USA 2010
kleur 97 minuten
Succesvolle Hollywoodacteur woont in een hotel in Los
Angeles, waar hij van alle gemakken voorzien is: strippers,
masseurs, mooie vrouwen, drank, drugs. Een agente zorgt dat
hij op tijd is voor zijn afspraken met fotografen en journalisten.
Als zijn ex hun elfjarige dochter bij hem dumpt en hij een
poosje met haar optrekt (ze gaat ook mee naar een promotietour
naar Italië), beseft hij, eenmaal weer aan zijn eigen
eenzaamheid overgeleverd, de totale leegte van zijn leven.
Mooi beeld van een rijke, afgestompte ster die alles heeft en
daardoor in een existentieel niets belandt. Voor de couleur
locale, de talloze momenten dat filmmakers iets anders doen
dan films maken, kon Coppola putten uit haar eigen ervaring als
kind van een Hollywood-beroemdheid.
Titel: Somewhere in between
Zie:
Araf

Titel: Sommer ’04
Regie: Stefan Krohmer
Met: Martina Gedeck, Svea Lohde, Robert Seeliger, Peter
Davor, Lucas Kotaranin
Duitsland 2006
kleur 90 minuten
De vakantie aan zee van veertigers Miriam en André krijgt een
wonderlijke wending als hun zoon Niels met zijn vroegrijpe en
levenswijze vriendinnetje Livia langskomt. Livia begint een
flirt met een veel oudere Amerikaanse dertiger en Miriam loopt
tegen de grenzen van haar ogenschijnlijk tolerante
levensinstelling aan en raakt bovendien zelf ten prooi aan een
verwarrende maalstroom van liefde en lust. Deze Noord-Duitse
thriller stelt wat teleur doordat de personages enigszins
schetsmatig blijven en als schaakstukken door de
onwaarschijnlijke plot worden geschoven. De zomerse sfeer
waarin plotseling onthutsende dingen kunnen gebeuren is wel
goed getroffen.
Titel: Sonatine
Regie: Micheline Lanctôt
Met: Pascale Brussières, Marcia Pilote
Canada 1982
kleur circa 90 minuten
Twee tienervriendinnen zijn eenzaam. De ene rijdt graag ’s
nachts in autobussen rond, de andere heeft ontmoeting met
Bulgaar op groot schip in haven. Hun ouders hebben het veel te
druk met ruzie maken, staken of cursussen volgen. Ze besluiten
samen zelfmoord te plegen in de Montrealse metro. Een bord
dat ze met zich voeren en waarop de daad wordt aangekondigd,
blijft zonder effect. Schokkend einde: doordat er net een staking
uitbreekt, worden de lijken voorlopig niet ontdekt. Film brengt
de atmosfeer van ‘langs elkaar heen leven’ goed over.
Onduidelijk blijft waarom de vriendinnen uit hun vriendschap
geen hoop putten.

Titel: Sonbahar (Autumn)
Regie: Özcan Alper
Met: Onur Saylak, Megi Kobaladze, Serkan Keskin, Raife
Yenigül, Nino Lejava
Turkije/Duitsland 2008
kleur 100 minuten
De politieke gevangene Yusuf wordt na tien jaar vrijgelaten
omdat hij aan een bij een hongerstaking in de gevangenis
opgelopen ongeneselijke longkwaal lijdt. Hij keert terug naar
zijn geboortedorpje aan de Zwarte Zee en gaat weer bij zijn
oude moeder wonen. Tijdens een uitstapje naar de vlakbij
gelegen havenstad Rize leert hij de Georgische prostituee Eka
kennen en krijgt een affaire met haar. De uitzichtloosheid van
hun beider bestaan wordt in poëtische, melancholieke shots
verbeeld, met als contrapunt de nietszeggende gesprekken
waarin de naderende dood nooit aan de orde komt en het
politiek-activistische verleden, dat in korte flashbacks wordt
getoond, slechts een vage herinnering lijkt. Maar daardoor blijft
deze studie van verloren levens wel wat aan de buitenkant en
zal de film velen te traag zijn.
Titel: Song of sparrows, the
Zie:
Avaze gonjeshk-ha
Titel: Song of the exile
Regie: Ann Hui
Met: Chang Shwu-Fen, Maggie Cheung
Hong Kong 1989
kleur circa 95 minuten
Verhaal over de familie van de zesentwintigjarige uit Hong
Kong afkomstige Hueyin (Shwu-Fen), die in Londen studeert,
maar ter gelegenheid van het huwelijk van haar jongere zusje
naar huis terugkeert. Er komt dan allerlei oud zeer boven tussen
Hueyin en haar Japanse moeder Aiko (Cheung). Deze trouwde
kort na de oorlog met een Chinese tolk, maar bleef al spoedig
alleen achter. Ze trok met haar kinderen bij haar schoonouders
in, die om politieke redenen naar Macao waren gevlucht. Deze
moesten niets hebben van hun Japanse schoondochter en
vervreemdden de kinderen, vooral Hueyin, al snel volledig van
hun moeder. Na de terugkeer van Hueyin krijgen zij en haar
moeder eerst slaande ruzie, maar langzamerhand groeit er
begrip, vooral als ze samen op een trip gaan naar Aiko’s
Japanse ‘roots’. De film bevat mooie scènes, maar blijft ook
vaak te lang stilstaan bij zijlijnen in het verhaal. Er wordt
zoveel overhoop gehaald dat het de kijker op den duur gaat
duizelen.
Titel: Songs from the second floor
Zie:
Sånger från andra våningen

Titel: Sonnenallee
Regie: Leander Haußmann
Met: Alexander Scheer, Alexander Beyer, Katharina
Thalbach, Teresa Weißbach, Henry Hübchen, Ignaz
Kirchner, Elena Meißner
Duitsland 1999
kleur 101 minuten
Oost-Berlijn, jaren zeventig. Micha en zijn vrienden wonen in
de Sonnenallee, een van de straten die door de Muur in tweeën
zijn gehakt, vlak bij de grens, met uitzicht op het Westen. Maar
hoe bijzonder de plek waar ze wonen ook is, ze zijn niet
geïnteresseerd in de politiek of het wereldgebeuren, en al
helemaal niet in het communisme. Ze houden zich met dezelfde
dingen bezig als jongeren overal ter wereld: onzekerheid over
hun uiterlijk, zichzelf en het leven, liefde, drank en drugs en
natuurlijk popmuziek. Als ostalgiefilm niet erg geslaagd,
aangezien de DDR eigenlijk alleen als schilderachtig decor en
voorwendsel voor een paar voor de hand liggende grappen
fungeert. Er zitten wel een aantal goede scènes in, onder andere
een rampzalig verlopend feestje, een exposé over de voordelen
van radio’s uit het Oostblok in vergelijking met geavanceerde
westerse, en een ontmoeting van Micha met de acteur die in Die
Legende von Paul und Paula Paul speelt, in hetzelfde
trappenhuis waarin die dagenlang voor Paula’s deur bivakkeert.
Verder vooral een leuke coming-of-agefilm zonder veel
pretenties. Als DDR-komedie was Good bye, Lenin! veel
geslaagder.
Titel: Sonny Boy
Regie: Maria Peters
Met: Ricky Koole, Sergio Hasselbaink, Angelo Arnhem,
Eliyha Altena, Daniel van Wijk, Marcel Hensema,
Micha Hulshof, Frits Lambrechts, Martijn Lakemeier,
Gaite Jansen
Nederland 2011
kleur 130 minuten
Verhaal van een onmogelijke liefde in het Nederland van de
jaren twintig en dertig die in de Tweede Wereldoorlog tragisch
eindigt. Rika is ongelukkig getrouwd en gaat bij haar
dominante, overspelige man weg, die echter weigert officieel
van haar te scheiden. Dan ontmoet ze de Surinamer Waldemar,
die in Nederland studeert; er bloeit een liefde tussen hen op en
ze krijgen een zoon, Waldy alias Sonny Boy. Ze blijven
ondanks afkeuring van de burgerlijke maatschappij, de crisistijd
en de discriminatie bij elkaar, maar raken in de oorlog
uiteindelijk van elkaar gescheiden en komen allebei om.
Aangrijpend, op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal naar de
roman van Annejet van der Zijl, helaas nogal knullig geacteerd
en ontsierd door een aantal anachronismes, kent niettemin ook
enkele goede momenten.

Titel: Sophie’s choice
Regie: Alan J. Pakula
Met: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol
USA 1982
kleur 150 minuten
De tweeëntwintigjarige aspirant-schrijver ‘Stingo’ (MacNicol)
huurt in 1947 in de New Yorkse wijk Brooklyn een kamer.
Boven hem wonen de Poolse, katholieke Sophie en haar vriend
Nathan, die jood is. Stingo’s ‘onbedorvenheid’ contrasteert
scherp met de levens van Sophie en Nathan, die hem in een
driehoeksverhouding slepen, waardoor hij geleidelijk hun
gecompliceerde relatie ontcijfert. Sophie blijkt als Arische met
list en bedrog Auschwitz te hebben overleefd en gaat bovendien
gebukt onder het antisemitisme van haar vader (vermoord door
de nazi’s omdat hij wetenschapper was). Nathan leeft in een
schijnwereld waarin hij denkt een beroemd bioloog te zijn die
opzienbarende ontdekkingen doet. Heftige ruzies wisselen af
met ontroerende tederheid en extatische vreugde. Uiteindelijk
blijkt de waarheid toch onverdraaglijk: Sophie en Nathan
plegen zelfmoord. Stingo loopt over de Brooklyn Bridge door
de grijze ochtendnevel. ‘Ik keek ernaar, maar het was niet de
dag des oordeels. Het was de ochtend, de zuivere, heldere
ochtend’.
Titel: Sophiiiie!
Regie: Michael Hofmann
Met: Katharina Schüttler, Alexander Beyer, Ercan Durmaz,
Gerd Wameling
Duitsland 2002
kleur 107 minuten
Sophie is op een duistere zwerftocht door een nachtelijke stad,
langs cafés, straten, taxi’s, hotels en parken. De volgende
ochtend heeft ze een afspraak bij een abortuskliniek omdat ze
zwanger is van een onbekende. Alles staat op losse schroeven –
of ze het kind moet houden of niet, of ze wel genoeg van haar
vriend houdt, wat ze dán met haar leven wil. De toestanden
waarin Sophie verzeild raakt zijn nu eens absurd-komisch, dan
weer grotesk of gevaarlijk en meestal totaal ongestructureerd en
richtingloos. Hopelijk wordt haar tijdig duidelijk wat ze wil op
deze reis die, zoals ze het zelf formuleert, ‘geen doel heeft maar
wel een einde’. Het laatste shot van de film lijkt in ieder geval
een hoopvolle wending te suggereren.

Titel: Sorry we missed you
Regie: Ken Loach
Met: Debbie Honeywood, Kris Hitchen, Rhys Stone, Nikki
Marshall, Linda E. Greenwood, Katie Proctor, Ross
Brewster
UK/Frankrijk 2019
kleur 101 minuten
Ricky heeft tijdens de crisis van 2008 zijn baan in de bouw
verloren en daarna zijn draai nooit meer in ander werk kunnen
vinden. Om beter voor zijn gezin te kunnen zorgen besluit hij
als ‘zelfstandig ondernemer’ pakketten te gaan bezorgen.
Formeel is hij inderdaad eigen baas, maar de facto is hij de slaaf
van magazijnchef Maloney, die zijn chauffeurs als vee
voortdrijft en permanent tot grotere spoed aanzet. Vrij nemen
wegens familieomstandigheden of plotselinge noodsituaties
thuis is er niet meer bij. Ricky’s vrouw Abby werkt in de
thuiszorg onder al even beroerde omstandgheden: zij heeft een
nulurencontract en verdient alleen iets met haar eigenlijke werk,
het thuis helpen van cliënten met eten, aan- en uitkleden en
toiletbezoek. Reistijd en -kosten worden niet vergoed en
onvoorziene problemen moet ze maar in haar eigen tijd
oplossen. En terwijl Ricky en Abby hun veel te lange dagen
draaien, dreigt hun puberzoon Seb van het rechte pad af te
raken. Tienjarige dochter Lisa ziet alles in het gezin mislopen,
maar kan het tij in haar eentje niet keren. Waar Loach in
vroegere films vaak nog een hoopvol slot aan zijn vertellingen
over het droeve lot van de Britse onderklasse wist te breien, is
daarvan al sinds zijn vorige film I, Daniel Blake geen sprake
meer, al is alles in deze film over moderne slavernij wel érg
gruwelijk en deprimerend geworden. De inmiddels 83-jarige
Loach is boos, heel erg boos, maar lijkt zijn hand hier een
beetje te hebben overspeeld – alsof hij bang was dat we de
boodschap anders niet zouden begrijpen.
Titel: Sorstalanság (Fateless)
Regie: Lajos Koltai
Met: Marcell Nagy, Béla Dóra, Bálint Péntek, Áron Dimény,
Péter Fancsikai, Zsolt Dér, Dani Szabó
Hongarije/Duitsland/UK/Israël 2005
kleur 140 minuten
De Hongaarse jood György Köves is 14 als zijn vader naar een
‘werkkamp’ wordt gestuurd en hijzelf op transport gaat naar
Buchenwald, waar hij door de omstandigheden gedwongen
versneld volwassen zal worden en kameraadschap, wreedheid,
ziekte, dood en haat zal leren kennen. Als hij totaal ontredderd
terugkeert in Boedapest, blijkt daar veel te zijn veranderd. Hij
weet niet hoe (en óf) hij verder moet leven met alles wat hij nu
weet. Wat is ‘normaal’, wat betekent het om jood te zijn, hoe
kun je met de herinnering aan gruwelen een nieuw leven
opbouwen? Gebaseerd op de roman van Imre Kertész, door de
schrijver zelf tot scenario bewerkt. Fraai zijn de episodes in het
concentratiekamp, waar de kleuren van de film tot bijna
monochroom verbleken.

Titel: Soshite chichi ni naru (Like father, like son)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Rirî
Furankî, Shôgen Hwang, Keita Ninomiya
Japan 2013
kleur 121 minuten
Ryota is door keihard werken rijk geworden en is ervan
overtuigd dat hij alles kan bereiken door stug vol te houden.
Dan krijgen hij en zijn vrouw Midori op een dag een telefoontje
van het ziekenhuis waar hun zesjarige zoon Keita is geboren:
het jongetje is vlak na de geboorte verwisseld met een andere
baby. Ryota en Midori komen in contact met het gezin waar
hun echte zoon tot nu toe is opgegroeid, een eenvoudig maar
liefdevol echtpaar met vier kinderen. Ze staan nu voor een
moeilijke beslissing: moeten ze hun zoons omwisselen of
kiezen voor de band die ze in zes jaar met hen hebben
opgebouwd en hen alleen af en toe bij elkaar op bezoek laten
gaan? Interessante studie naar nature versus nurture: hoe het
bloed kruipt waar het niet gaan kan en echte liefde zich niet
stoort aan de simpele schema’s die wij uitdenken, en hoe
kinderen de wezenlijke vragen stellen en volwassenen dwingen
hun principes ter discussie te stellen. Ontroerend portret van
twee gezinnen in zwaar weer, waarmee Kore-eda terugkeert
naar de thematiek die hij onder andere ook al in I wish en
Nobody knows belichtte.
Titel: Souffle, le
Zie:
Ispytanie
Titel: Soul kitchen
Regie: Fatih Akin
Met: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel, Anna
Bederke, Pheline Roggan, Lukas Gregorowicz, Wotan
Wilke Möhring, Demir Gökgöl, Catrin Striebeck
Duitsland 2009
kleur 99 minuten
Na een aantal serieuze films (zoals Gegen die Wand en Auf der
anderen Seite) maakte Akin met deze feelgoodfilm zijn eerste
komedie. Het verhaal draait om het restaurant Soul Kitchen in
Wilhemsburg, de voormalige havenwijk van Hamburg,
gedreven door de Griek Zinos. Die krijgt te kampen met vele
problemen: zijn ambitieuze vriendin die naar Shanghai vertrekt,
zijn gokverslaafde broer die een gevangenisstraf uitzit en een
dekmantelbaantje in het restaurant wil, zijn oude klasgenoot
Neumann die op het pand aast, de belasting die geld wil zien, de
Keuringsdienst van Waren die een verbouwing eist en de
geavanceerde kookkunsten van de kok die door de meeste
gasten niet erg worden gewaardeerd. Naast een vakkundig
gemaakte komedie is de film en passant ook een aardige
impressie van het leven in een moderne multiculturele stadswijk
die is ‘ontdekt’ door yuppen en projectontwikkelaars.

Titel: Sound of noise
Regie: Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson
Met: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson,
Johannes Björk, Fredrik Myhr, Anders Vestergård
Zweden/Frankrijk 2010
kleur 102 minuten
Een toondove politieman, telg uit een beroemde muzikale
familie, maakt jacht op zes ‘guerrilla-percussionisten’ die de
stad terroriseren met onaangekondigde slagwerkperformances.
Ze blijken doende met de uitvoering van een uitzonderlijk werk
in vier delen, Music for the city and six drummers, waarbij ze
‘spelen’ op onder meer ziekenhuisapparatuur en patiënten,
voorwerpen in een bankgebouw, graafwerktuigen en het
stedelijk elektriciteitsnet. Dit bizarre, vrolijk stemmende
juweeltje voor oog en oor laat je op een geheel nieuwe manier
kijken en luisteren naar de alledaagse dingen om je heen. De
vier performances in de film zijn indrukwekkend qua uitvoering
en montage en op zichzelf al genoeg reden om de film te gaan
zien; ze zijn ingebed in een origineel, humoristisch en licht
absurdistisch script. Warm aanbevolen! (Een eerder door
hetzelfde ensemble gemaakte korte versie, Music for one
apartment and six drummers, is op Vimeo te bekijken.)
Titel: Soup for one
Regie: Jonathan Kaufer
Met: Saul Rubinek, Marcia Strassman, Gerrit Graham,
Richard Libertini, Andrea Martin, Lewis J. Stadlen
USA 1982
kleur 83 minuten
Zesentwintigjarige medewerker van obscuur tv-station in New
York vindt dat het tijd wordt om zich te binden. Hij beweegt
zich enige tijd in de deprimerende wereld van feesten en
weekends voor alleenstaanden. Dan ontmoet hij toevallig zijn
‘droomvrouw’. Probleem: ze wil niets van hem weten. Volgt
een zenuwslopende strijd om haar voor zich te winnen. Vlotte
komedie met grappige vondsten zoekt het, vooral in het begin,
wel erg in het bizarre, maar weet al met al toch wel te
charmeren.

Titel: Source code
Regie: Duncan Jones
Met: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga,
Jeffrey Wright, Michael Arden
USA 2011
kleur 93 minuten
Colter Stevens, een Amerikaanse helikopterpiloot wiens laatste
herinnering is dat hij een missie in Afghanistan uitvoerde,
wordt wakker in een forenzentrein. Hij ontdekt dat hij de
identiteit van een geschiedenisleraar, Sean Fentress, heeft
aangenomen. Acht minuten later ontploft de trein, alle reizigers
komen om en Stevens komt bij bewustzijn in een soort capsule,
waar hij via een videoverbinding instructies krijgt van een
vrouw die zegt dat hij terug moet om erachter te komen wie de
bomaanslag op de trein heeft gepleegd. Hij keert nog een aantal
malen terug naar diezelfde acht minuten – een soort grimmige
variant op Groundhog day – en komt er na een aantal mislukte
pogingen achter dat de dader een man is die op het laatste
station vóór de ontploffing uitstapt en naar een wit busje op het
parkeerterrein loopt. Ondertussen weet hij ook dat hij aan een
wetenschappelijk-militair project deelneemt waarbij de
proefpersonen, levensgevaarlijk gewonden die kunstmatig in
leven worden gehouden, gedurende de laatste acht minuten van
iemands leven diens bewustzijn kunnen overnemen. In die
parallelle werkelijkheid zijn de betreffende personen niet meer
te redden, maar tijdens die acht minuten kan wel waardevolle
informatie worden verzameld waarmee men in de echte wereld
zijn voordeel kan doen. Intelligente en spannende
sciencefictionthriller met een fascinerend slot-na-slot dat
herinneringen oproept aan films als Inception en Welt am
Draht. Zeer onderhoudend.
Titel: Spectacular now, the
Regie: James Ponsoldt
Met: Miles Teller, Shailene Woodley, Jennifer Jason Leigh,
Kyle Chandler, Brie Larson, Masam Holden
USA 2013
kleur 95 minuten
Sutter lijkt in de hoogste klas van de middelbare school alles
voor elkaar te hebben: leuk baantje, leuke vriendin, altijd een
heupflacon op zak en heel veel lol. Over de toekomst nadenken
doet hij niet al te veel. Dan ontmoet hij de serieuze, schuchtere
Aimee, die zijn leven grondig door elkaar zal schudden. Sterk
drama over een jongeman die zichzelf verschrikkelijk in de weg
zit en pas na de nodige wake-up calls tot zelfinzicht komt, met
onder de huid kruipend spel van Teller en Woodley. Prachtig;
beslist geen doorsnee-highschool-film.

Titel: Spencer
Regie: Pablo Larraín
Met: Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie
Spry, Jack Farthing, Sean Harris, Stella Gonet,
Richard Sammel, Elizabeth Berrington, Amy Manson,
Sally Hawkins
UK/Duitsland/USA 2021
kleur 117 minuten
Tijdens de kerstviering met de koninklijke familie op het
landgoed Sandringham in 1991 besluit prinses Diana, die
worstelt met het benauwende koninklijke protocol, haar
boulimia en de openlijke ontrouw van haar man, haar huwelijk
met prins Charles te beëindigen. ‘Een fabel gebaseerd op een
waargebeurde tragedie’ noemen regisseur Pablo Larraín en
scenarioschrijver Steven Knight hun film, die de benauwenis
waarin Diana zich gevangen voelt op beklemmende wijze
visualiseert en invoelbaar maakt. Vanaf het moment dat Diana
het landhuis betreedt, voel je de kilte, de dodelijke blikken en
de hautaine afwijzing van zowat alle aanwezigen voor de mooie
maar door haar psychische nood onberekenbare prinses, en het
gezegde ‘de muren hebben oren’ is hier overal aan den lijve
voelbaar. De in Los Angeles geboren Stewart levert een
fenomenale prestatie als Diana, compleet met het perfect
ingestudeerde posh accent. Je kunt niet anders dan diep
medelijden hebben met het meisje uit de betere kringen dat in
een gruwelijke nachtmerrie verzeild raakte en zich wanhopig
probeert vast te klampen aan de zeer weinigen in haar entourage
die haar goed gezind zijn, onder wie een onopvallende kleedster
die daar haar zeer persoonlijke redenen voor heeft (een prachtig
bijrolletje van de altijd betrouwbare Hawkins). Niet zozeer een
gefictionaliseerde biografie als wel een psychologische thriller
die hier en daar neigt naar horror. Absolute aanrader!
Titel: Spiegel, de
Zie:
Ayneh

Titel: Spies & Glistrup
Regie: Christoffer Boe
Met: Pilou Asbæk, Nicolas Bro, Jesper Christensen, Jacob
Højlev Jørgensen, Kasper Leisner, Trine Pallesen
Denemarken 2013
kleur 115 minuten
Het levensverhaal van Simon Spies en Mogens Glistrup, twee
Denen die in de jaren zestig samen een reisbureau beginnen en
van daaruit een heel imperium van grotendeels schimmige
firma’s, voornamelijk om financieel gewin te behalen met
slimme belastingconstructies. Ze vormen aanvankelijk een
ideale combinatie: Glistrup is de gewiekste jurist en
boekhouder, Spies de vlotte prater (annex proleet en feestbeest)
die met zijn flair klanten over de streep weet te trekken. Maar
het succes stijgt hun naar het hoofd en ze raken elk op hun
eigen manier en op verschillende momenten in de ban van
wanen. Als ze gebrouilleerd raken, begint de neergang. Glistrup
begint een anti-belastingpartij om zo via parlementaire
immuniteit aan gevangenisstraf wegens belastingontduiking en
oplichting te ontkomen, maar moet zijn straf alsnog uitzitten. In
de jaren nul haalt hij opnieuw de krantenkoppen, ditmaal met
een extreem-rechtse partij, waarna hij opnieuw in de gevangenis
belandt, nu wegens racistische uitlatingen. Realistisch en
periodegetrouw verslag van het uiteindelijk tragische lot van
twee mannen die meenden alle regels en voorschriften aan hun
laars te kunnen lappen en het tij een poosje mee hadden. Met
erg goede hoofrollen, met name die van Asbæk, die zijn Spies
een mefistofeliaans-bezwerende uitstraling weet te geven.
Titel: Spijt!
Regie: Dave Schram
Met: Robin Boissevain, Dorus Witte, Stefan Collier,
Charlotte Bakker, Nils Verkooijen, Rick van Elk,
Gregory Samson, Brahim Fouradi, Dave Mantel,
Roos Ouwehand
Nederland 2013
kleur 95 minuten
Dikke jongen wordt systematisch gepest door een aantal etters
in de klas waarin ook David en Vera zitten. Zij en de
klasseleraar zien in principe wel wat er gebeurt, maar grijpen
om diverse redenen niet in. Als een reeks gebeurtenissen tot een
dramatische ontknoping leidt, worden alle betrokkenen
gedwongen hun rol in het geheel opnieuw te bezien, ieder op
zijn eigen manier. Deze verfilming van de gelijknamige roman
van Carry Slee kiest voor een schematische opzet met
duidelijke ‘goeden’ en ‘slechten’, maar dat zal wel effectief zijn
om de boodschap aan de doelgroep over te brengen. De
kritische kijker vindt in andere films over pesten – zoals
Después de Lucía en Klass – meer nuances. De film kreeg
onbedoeld een schrijnende actualiteit door een recent golfje
zelfmoorden van gepeste kinderen.

Titel: Spirale, la
Regie: Miguel Courtois
Met: Natacha Regnier, Roger Mirmont, Marie Matheron
Frankrijk 1995
kleur circa 95 minuten
Alleenstaande moeder wordt geterroriseerd door haar buurman.
Langzamerhand wordt duidelijk dat de man behoorlijk gestoord
is, maar hij weet precies hoe ver hij kan gaan, zodat de politie
niets kan doen. Uiteindelijk is de vrouw het zo zat dat ze het
recht in eigen hand neemt. Ze lijkt daardoor op het eerste
gezicht alleen maar verder van huis, maar dan lacht het geluk
haar onverwachts toch nog toe. Beklemmende, op feiten
gebaseerde film houdt je voortdurend op het puntje van je stoel:
wat zal er nu weer gebeuren? Hoe zou ik reageren? Is die
innemende politie-inspecteur wel te vertrouwen?
Titel: Spoorloos
Regie: George Sluizer
Met: Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre
Donnadieu
Nederland 1988
kleur 107 minuten
Prachtige verfilming van de thriller Het gouden ei van Tim
Krabbé, die in niets onderdoet voor het boek. Misschien
beklemt deze film je zelfs nog méér, omdat je in het donker aan
je stoel gekluisterd zit. Op enkele onbelangrijke details na is de
plot identiek aan die van het boek. Alle drie hoofdrolspelers
acteren hun rol perfect. Donnadieu als de koude, berekenende
Lemorne is echt heel erg griezelig. Bervoets zíé je langzaam
geobsedeerd raken van de verdwijning van zijn vriendin. Ter
Steege ten slotte kreeg een Oscar-nominatie. Terecht trok deze
film internationaal aandacht. Een Nederlandse film waar we
trots op kunnen zijn.
Titel: Sprakeloos
Regie: Hilde van Mieghem
Met: Viviane de Muynck, Stany Crets, Marie Vinck, Flor
Decleir, Hans Kesting, Rik van Uffelen
België 2017
kleur 100 minuten
Verfilming van de gelijknamige autobiografische roman van
Tom Lanoye over de snelle aftakeling van zijn moeder, een
flamboyante en eigenzinnige actrice, nadat zij op 85-jarige
leeftijd een hersenbloeding heeft gekregen. In één klap
verandert ze van een imposante, goed van de tongriem
gesneden vrouw in een onverstaanbaar brabbelend hoopje
ellende. Het leven van de succesvolle schrijver en zijn vriend
wordt hierdoor volledig op zijn kop gezet. Maar hoewel hij
altijd een moeilijke verhouding met zijn moeder had, weet hij
haar ten slotte toch op een liefdevolle manier te begeleiden
tijdens haar laatste jaar. De hoofdrolspelers leveren sublieme
prestaties – voorop Crets en De Muynck, maar ook Van Uffelen
als de oude vader die na al die jaren nog even verliefd is op zijn
vrouw – en het scenario weet de juiste toon te treffen.
Aangrijpend en oprecht.

Titel: Spring breakers
Regie: Harmony Korine
Met: Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson,
Rachel Korine, James Franco, Gucci Mane
USA 2012
kleur 94 minuten
Vier vriendinnen smachten naar de voorjaarsvakantie, waarin ze
helemaal uit hun dak willen gaan. Om aanvoldoende geld te
komen om lekker te gaan feesten plegen ze een overval. Ze
weten te ontkomen, maar worden later alsnog gearresteerd op
een feest waar drugs worden gebruikt. Tot hun verrassing
worden ze vrijgekocht door de louche crimineel Alien. Daarna
wordt de sfeer snel grimmiger, maar twee van de meisjes zijn
bereid veel verder te gaan dan ze ooit voor mogelijk hadden
gehouden. Wat aanvankelijk een vrolijke tienerfilm lijkt,
ontpopt zich tot een nachtmerrieachtige sequentie van door
druggebruik verwrongen ervaringen en gewelddadige
confrontaties in het gangstercircuit. Door de vervreemdende
stijl van filmen word je steeds verder het hoofd van de
personages in getrokken en dat is geen onverdeeld aangename
trip. Griezelig en intrigerend tegelijk.
Titel: Spring, summer, fall, winter... and spring
Zie:
Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
Titel: Square, the
Regie: Ruben Östlund
Met: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry
Notary, Christopher Læssø
Zweden/Denemarken 2017
kleur 142 minuten
Christian, curator van een museum voor moderne kunst en
gescheiden vader, belandt in zwaar weer als hij door
onoplettendheid zijn goedkeuring hecht aan een smakeloze
publiciteitscampagne voor een nieuwe tentoonstelling en
tegelijkertijd overspannen reageert op de diefstal van zijn
telefoon en portemonnee, wat hem in conflict brengt met
bewoners van een achterstandswijk. De film is enerzijds een
satire op de moderne kunstwereld en de bijbehorende holle
frasen en anderzijds een commentaar op de pijnlijke
onverschilligheid van de moderne, zogenaamd maatschappelijk
betrokken en milieubewuste westerse mens jegens zijn minder
bedeelde medemensen. Östlund toont dat, volgens het
beproefde recept van eerdere schurende films zoals De
ofrivilliga en Turist, in een reeks min of meer gênante en vaak
ook komische of schokkende scènes waarin met name Christian
voortdurend wordt geconfronteerd met zijn minder aangename
kanten – egocentrisme, wellust, angst en lafheid. De film
bezorgt je een onbehaaglijk gevoel door het lang uitspinnen van
herkenbare ongemakkelijke situaties en zet vraagtekens bij de
vermeende helende en verbroederende kant van kunst. Goed.

Titel: St. Vincent
Regie: Theodore Melfi
Met: Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Jaeden
Lieberher, Chris O’Dowd, Terrence Howard
USA 2014
kleur 102 minuten
Een alleenstaande moeder en haar zoontje Oliver komen naast
de chagrijnige, gefrustreerde Vietnamveteraan Vincent te
wonen en Oliver vindt in Vincent een niet erg voor de hand
liggende, maar voor hem wel zeer nuttige babysitter. Het
tranentrekkende einde is voorspelbaar en veel te veel van het
goede, maar de film kent vele uitstekende momenten. Murray is
sterk als ‘boze buurman met een verleden’, McCarthy zet een
geloofwaardige gefrustreerde alleenstaande moeder neer (haar
finest hour is de emotionele scène met Olivers leraar),
Lieberher is een vertederend, boven zichzelf uit stijgend losertje
en Watts speelt een knap en komisch bijrolletje als de zwangere
prostituee Daka. De film eindigt in stijl met Murray die
luidkeels meezingt met Dylans ‘Shelter from the storm’.
Titel: Stan & Ollie
Regie: Jon S. Baird
Met: John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson,
Stephanie Hyam, Danny Huston, Nina Arianda,
Richard Cant
UK/USA 2018
kleur 97 minuten
Stan Laurel en Oliver Hardy maken begin jaren vijftig, lang na
hun gloriejaren, een theatertournee door Engeland (het zou hun
laatste openbare optreden worden). Ze zijn passé, maar hun
oude publiek blijft hun trouw en schatert nog steeds om de
klassieke sketches. Maar Olivers gezondheid gaat achteruit, er
is oud zeer uit het verleden en hun vrouwen hebben zo hun
eigen kijk op de zaak. Desondanks houdt hun vriendschap en
gezamenlijk vakmanschap stand. Ontroerende episode uit het
leven van twee van de grootste komieken aller tijden die het
niet konden laten steeds maar weer te doen waar ze zo goed in
waren. Fraaie en geloofwaardige rollen van Reilly en Coogan
als het duo en van Henderson en Arianda als hun wederhelften
(‘two double acts for the price of one’).
Titel: Stand der Dinge, der (The state of things)
Regie: Wim Wenders
Met: Isabelle Weingarten, Rebecca Pauly, Jeffrey Kime,
Geoffrey Carey
USA/Portugal 1982
kleur 123 minuten
Nadat vanwege geldgebrek de opnamen van een film in
Portugal zijn stopgezet, vliegt de Duitse regisseur naar
Hollywood om de producent op te sporen. Deze blijkt op de
vlucht te zijn voor moordenaars. Slotscène gesprek met de
producent in een kampeerwagen.

Titel: Stand-by
Regie: Roch Stéphanik
Met: Dominique Blanc, Roschdy Zem, Patrick Catalifo,
Jean-Luc Bideau, Georges Corraface, Gamil Ratib,
Cécile Brune, Rémi Martin, Laura Mañá
Frankrijk 2000
kleur 105 minuten
De drammerige Hélène wordt door haar echtgenoot, die zich
verstikt voelt door hun huwelijk, vlak voor hun emigratie naar
Argentinië achtergelaten op het Parijse vliegveld Orly. Hèlène
blijft op het vliegveld achter, aanvankelijk ontredderd en zich
vastklampend aan de mogelijke terugkeer van haar man, maar
hervindt zich al snel in een nieuw leven in het hectische neonniemandsland van de luchthaven, waar ze zich staande houdt als
prostituee. Ze leert een aantal mensen kennen die ook op Orly
werken en ontmoet wonderlijke klanten. Als haar man
terugkeert om haar op te halen, is ze zo verslaafd aan de
vluchtigheid en de permanente verandering van het
vliegveldleven dat ze niet meer weg wil. Fascinerende studie
van een losgeslagen en eenzaam leven met schetsmatige hints
naar mogelijke achtergronden. Uitputtende glansrol van Blanc
als de wispelturige, tot op het bot onzekere Hèlène.
Titel: Stanley and Iris
Regie: Martin Ritt
Met: Jane Fonda, Robert de Niro, Swoosie Kurtz, Martha
Plimpton
USA 1990
kleur 104 minuten
Opbloeiende liefde tussen jonge arbeidersweduwe en gesloten
analfabeet. De beide hoofdrollen zijn mooi, maar het gedoe
rond analfabetisme en leren lezen en schrijven komt helaas
nogal knullig over. Film is geslaagd als liefdesfilm (het is
schitterend om te zien hoe Fonda langzaam ontdooit en weer
een man in haar leven toelaat) maar mislukt als film over hoe
het is om niet te kunnen lezen in onze wereld vol letters.

Titel: Stanno tutti bene
Regie: Giuseppe Tornatore
Met: Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Marino Cenna,
Salvatore Cascio, Valeria Cavali, Norma Martelli,
Roberto Nobile
Italië 1990
kleur 135 minuten
Gepensioneerde ambtenaar Matteo Scuro woont op Sicilië. Als
zijn kinderen, die over heel Italië verspreid wonen, hem weer
eens een zomer lang niet hebben opgezocht, besluit hij zelf op
reis te gaan en ze allemaal te bezoeken. De werkelijkheid die hij
bij zijn kinderen aantreft, verschilt nogal van die van hun
enthousiaste verhalen en zijn trotse fantasieën. Hoe zeer de
kinderen ook hun best doen om te verbergen dat ze niet zo hoog
op de maatschappelijke ladder staan als ze altijd hebben doen
voorkomen, Matteo komt uiteindelijk achter de waarheid, en die
is in alle gevallen ontnuchterend en in één geval zelfs
verpletterend: een van zijn zoons blijkt al een half jaar geleden
zelfmoord te hebben gepleegd. Ontgoocheld keert Matteo ten
slotte terug naar Sicilië, maar hij kan niet anders dan de schijn
ophouden. Tegen het graf van zijn vrouw fluistert hij: ‘Stanno
tutti bene’ (iedereen maakt het goed).
Titel: Stanza del figlio, la
Regie: Nanni Moretti
Met: Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca,
Giuseppe Sanfelice, Sofia Vigliar, Silvio Orlando
Italië 2001
kleur 99 minuten
Gelukkig, welvarend gezin in klein Italiaans stadje wordt
getroffen door rampspoed als de 19-jarige zoon des huizes
verdrinkt. Zijn ouders en zusje rouwen op verschillende
manieren, maar de wonden die zijn geslagen helen niet of
nauwelijks. De film heeft een goed doordachte constructie,
waarin alles zonder opsmuk of commentaar wordt getoond,
zodat de machteloosheid van de intellectuele gegoede klasse
schrijnend voelbaar wordt, juist doordat de kijker weinig
emotionele verwantschap voelt met de nogal vlakke personages.
De eindsequentie is adembenemend.

Titel: Star is born, a
Regie: Bradley Cooper
Met: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Greg
Grunberg, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron
USA 2018
kleur 136 minuten
De derde remake van de klassieker uit 1937, ditmaal spelend in
de tijd van smartphones en YouTube-clips. Door de wol
geverfde oude rocker Jackson Maine ontdekt ploeterend
zangeresje en serveerster Ally en maakt haar beroemd. Ze
worden verliefd en trouwen, maar terwijl haar ster rijst verliest
Jackson steeds meer zijn gevecht met zijn eigen demonen. Door
prima acteerwerk van de als regisseur debuterende Cooper en
Lady Gaga en door de pakkende live-uitvoeringen kan deze
gemoderniseerde versie uitstekend op eigen benen staan,
ondanks de wel wat lange speelduur.
Titel: Starred up
Regie: David Mackenzie
Met: Rupert Friend, Jack O’Connell, Ben Mendelsohn,
David Ajala, Sam Spruell, David Avery, Sian
Breckin, Peter Ferdinando, Anthony Welsh, Frederick
Schmidt, Ryan McKenna, Tommy McDonnell,
Ashley Chin
UK 2013
kleur 106 minuten
Eric, een 17-jarige probleemjongere, gaat wegens onaangepast
gedrag van de jeugddetentie naar de echte gevangenis, waar
men probeert hem in een praatgroep woedebeheersing bij te
brengen. Op zijn nieuwe afdeling komt hij ook voor het eerst
sinds vele jaren zijn vader Neville tegen, die probeert hem voor
het ergste te behoeden. Rauw, onopgesmukt beeld van de
gewelddadige machtsstrijd in een Britse gevangenis, waar het
gevaar elke seconde op de loer ligt. Niet alle gevangenisclichés
worden vermeden, maar de strijd tussen vader en zoon is
aangrijpend. Bijzonder indringende film, die je als kijker het
gevoel geeft zelf onder het bloed en de littekens te zitten.
Titel: State of things, the
Zie:
Stand der Dinge, der

Titel: Station agent, the
Regie: Thomas McCarthy
Met: Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Bobby Cannavale,
Michelle Williams, Raven Goodwin
USA 2003
kleur 89 minuten
Fin is 1m45 lang en treinenfanaat en werkt in een
modelspoorwinkel. Als zijn baas plotseling overlijdt, blijkt dat
deze hem een oud stationsgebouw aan een niet meer gebruikte
spoorlijn in een afgelegen uithoek van New Jersey heeft
nagelaten. Hij geniet van de rust en verlatenheid van de plek,
want als dwerg houdt hij niet van het gezelschap van andere
mensen, maar zijns ondanks komt hij toch in contact met een
aantal mensen in zijn nieuwe woonomgeving, onder wie een
vervaarlijk vrolijke hotdogverkoper, een vrouw die treurt om de
dood van haar zoontje en een jonge bibliothecaresse. Een
sympathiek en bij vlagen ontroerend portret van enkele
eenzame mensen, waarbij lengte er uiteindelijk niet meer toe
doet. McCarthy schreef het script speciaal voor de drie
hoofdrolspelers; Dinklage en Cannavale waren al met elkaar
bevriend voordat het idee voor de film ontstond. Een klein
juweeltje!
Titel: Stazione, la
Regie: Sergio Rubini
Met: Sergio Rubini, Margherita Buy, Ennio Fantastichini
Italië 1990
kleur 93 minuten
Domenico (regisseur Rubini zelf) is stationschef op een bijna
verlaten stationnetje, waar slechts af en toe een trein stopt; de
meeste razen er voorbij. ’s Nachts doodt hij de tijd met klokken
hoe lang het duurt voor het koffiewater kookt of voordat het
blad van een kast omlaag klapt door de trillingen. Op een nacht
komt er een chique dame binnenvallen, die is weggelopen van
een feest in de buurt. De volgende trein gaat echter pas in de
vroege morgen, dus ze moet wachten. Als haar vriend haar
terug komt halen, ontstaat er een strijd op leven en dood tussen
hem en Domenico. Maar uiteindelijk kan de laatste de dame
ongedeerd naar haar trein begeleiden. De film toont deze
eenmalige uitbarsting van geweld als een donderslag bij heldere
hemel in een leven zonder enige opwinding op overtuigende
wijze.

Titel: Stella does tricks
Regie: Coky Giedroyc
Met: Kelly MacDonald, Lindsay Henderson, James Bolam,
Hans Matheson, Ewan Stewart, Andy Serkis, Paul
Chahidi
UK 1997
kleur 99 minuten
De 15-jarige Stella ontvlucht Glasgow en haar vader, een
derderangs komiek en alcoholist, en raakt in Londen in de
prostitutie verzeild. Ze houdt zich op de been door weg te
dromen in allerlei fantasieën. Als ze na een aanval op haar beste
vriendin uit het wereldje wil stappen, wordt ze door haar pooier,
de genadeloze Mr. Peters, op een gruwelijke manier afgestraft.
Ze trekt in bij een vriend, maar deze blijkt niet in staat van zijn
drugsverslaving af te komen; bovendien wordt ze achtervolgd
door haar oude leven. Ze besluit af te rekenen met het verleden.
Regisseuse Giedroyc kreeg het idee voor deze film na het
maken van documentaires over daklozen in Londen.
Titel: Steve + Sky
Regie: Felix van Groeningen
Met: Titus de Voogdt, Delfine Bafort, Johan Heldenbergh,
Romy Bollion
België 2004
kleur 100 minuten
Steve, een kruimeldief, en Sky, een hoertje met een hart van
goud, openen samen met Jean-Claude, een maat van Steve uit
de gevangenis, een striptent aan de Kortrijksesteenweg in Gent.
Snel, in videoclipstijl gefilmd ruig liefdesverhaal jaagt de kijker
met felle kleuren, hijgerige montage, flashbacks en -forwards,
nét niet synchrone voiceovers, afwisselend versnelde en
vertraagde beelden en opzwepende gruizige rock van beeld naar
beeld, maar dat kan niet verhullen dat het verhaal niet al te veel
om het lijf heeft en vooral beklijft als slap Vlaams Tarantinoaftreksel. De voortdurende clouloze anekdotes (‘een vader en
een zoon krijgen ruzie over een lottobriefje, en dan...’) zijn als
running gag wel amusant.

Titel: Steve Jobs
Regie: Danny Boyle
Met: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff
Daniels, Michael Stuhlbarg, Katherine Waterston,
Makenzie Moss, Ripley Sobo, Perla Haney-Jardine
USA 2015
kleur 122 minuten
Het leven van Steve Jobs, de man achter Apple, gesymboliseerd
door drie cruciale momenten in zijn carrière: de
productlanceringen van respectievelijk de Macintosh (1984), de
NeXT (1988) en de iMac (1998, het begin van de triomftocht
van Apple als designmerk, waardoor nu iedereen met een
smartphone in zijn hand loopt). Rondom deze presentaties
vinden confrontaties plaats met de mensen die in zijn privéleven
en werk een rol speelden: ex-vriendin Chrisann, dochter Lisa,
chef marketing (‘workwife’) Joanna Hoffman, compagnon van
het eerste uur Steve Wozniak (‘Woz’), programmeur Andy
Hertzfeld en Apple-CEO John Sculley (die hem in de jaren
tachtig uit het bedrijf gooide). Hoewel deze constructie nogal
geforceerd en toneelmatig aandoet – veel ging anders dan in
deze gefictionaliseerde biopic getoond – geeft de film een goed
beeld van enerzijds Jobs’ visionaire passie en anderzijds zijn
onmogelijke, licht ontvlambare karakter waardoor hij
voortdurend met iedereen in aanvaring kwam. Fassbender weet
zijn Jobs tenenkrommend narcistisch en onsympathiek, maar
toch ook menselijk neer te zetten, dat laatste vooral in zijn
worstelingen met het vaderschap. Wie een overzicht van Jobs’
complete carrière wil krijgen, kan terecht bij de ongeveer
terzelfdertijd uitgekomen documentaire Steve Jobs: the man in
the machine van Alex Gibney.
Titel: Still Alice
Regie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Met: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate
Bosworth, Shane McRae
USA 2014
kleur 101 minuten
Alice Howland is vijftig, hoogleraar linguïstiek aan Columbia
University in New York, gelukkig getrouwd en moeder van drie
volwassen kinderen. Als ze merkt dat ze woorden begint te
vergeten, gaat ze naar een neuroloog, die haar na een aantal
onderzoeken meedeelt dat ze een vroege, erfelijke vorm van
alzheimer heeft. Terwijl haar wereld langzaam afbrokkelt en
haar herinneringen haar ontglippen, doen haar man en kinderen
hun best om met de nieuwe situatie om te gaan. Moore schittert
in deze aangrijpende film, die de kijker op een angstaanjagende
manier confronteert met een van de meest verwoestende
psychische aandoeningen van onze tijd en sentimentaliteit
daarbij goeddeels vermijdt. Gebaseerd op de roman To not fade
away van Lisa Genova.
Titel: Still life (2006)
Zie:
Sanxia haoren

Titel: Still life (2013)
Regie: Uberto Pasolini
Met: Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury, Andrew
Buchan, Neil D’Souza, David Shaw Parker
UK 2013
kleur 92 minuten
John May is een gemeenteambtenaar die tot taak heeft familie
van alleenstaanden op te sporen die dood in hun huis zijn
gevonden; vaak draait het erop uit dat hij de enige aanwezige op
de begrafenis is. Als hij in het kader van een bezuiniging wordt
ontslagen, zet hij alles op alles om zijn allerlaatste zaak nog tot
een goed einde te brengen, en door wat hij daarbij meemaakt
lijkt hij zelf ineens een totaal nieuwe levensfase tegemoet te
gaan. Een studie in eenzaamheid en de achtergronden ervan, in
een door en door Britse setting en met een aangrijpend slot. Een
subtiele film met een mooie, ontroerende hoofdrol van Marsan.
Titel: Still walking
Zie:
Aruitemo aruitemo
Titel: Stille land, het
Regie: Ella Weisbrod
Met: Rick Hendriks, Giam Kwee, Dore Smit, Sieto Hoving,
Jaap Hoogstra, Jasper de Moor, Romijn Conen
Nederland 1993
kleur 56 minuten
Zelfmoord van de twintigjarige domineeszoon en
totaalweigeraar Job zet zijn omgeving aan tot denken. We zien
gebeurtenissen uit de laatste paar maanden van Jobs leven
achtereenvolgens door de ogen van zijn vader, zijn moeder, zijn
Koreaanse adoptiezus en haar vriend (en tegenpool van Job).
Iedereen heeft zichzelf wel iets te verwijten, want altijd is er
achteraf een moment geweest dat men zich anders had kunnen
opstellen. De latere zelfmoordenaar wordt niet als een soort
heilige voorgesteld, maar juist als iemand die niet bereid was
compromissen te sluiten (en die daardoor steeds meer
weerstanden en irritatie opriep), maar die kennelijk niet anders
kon.

Titel: Stille nacht
Regie: Ineke Houtman
Met: Josefien Hendriks, Liesbeth Kamerling, Victoria
Koblenko, Caro Lenssen, Christel Oomen, Jeroen
Spitzenberger, Victor Löw, Oren Schrijver
Nederland 2004
kleur 90 minuten
Vijf studentes besluiten actie te ondernemen als er in de buurt
waar zij wonen een serieverkrachter actief is en de politie maar
niet verder komt met het onderzoek. Ze vormen eerst een
comité dat maatregelen ter voorkoming van nieuwe
verkrachtingen probeert af te dwingen, maar als het hun niet
snel genoeg gaat nemen ze het recht in eigen hand en gaan ze
voor (amateur-)detective spelen. De thrillerplot is niet bepaald
sterk, vooral niet tegen het eind, maar de scènes in het
griezelige bos en met potentiële ‘verdachten’ zijn qua sfeer
goed getroffen en slagen erin de kijker een uiterst onbehaaglijk
gevoel te bezorgen. De ontknoping is een afknapper, maar als
spannend kijkspel is de film desondanks grotendeels geslaagd.
Titel: Stills
Regie: Mijke de Jong
Met: Thomas de Bres, Lucretia van der Vloot, Catalijn
Willemsen
Nederland 1994
kleur 36 minuten
Medebewoners van studentenhuis in Amsterdam zien Theo
langzaam afhaken, nors worden en in een depressie raken. Een
paar maal geeft hij signalen dat hij het niet meer ziet zitten, dat
hij zich eenzaam voelt en wanhopig is, maar op beslissende
momenten trekt hij zich telkens terug. Zijn vrienden zien dat er
iets mis is, maar weten niet tot hem door te dringen. Zijn
zelfmoord komt als een donderslag bij heldere hemel. Terwijl
we kijken naar scènes uit de maanden voor zijn dood en naar
polaroids die Theo maakte, vaak van vrolijke momenten in het
huiselijk leven, geven de huisgenoten commentaar.
Titel: Store badedag, den
Regie: Stellan Olsson
Met: Erik Claussen, Nina Gunke, Benjamin R. Vibe
Denemarken 1991
kleur circa 90 minuten
Jeugdherinnering van Gustav Adolf, zoon van een Deense
vrijbuiter en een Skånse schoonheid, aan een dag aan het strand
die hij in 1935 als tienjarige jongen met zijn ouders en een stel
buren meemaakte en die een onuitwisbare indruk op hem
maakte. Enerzijds omdat de dag iedereen uittilde boven de
zorgen van alledag in de crisistijd, anderzijds omdat hem die
dag de waarheid ter ore kwam achter de mooie verhalen die zijn
vader altijd opdiste. Deze prachtige, warme film vertelt in een
lange flashback een gelukkige periode uit een kinderleven tegen
de achtergrond van sociale wantoestanden en opkomend
fascisme. Doet denken aan Lies my father told me.

Titel: Storm, de
Regie: Ben Sombogaart
Met: Sylvia Hoeks, Barry Atsma, Dirk Roofthooft, Monic
Hendrickx
Nederland 2009
kleur 96 minuten
In de nacht van de watersnoodramp in Zeeland in 1953 raakt
ongehuwde tienermoeder Julia haar baby kwijt. Ze wordt gered
door een helikopterpiloot, die ermee instemt haar te helpen
zoeken naar het kind, wat het begin is van een vrijwel hopeloze
zoektocht die hen, tegen de stroom geëvacueerden in, door een
grimmig, surrealistisch waterlandschap vol dierlijke en
menselijke overblijfselen voert. De sfeer van het rampgebied is
goed getroffen en de special effects mogen er wezen, maar voor
de rest laat de film nogal wat steken vallen. Het scenario zit vol
onwaarschijnlijkheden en anachronismes, ook het gebruikte
Nederlands is vaak veel te modern (‘We gaan hem vinden!’) en
het slot is een pijnlijke misser.
Titel: Story of Qiu Ju, the
Zie:
Qiu Ju da guansi
Titel: Story of the weeping camel, the
Zie:
Ingen numsil
Titel: Storytelling
Regie: Todd Solondz
Met: Selma Blair, Leo Fitzpatrick, Robert Wisdom, Paul
Giamatti, John Goodman, Mark Webber, Jonathan
Osser
USA 2001
kleur 87 minuten
Tweeluik over de taboes in hedendaags Amerika van de maker
van Happiness en Welcome to the dollhouse. In het eerste deel,
Fiction, zoekt een studente haar seksuele grenzen op in de hoop
op inspiratie voor haar schrijfopdrachten. In het tweede deel,
Non-fiction, besluit een onzekere, in het leven vastgelopen man
een documentaire te maken over een gezin in een suburb in
New Jersey: strenge vader, sussende moeder, puber die niks
wil, jongere zoon die fanatiek aan sport doet en vroegwijs
jongetje. Het eerste deel is schetsmatig en niet erg overtuigend,
maar het tweede deel is een echte Solondz, met veel dramatiek
onder de saaie buitenkant. De regisseur lijkt hier een statement
te willen doen over het vermeende voyeurisme van zijn eerdere
films en het verschil tussen op de huid zitten en te kijk zetten.
De eenzaamheid en wreedheid van de personages levert
boeiend materiaal op.

Titel: Straight story, the
Regie: David Lynch
Met: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton
USA 1999
kleur 112 minuten
In 1974 legde de 73-jarige Alvin Straight, die te slechtziend was
voor een rijbewijs, per vierwielige grasmaaier honderden
kilometers af door het Midden-Westen van de Verenigde Staten
om zijn zieke 80-jarige broer te bezoeken die hij in tien jaar niet
had gesproken. Lynch verfilmde dit fascinerende gegeven tot
een ontroerende, in bedaard tempo voortkabbelende film over
gewone Amerikanen en hun grote en kleine belevenissen. De
slotscène is aangenaam onsentimenteel. Hoofdrolspeler
Farnsworth leed tijdens de opnamen aan botkanker en maakte in
2000 zelf een einde aan zijn lijdensweg. The Straight story was
zijn laatste film.
Titel: Stranger than fiction
Regie: Marc Forster
Met: Will Ferrell, Emma Thompson, Dustin Hoffman, Tony
Hale, Maggie Gyllenhaal
USA 2006
kleur 113 minuten
Belastingmedewerker met saai en voorspelbaar leven hoort op
een dag een vrouwenstem die precies beschrijft hoe hij leeft.
Het lijkt alsof hij de schrijfster hoort die het verhaal van zijn
leven schrijft. Het wordt pas echt griezelig als de stem vertelt
dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij consulteert eerst een
hoogleraar literatuurwetenschap en gaat ten slotte op zoek naar
de schrijfster zelf, die met writer’s block blijkt te kampen en
door een door de uitgeverij op haar dak gestuurde assistente
wordt gepusht om het boek af te maken. Hij wil proberen haar
over te halen om het slot van het verhaal te veranderen voor het
te laat is. Hij heeft inmiddels een vrouw leren kennen op wie hij
verliefd is geworden en wil nog niet dood. Onderhoudende film
met humoristische momenten en een duidelijke moraal, die
ondanks de inventieve plotwendingen uiteindelijk toch te veel
op de geijkte Hollywood-sentimenten speelt.
Titel: Stranger than paradise
Regie: Jim Jarmusch
Met: Eszter Balint, John Lurie, Richard Edson, Cecilia Stark,
Danny Rosen, Rammellzee
USA 1984
zwart-wit circa 90 minuten
Hongaars meisje arriveert in New York, trekt even in bij neef
en gaat dan door naar tante in Cleveland. Een jaar later halen de
neef en een vriend haar op en gaan ze naar Florida, het paradijs.
Totale leegloop en nietszeggende gesprekken van schrale
mensen in troosteloze omgevingen. Na Permanent vacation
opnieuw sfeervolle, trieste en toch onderhoudende film. Op de
geluidsband ‘I put a spell on you’ van Screamin’ Jay Hawkins.

Titel: Street cat named Bob, a
Regie: Roger Spottiswoode
Met: Luke Treadaway, Bob (kat), Ruta Gedmintas, Joanne
Froggatt, Anthony Head, Darren Evans
UK 2016
kleur 103 minuten
Gebaseerd op het gelijknamige autobiografische boek van
James Bowen, die na de scheiding van zijn ouders dakloos en
aan heroïne verslaafd raakte. Op het moment dat hij zijn
zoveelste poging doet om af te kicken, wandelt er een rode
kater zijn leven binnen die vervolgens niet meer van zijn zijde
wijkt. Er ontstaat een bijzondere band tussen James, die zijn
kostje bij elkaar scharrelt als straatmuzikant en
straatkrantverkoper, en de kat die steevast op zijn schouder zit.
Dankzij het onverstoorbare beest krijgt hij ineens aanspraak en
veel meer publiek dan eerst. Ook sluit hij vriendschap met een
excentrieke buurvrouw die ook met demonen uit het verleden
vecht. Zo weet hij langzaam uit het dal te kruipen en
uiteindelijk ook zijn cold turkey te doorstaan. Een heerlijke
feelgoodfilm en nog waar gebeurd ook – daar heeft een mens
soms even behoefte aan.
Titel: Stroomopwaarts
Zie:
Way upstream
Titel: Submarino
Regie: Thomas Vinterberg
Met: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, Gustav Fischer
Kjærulff, Patricia Schumann, Helene Reingaard
Neumann, Sebastian Bull Sarning, Mads Broe
Andersen
Denemarken 2010
kleur 105 minuten
Twee broers, wier levens in het slop zijn geraakt na een
traumatische gebeurtenis in hun jeugd, zien elkaar na jaren
terug op de begrafenis van hun moeder. De een is een alcoholist
met gewelddadige neigingen die na een gevangenisstraf in een
opvanghuis woont, de ander een drugsverslaafde alleenstaande
vader die meent dat hij door te gaan dealen de toekomst van
zijn zoontje veilig kan stellen. De film volgt hun parallelle
treurige levens en toont flitsen uit hun jeugd, waarin de twee
voor hun kleine broertje zorgden omdat hun moeder altijd
dronken was. Na de begrafenis zien ze elkaar nog één keer
terug. Deze sombere, aangrijpende film over verlangen naar
geborgenheid en de kinderlijke onschuld die in ieder mens
naklinkt, markeert de comeback van Vinterberg, die in 1998
doorbrak met Festen maar daarna de weg een beetje
kwijtraakte. Met deze film, qua thematiek verwant aan zijn
debuut, laat hij zien dat hij het vak nog steeds beheerst.

Titel: Sue
Regie: Amos Kollek
Met: Anna Thomson, Matthew Powers, Tahnee Welch,
Tracee Ellis Ross, Robert Kya-Hill, John Ventimiglia,
Austin Pendleton
USA 1997
kleur 90 minuten
Flarden uit het leven van een New Yorkse vrouw van een jaar
of dertig die door eenzaamheid, bindingsangst en geldnood
langzaam afglijdt naar de zelfkant van het leven. Ze praat met
mannen in cafés en op straat en zwervers op bankjes, probeert
tevergeefs een vaste baan te vinden en telefoneert af en toe met
haar demente moeder die nooit iets terugzegt. Zelfs enkele
mensen die echt om haar geven, zoals een vrouwelijke
barkeeper en een zo op het oog betrouwbaar vriendje, kunnen
haar niet redden. Hoofdrolspeelster Thomson geeft de wanhoop
van dit ongerichte menselijke projectiel meesterlijk gestalte.
Titel: Summer 1993
Zie:
Estiu 1993
Titel: Summer in the golden valley
Zie:
Ljeto u zlatnoj dolini
Titel: Summer of Aviya, the
Zie:
Hakayitz shel Aviya
Titel: Summer of Sam
Regie: Spike Lee
Met: John Leguizamo, Adrien Brody, Mira Sorvino, Jennifer
Esposito, Michael Rispoli, Bebe Neuwirth, Ben
Gazzara, Spike Lee
USA 1999
kleur 142 minuten
In de snikhete zomer van 1977 is New York in de greep van de
angst voor een seriemoordenaar. Tegen de achtergrond hiervan
schetst Lee een beeld van het leven in een hecht Italiaans
buurtje in de Bronx. Vinny zet zijn huwelijk met Dionna op het
spel door zijn promiscue gedrag, terwijl zijn beste vriend
Ritchie plotseling punk is geworden en daardoor de achterdocht
van de buurt wekt en een gemakkelijk slachtoffer wordt voor
volkswoede. Met zorg vormgegeven tijdsbeeld laat zien hoe
snel op niets gebaseerd wantrouwen mensen in hun greep kan
krijgen en lijkt in dat opzicht op zijn vroege film Do the right
thing, maar mist de indringendheid en onontkoombaarheid
daarvan, wellicht doordat Lee zich buiten zijn eigen milieu
minder op zijn gemak voelt, maar ook door de buitensporige
lengte.

Titel: Sunday
Regie: Johan Nossiter
Met: David Suchet, Lisa Harrow, Jared Harris, Larry Pine,
Joe Grifasi, Yeon Joo Kim, Chen Tsun Kit
USA 1997
kleur 90 minuten
Oliver, een wegbezuinigde IBM-employé die in een opvanghuis
woont, en Madeleine, een werkeloze Britse actrice van
middelbare leeftijd, ontmoeten elkaar op een vroege
zondagochtend in Queens. Zij ziet hem in eerste instantie aan
voor Matthew Delacorta, een regisseur die ze van vroeger kent,
en hij speelt het spelletje mee. Maar hoe meer deze twee
eenzame zielen samen optrekken, des te sterker vraag je je af
wie nu wie voor de gek houdt en óf het wel een spelletje is.
Ontroerende film over de fundamentele menselijke behoefte aan
verhalen, illusies en verfraaiing. Zouden wij niet allemaal eens
voor één dag Matthew Delacorta willen zijn?
Titel: Super size me
Regie: Morgan Spurlock
Met: Morgan Spurlock, Daryl Isaacs, Lisa Ganjhu, Stephen
Siegel, Bridget Bennett, Eric Rowley, Alexandra
Jamieson, Lisa Young
USA 2004
kleur 100 minuten
Geruchtmakende documentaire over de schadelijkheid van
fastfood. Spurlock trekt als een sympathiekere versie van
Michael Moore ten strijde tegen McDonald’s en vertelt daarmee
weliswaar een grotendeels bekend verhaal, maar dwingt respect
en sympathie af omdat hij niet zoals Moore alleen maar
pathologisch opdringerig is, maar het verhaal persoonlijk maakt
en letterlijk zichzelf in de strijd gooit: onder medische
supervisie eet hij een maand lang uitsluitend fastfood en toont
met meetresultaten aan wat dat met iemands lichaam doet. Hij
zet dus welbewust zijn eigen gezondheid op het spel voor de
goede zaak, waarmee hij waarschijnlijk meer mensen bereikt
dan allerlei goedbedoelde campagnes waar mensen geeuwend
en schouderophalend van wegzappen. Hij heeft in ieder geval
één succesje geboekt: de Super Size is volgens de aftiteling
inmiddels door McDonald’s afgeschaft.

Titel: Supernova (2014)
Regie: Tamar van den Dop
Met: Gaite Jansen, Tamar van den Dop, Bob Schwarze, Elise
van ’t Laar, Helga Boettiger, David Schutter
Nederland 2014
kleur 102 minuten
De vijftienjarige Meis woont met haar disfunctionele ouders en
haar demente(?) oma in een verlaten uiterwaardenlandschap,
dromend van een groots en meeslepend leven en zoekend naar
haar (seksuele) identiteit. Ze wordt letterlijk en figuurlijk
omgeven door leegte; de enige spanning komt van het wachten
op de volgende auto die de bocht mist en de gevel van het huis
ramt. De gezinsleden lijken lange tijd als planeten en sterren om
elkaar heen te draaien zonder elkaar ooit te raken, maar een
botsing kan niet uitblijven. Loom-zomers camerawerk en
schitterende beeldpoëzie, omlijst door de verbale acrobatiek van
de natuur- en sterrenkundige wetten uit Meis’ leerboeken, die
de door en door Hollandse setting in het universele trekken.
Vakwerk van Van den Dop! Losjes gebaseerd op het boek Mijn
vader zegt dat wij levens redden van Do van Ranst.
Titel: Supernova (2020)
Regie: Harry Macqueen
Met: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter
MacQueen, Nina Marlin, Ian Drysdale, Sarah
Woodward, James Dreyfus
UK 2020
kleur 94 minuten
Sam en Tusker, die elkaar al tientallen jaren kennen, trekken in
een camper door Engeland en bezoeken familie, vrienden en
plekken die een bijzondere betekenis voor hen hebben. Twee
jaar geleden is bij Tusker alzheimer vastgesteld en de tijd die ze
nog samen hebben is het kostbaarste wat ze hebben. Tusker gaat
steeds verder achteruit en het moment nadert dat hij Sam niet
meer zal herkennen en permanent verzorging nodig zal hebben.
De twee mannen worstelen hier elk op hun eigen manier mee en
vragen zich af of hun liefde bestand zal zijn tegen deze
ingrijpende veranderingen. Schitterend spel van Firth en Tucci
(die oorspronkelijk omgekeerd gecast waren, maar in overleg
met elkaar en regisseur Macqueen van rol wisselden) tegen het
decor van de wreed-prachtige Engelse natuur. Scènes als de
speech tijdens het feestje en het door merg en been gaande slot
zullen in het geheugen van iedere kijker gegrift blijven.

Titel: Sur, el
Regie: Victor Erice
Met: Omero Antonutti, Sonsoles Aranguren
Spanje 1983
kleur circa 90 minuten
Klein meisje kijkt met ontzag naar vader. Als ze groter wordt,
verdwijnt het respect heel langzaam. Ze ontdekt onder andere
zijn politieke verleden als rebel tegen Franco en zijn geheime
liefde voor een vrouw in het Zuiden, zijn geboortestreek. De
raadselen van de vroege jeugd blijken ontnuchterende
desillusies en trivialiteiten. Ze is boven hem uitgegroeid. Hij
zelf raakt aan de drank en pleegt zelfmoord als hij inziet dat hij
zelfs met zijn dochter geen goed contact heeft. Aan het einde
van de film vertrekt het meisje eindelijk naar het zo
geheimzinnige Zuiden (om bij oma van een ziekte bij te
komen). Misschien komt er een vervolgfilm waarin we die reis
zien.
Titel: Sur mes lèvres
Regie: Jacques Audiard
Met: Emmanuelle Devos, Vincent Cassel, Olivier Gourmet,
Olivier Perrier
Frankrijk 2001
kleur 115 minuten
Carla, een niet al te mooie secretaresse van in de dertig, is
praktisch doof en wordt ondanks haar toewijding door niemand
op kantoor erg serieus genomen. Wegens de grote drukte mag
ze een assistent aannemen, en ze kiest voor een jongeman die
net uit de gevangenis is. De twee maken onvermoede kanten in
elkaar los; al snel bewijzen ze elkaar kleine diensten, en het
wordt echt spannend als het onwaarschijnlijke koppel plannen
voor een kraak begint te beramen waarin Carla’s
lipleesvaardigheid op een cruciaal moment van groot belang
blijkt. Een boeiende karakterstudie van twee buitenbeentjes die
de geijkte filmpaden zorgvuldig mijdt. Zeer de moeite waard.
Titel: Surprise, de
Regie: Mike van Diem
Met: Jeroen van Koningsbrugge, Georgina Verbaan, Jan
Decleir, Henry Goodman
Nederland 2015
kleur 102 minuten
Jacob, een excentrieke multimiljonair, tekent na de dood van
zijn moeder een contract om spoedig (maar op een niet nader
omschreven moment) een eind aan zijn leven te laten maken.
Bij het bedrijf loopt hij Anne tegen het lijf, die daar kennelijk
om dezelfde reden is. Als er iets moois tussen de twee lijkt op te
bloeien, wil Jacob zijn contract laten ontbinden, maar de
bedrijfsleiding is not amused. Onderhoudende romcom met
Tarantino-trekjes houdt de kijker tot het eind bij de les met een
reeks verrassende wendingen die het clichématige van het
basisgegeven met gemak doen vergeten, met een ontroerende
bijrol van Decleir als fijn extraatje. Gebaseerd op een kort
verhaal van Belcampo. Leuk!

Titel: Suzanne
Regie: Katell Quilévéré
Met: Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel, Paul
Hamy, Lola Dueñas
Frankrijk 2013
kleur 94 minuten
Suzanne neemt al als klein meisje geen genoegen met de geijkte
antwoorden en richtlijnen van de volwassenen. Ze wil meer, ze
wil een spannend leven waarin ze haar eigen keuzes maakt. En
dat krijgt ze dan ook: ze wordt het liefje van gangster Julien en
aanvaardt de consequenties daarvan. Wel trekt ze met haar
wispelturige, egocentrische gedrag een zware wissel op het
leven van haar zus Maria, die ze al vrij snel opzadelt met de
zorg voor haar kindje maar die haar door dik en dun blijft
steunen, en haar vader, een vrachtwagenchauffeur die haar en
haar zus na de dood van hun moeder alleen heeft opgevoed.
Quilévéré moraliseert niet en geeft geen makkelijke
verklaringen, maar laat korte episodes zien uit het leven van een
jonge vrouw die niets en niemand ontziend haar eigen weg gaat,
machteloos gadegeslagen door haar familie. Maar juist door die
afstandelijke, puur registrerende vorm blijft de strekking
enigszins vaag, waardoor de film weinig indruk nalaat.
Titel: Suzie Washington
Regie: Florian Flicker
Met: Birgit Doll, Herbert Korn, August Zirner, Wolfram
Berger, Karl Ferdinand Kratzl, Nina Proll
Oostenrijk 1998
kleur 87 minuten
De Russische lerares Nana is met een valse pas op weg naar de
Verenigde Staten, maar wordt op het vliegveld van Wenen
betrapt. Ze weet te ontsnappen en probeert over land Duitsland
te bereiken, waarbij ze zich voordoet als de Amerikaanse
toeriste Suzie Washington. Het in documentaire stijl gefilmde
verhaal geeft een goed beeld van het onzekere bestaan van
iemand zonder papieren, die alleen daarom al met argwaan
wordt bekeken; zo zien we het voor toeristen zo gastvrije
Oostenrijk vanuit een totaal andere invalshoek, overigens
zonder enig moralisme gefilmd. De mensen die Nana op haar
weg vindt, zijn niet zozeer antivluchteling als wel volkomen
onbeholpen. Doll levert een formidabele acteerprestatie als de
permanent gespannen Nana. Fraai zijn haar in voiceover
voorgelezen, onder alle omstandigheden hoopvol getoonzette
brieven aan haar (al of niet fictieve) oom in Amerika.

Titel: Svobodnoe plavanie (Free floating)
Regie: Boris Chlebnikov
Met: Aleksandr Jatsenko, Jevgeni Sitji, Pjotr Zaichenko,
Boris Petrov, Darja Ekamasova, Sergei Nasedkin,
Aleksei Osjoerkov
Rusland 2006
kleur 101 minuten
Komisch drama over Ljonja, een jongeman uit een klein
Russisch stadje waar de fabriek, de enige bron van
werkgelegenheid, sluit. Het leven dat al helemaal voor Ljonja
uitgestippeld leek – aan de werkbank staan en ’s avonds met
vrienden uitgaan en meisjes ontmoeten – valt in duigen en de
lamlendigheid slaat toe. Ljonja neemt allerlei baantjes aan maar
kan nergens aarden, en de collega’s met wie hij te maken krijgt
inspireren ook niet bepaald tot stevig aanpakken.
Absurdistische kijk op de economische malaise die in talloze
kleine plaatsen in Rusland heerst (en waarom in werkelijkheid
vast niets te lachen valt) zoekt het vooral in schmieren met de
Russische ziel, die zoals bekend rijk is aan gevoel voor
dramatiek, afgewisseld met lange statische shots zonder veel
actie. Matig.
Titel: Sweet Emma, dear Böbe
Zie:
Édes Emma, drága Böbe
Titel: Sweet hereafter, the
Regie: Atom Egoyan
Met: Ian Holm, Sarah Polley, Bruce Greenwood, Maury
Chaykin, Arsinée Khanjian, David Hemblen,
Gabrielle Rose, Tom McCamus, Peter Donaldson
Canada 1997
kleur 110 minuten
Een advocaat (Holm) begeeft zich naar een ingesneeuwd
Canadees dorpje waar zich een ongeluk met een schoolbus heeft
voorgedaan waarbij veertien kinderen zijn omgekomen. Hij
probeert de treurende ouders ertoe te bewegen een aanklacht
tegen de overheid in te dienen om er een schadevergoeding uit
te slepen. ‘Ongelukken bestaan niet,’ zo betoogt hij; ‘ergens
heeft iemand een fout gemaakt. U bent woedend, en ik ben hier
om uw woede een stem te geven.’ Deze man blijkt echter toch
meer te zijn dan een ordinaire ambulance chaser, want hij weet
uit eigen ervaring hoe verschrikkelijk het is als je kind je
ontglipt, en dat je dan bereid bent om tot het uiterste te gaan. De
soms zeer schokkende beelden draaien uiteindelijk allemaal om
de kwetsbaarheid van liefdesbanden en de rampen die ontstaan
wanneer ze worden doorgesneden. Het lijkt me onmogelijk deze
film te zien zonder er diep door geraakt te worden.

Titel: Sweet sixteen
Regie: Ken Loach
Met: Martin Compston, Annmarie Fulton, William Ruane,
Michelle Abercromby, Michelle Coulter, Gary
McCormack
UK/Duitsland/Spanje 2002
kleur 106 minuten
De Schotse Liam is bijna zestien. Zijn moeder zit in de bak en
hij wordt door zijn pleegvader uit huis getrapt omdat hij geen
drugs de nor in wil smokkelen. Vervolgens gaat hij onder het
motto ‘het doel heiligt de middelen’ zelf dealen om een huis te
kunnen bekostigen voor hem en zijn moeder als ze vrijkomt. De
film laat op rauw-realistische wijze, maar zonder enig
moralisme, zien dat hij geen andere keus heeft, maar ook
waarom en op welke manier zijn plan wel verkeerd moet
aflopen. Indrukwekkend beeld van een gedoemd milieu waaruit
nauwelijks ontsnapping mogelijk lijkt.
Titel: Sweetie
Regie: Jane Campion
Met: Geneviève Lemond, Karen Colston, Tom Lycos, Jon
Darling
Nieuw-Zeeland 1989
kleur 97 minuten
Onthutsende debuutfilm over twee zusjes die ieder op hun
manier abnormaal zijn. De ene, Kay, is een onopvallend en
onaantrekkelijk trutje, de andere, Dawn oftewel Sweetie, een
lelijke, dikke, schreeuwerige, onaangepaste ‘volwassen puber’,
die begint te krijsen zodra ze haar zin niet krijgt. De twee
komen met elkaar in conflict als Sweetie ongevraagd bij Kay
intrekt en Kay en haar vriend, en later ook haar ouders,
terroriseert. Ten slotte drijft ze haar onaangepaste gedrag tot het
uiterste door in een boom te gaan leven. Alles in de film is van
een zorgvuldig uitgezochte lelijkheid en groteskheid, van
kleding en interviews tot aan de meedogenloze cameravoering,
die de personages letterlijk tot randfiguren maakt. De tweede
film die Campion maakte, was An angel at my table.

Titel: Swimming pool
Regie: François Ozon
Met: Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance,
Marc Fayolle, Jean-Marie Lamour, Mireille Mossé
UK 2003
kleur 102 minuten
Psychologisch portret van een al wat oudere, eenzame Engelse
thrillerschrijfster die om van haar writer’s block af te komen
een poos mag doorbrengen in de Franse villa van haar
Londense uitgever, met wie ze een verhouding heeft, of hoopt
te krijgen. Daar wordt ze echter al spoedig lastiggevallen door
diens Franse dochter, van wier bestaan ze niet afwist. Ze vindt
echter juist dankzij die dochter weldra volop inspiratie voor
haar nieuwe boek, en uiteindelijk moet de kijker zich wel gaan
afvragen welk deel van al het spannends dat hij heeft gezien op
werkelijkheid berust en welk deel op fantasie. Misschien is wel
bijna álles fantasie. De spanning wordt fraai opgebouwd en tot
het eind toe vastgehouden. Dit is zo’n film waarbij je na afloop
alle beelden nog eens gaat doornemen omdat alles achteraf een
andere betekenis lijkt te krijgen.
Titel: Swimming with sharks
Regie: George Huang
Met: Kevin Spacey, Frank Whaley, Michelle Forbes, Benicio
del Toro, T.E. Russell
USA 1994
kleur 101 minuten
De jonge Guy, die graag hogerop wil komen in de filmwereld,
gaat als hulpje van een producer werken bij een filmstudio in
Hollywood. De producer, Buddy Ackerman, is een egoïstische
klootzak die de gewoonte heeft zijn ondergeschikten de hele
dag te beledigen en te kleineren, naar hij zegt om ze te sterken
voor een carrière in de keiharde wereld van de film, en die
grossiert in oneliners als ‘Avoid female directors, they ovulate’
en ‘Don’t say that actor’s dead... he’s unavailable’. Guy slikt
Buddy’s onbeschofte gedrag lange tijd om zijn baantje niet
kwijt te raken, maar op een gegeven moment wordt het hem te
veel. Hij gijzelt Buddy in diens huis, zegt hem eens goed de
waarheid en laat hem allerlei kwellingen en vernederingen
ondergaan. Buddy weet de zaak echter zo te ontknopen dat Guy
alsnog gecompromitteerd raakt. De kijker houdt al met al een
behoorlijk vieze smaak in de mond over aan deze onthutsende
film.

Titel: Swordfish
Regie: Dominic Sena
Met: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don
Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea de Matteo,
Camryn Grimes
USA 2001
kleur 99 minuten
Supercrimineel Gabriel Shear heeft het voorzien op een groot
geldbedrag dat zich bij een allang opgeheven schimmige
overheidsdienst heeft opgehoopt en huurt de gewiekste hacker
Stanley Jobson in om toegang te krijgen tot de betreffende
rekeningen. Stanley gaat akkoord omdat hij zo een kans hoopt
te krijgen om zijn dochtertje weer te zien, dat door zijn ex bij
hem wordt weggehouden, maar al snel blijkt dat het project
waarmee hij zich heeft ingelaten veel verder reikt dan ‘slechts’
een bijzonder soort bankoverval: Shear heeft zichzelf tot een
soort redder van Amerika en de wereld gebombardeerd. Stanley
wordt tegen zijn zin meegesleept in een duizelingwekkend
avontuur dat hem van de ene levensgevaarlijke situatie in de
andere doet belanden. Travolta heeft een aantal mooie scènes,
maar als geheel stelt de film wat teleur: het is vooral veel
spectaculaire actie, maar de rammelende plot haalt niet het
niveau van de grote voorbeelden waaraan nadrukkelijk wordt
gerefereerd.
Titel: Synecdoche, New York
Regie: Charlie Kaufman
Met: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle
Williams, Catherine Keener, Sadie Goldstein, Tom
Noonan, Hope Davis, Jennifer Jason Leigh
USA 2008
kleur 124 minuten
Theaterregisseur Caden Cotard begint na een succesvolle
productie van Death of a salesman in Schenectady aan een
nieuwe productie in een oude fabriekshal in New York. Hij wil
er zichzelf en zijn banale alledaagse leven in laten zien en
instrueert de acteurs hun geconstrueerde levens zo getrouw
mogelijk na te spelen in een decor dat de grote stad buiten in het
klein weerspiegelt. Terwijl die spiegelstad groeit en steeds
realistischer wordt, ontaardt Cadens echte leven in een chaos.
De geest van zijn ex-vrouw Adele, die nu in Berlijn met een
vriendin samenwoont die zijn dochter Olive op een voor hem
onacceptabele manier grootbrengt, achtervolgt hem, zijn
huwelijk met de actrice Claire loopt spaak en het lukt hem niet
de relatie met de ontroerende Hazel nieuw leven in te blazen.
De jaren vliegen voorbij en Caden verschanst zich meer en
meer achter zijn eigen meesterwerk, waarbij de grens tussen
realiteit en fictie steeds verder vervaagt. Een curieus cerebraal
en weerbarstig werkstuk dat bij vlagen toch weet te ontroeren,
met de fenomenale Hoffman als gekwelde protagonist.

Titel: Syngué sabour, pierre de patience (The patience
stone)
Regie: Atiq Rahimi
Met: Golshifteh Farahani, Hamid Djavadan, Hassina Burgan,
Massi Mrowat, Mohamed Al Maghraoui
Afghanistan/Frankrijk/Duitsland 2012
kleur 102 minuten
In een door oorlog verscheurd islamitisch land waakt een jonge
vrouw bij het lichaam van haar veel oudere echtgenoot, die
buiten bewustzijn is na een schot in zijn nek. Hij is in de steek
gelaten door zijn strijdmakkers en zijn broers. De vrouw besluit
de man de lijdensweg van haar leven te vertellen omdat hij
‘voor het eerst naar haar luistert’, lees: niets terug kan zeggen of
doen. Hij wordt zo voor haar tot de ‘geduldssteen’ uit de
overlevering: een steen die je al je geheimen vertelt, waarna je
hem stukgooit om van je kwellingen te worden verlost. Het is
een hartverscheurend verhaal over een vrouwenleven in een
land waar vrouwen als rechteloze, verachtelijke baarmachines
worden beschouwd – een verhaal dat ze nooit had kunnen
vertellen als haar man bij bewustzijn was geweest.
Titel: System crasher
Zie:
Systemsprenger
Titel: Systemsprenger (System crasher)
Regie: Nora Fingscheidt
Met: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria
Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub, Victoria
Trauttmansdorff, Maryam Zaree
Duitsland 2019
kleur 125 minuten
De 9-jarige Benni is een ongeleid projectiel. In iedere instelling
en elk pleeggezin waar ze terechtkomt wordt ze weer
weggestuurd, omdat ze vanwege haar destructieve
woedeaanvallen nergens te handhaven is. Ze heeft maar één
doel: terug naar haar moeder Bianca. Maar die is niet in staat
haar op te voeden, ze is bang voor Benni en is haar liever kwijt
dan rijk. In een ultieme poging om het meisje ergens permanent
geplaatst te krijgen vraagt een medewerkster van de
kinderbescherming een woedebeheersingscoach om Benni’s
vaste schoolbegeleider te worden. Hij lijkt inderdaad enige grip
op Benni te krijgen, maar zal het hem lukken haar stabiliteit te
geven? Sterk aangrijpende, documentair aandoende film over
een psychisch zwaar beschadigd en kwetsbaar kind in de molen
van de jeugdzorg. We zien Benni in al haar facetten: lief
smekend, aandoenlijk, razend van woede, ontroostbaar
verdrietig en als gewelddadige pestkop. Een kind hunkerend
naar houvast dat toch telkens weer de vlucht naar de (soms
levensgevaarlijke) vrijheid kiest. Onthutsend.

Titel: Szerencsés Dániel (Daniel takes a train)
Regie: Pál Sándor
Met: Péter Rudolf, Sándor Zsótér, Katalin Szerb, András
Kern
Hongarije 1983
kleur 87 minuten
Enkele weken na de Russische inval in Hongarije reizen twee
jongens westwaarts om zoals vele anderen het land te verlaten.
Ze hebben heel verschillende motieven: de één reist achter een
meisje aan, de ander zoekt z’n vader. De ouders van het meisje
geven in grensplaatsje te kennen dat ze relatie niet zien zitten,
waarop Daniel gedesillusioneerd de trein terug naar Boedapest
neemt. Z’n vriend Gyuri heeft inmiddels ontdekt dat z’n vader
een laffe opportunist is.
Titel: Sztuczki (Tricks)
Regie: Andrzej Jakimowski
Met: Damian Ul, Ewelina Walendziak, Tomasz Sapryk,
Rafal Guzniczak, Iwona Fornalczyk, Joanna
Liszowska, Andrzej Golejewski
Polen 2007
kleur 95 minuten
De zesjarige Stefek woont met zijn moeder en zijn oudere zus
Elka, die naast haar baantjes en vergeefse sollicitatiegesprekken
een beetje op hem probeert te letten, in een dorpje in de buurt
van Wroclaw waar hij elke dag op het station zijn verloren
gewaande vader meent te zien. Hij gelooft dat hij in staat is met
trucjes de loop der dingen te manipuleren en zijn vader zo te
dwingen naar huis terug te keren. Prachtig, geheel vanuit de
kinderlijke observatie en fantasie geconstrueerd magischrealistisch zomerverhaal. Opgedragen aan ‘mijn zus, van wie ik
altijd op de kast moest zitten’, dus waarschijnlijk deels
autobiografisch.
Titel: T’es belle, Jeanne
Regie: Robert Menard
Met: Marie Tifo, Pierre Curzi, Michel Côté
Canada 1988
kleur circa 85 minuten
Lerares raakt verlamd na val van dak. Ze wil niets meer van
haar vriend weten. In het revalidatiecentrum ontmoet ze de
tegendraadse Bert. De twee zoeken aansluiting bij elkaar en
proberen de gevolgen van hun handicap te overwinnen.
Ondanks tegenslagen lijkt dat te lukken. De twee hoofdrollen
zijn sterk, maar de ex-vriend van de lerares komt niet echt uit de
verf; het lijkt een beetje een slapjanus, terwijl dat niet de
bedoeling kan zijn.

Titel: Ta’m e guilass (A taste of cherry)
Regie: Abbas Kiarostami
Met: Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagheri, Afshin
Khorshid Bakhtiari, Safar Ali Moradi, Mir Hossein
Noori, Ahmad Ansari
Iran/Frankrijk 1997
kleur 95 minuten
Een man heeft besloten om zelfmoord te plegen. Hij heeft zijn
eigen graf al gedolven onder een kersenboom en zoekt nu
iemand om het graf de volgende ochtend vroeg dicht te gooien.
Maar iedereen die hij vraagt – onder andere een soldaat en een
student theologie – heeft zijn eigen redenen om te weigeren.
Uiteindelijk vindt hij een oude taxidermist die zelf ooit een
zelfmoordpoging heeft gedaan bereid hem te helpen, zij het met
tegenzin. De film bevredigt niet geheel doordat Kiarostami de
kijker te weinig houvast biedt: we komen én niets te weten over
de achtergronden van de wanhopige hoofdpersoon én de afloop
blijft ongewis. Matig.
Titel: Tahim
Regie: Pierre-François Martin-Laval
Met: Gérard Depardieu, Assat Ahmed, Isabelle Nanty,
Mizanur Rahaman, Sarah Touffic Othman-Schmitt,
Victor Herroux, Tiago Toubi, Sabrina Uddin
Frankrijk 2019
kleur 107 minuten
Als Nura is gearresteerd en ondervraagd nadat hij aan een
protestdemonstratie heeft deelgenomen, is hij bang dat zijn
zoon Fahim hem zal worden afgenomen. Samen met Fahim
vlucht hij van Bangladesh naar Parijs, waar ze in een
asielzoekerscentrum belanden. Fahim, die al op jonge leeftijd
opviel door zijn grote talent voor het schaakspel, gaat er in de
leer bij de juniorenschaaktrainer Sylvain. Terwijl hij snel
carrière maakt en uiteindelijk mee mag doen aan de Franse
kampioenschappen voor onder de twaalf jaar, verzeilt zijn vader
in de illegaliteit. Fahim weet het kampioenschap te winnen,
waarna er landelijke media-aandacht komt voor zijn zaak en hij
en zijn vader uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen en de
rest van het gezin kunnen laten overkomen. Ontroerend portret
van een getalenteerd jongetje en zijn norse Franse leermeester
tegen de achtergrond van de ellende van de illegale migranten,
gebaseerd op het levensverhaal van schaker Fahim Mohammad
en met een paar schrijnende nevenplotjes, onder andere over
een tolk bij de immigratiedienst die gewetenloos misbruik
maakt van zijn positie.

Titel: Take me somewhere nice
Regie: Ena Sendijarević
Met: Sara Luna Zorić, Lazar Dragojević, Ernad Prnjavorac
Nederland/Bosnië 2019
kleur 91 minuten
Alma woont met haar moeder in Nederland en kent haar vader,
die kort na haar geboorte is teruggekeerd naar zijn vaderland
Bosnië, niet. Als ze hoort dat hij in het ziekenhuis ligt, besluit
ze naar Bosnië af te reizen om hem op te zoeken. Ze logeert
daar bij haar neef Emir, die zich nauwelijks om haar
bekommert, en ontmoet via hem de knappe Denis die meteen in
haar geïnteresseerd is. Als Alma na veel omzwervingen en
tegenslag eindelijk in het ziekenhuis arriveert, wacht haar een
onaangename verrassing. Een dromerige en enigszins
absurdistische roadmovie waarin Bosnië in felle kleuren en vol
opgewekte levenslust van het scherm spat en het minder om de
plot dan om de sfeer en het telkens weer verschuiven van
verwachtingen gaat. Onderhoudend en bij vlagen komisch,
maar nogal stuurloos debuut van de Bosnische Sendijarević.
Titel: Take my eyes
Zie:
Te doy mis ojos
Titel: Take shelter
Regie: Jeff Nichols
Met: Michael Shannon, Jessica Chastain, Shea Whigham,
Tova Stewart, Katy Mixon, Natasha Randall, Robert
Longstreet
USA 2011
kleur 120 minuten
Dertiger Curtis heeft last van dromen en hallucinaties waarin
hem en zijn gezin de meest verschrikkelijke dingen overkomen;
hij is bang dat hij dezelfde psychische aandoening heeft waar
zijn moeder al heel lang aan lijdt en raakt steeds meer
geobsedeerd door het idee dat hij zijn vrouw en zijn
gehandicapte dochtertje beter moet beschermen. Dat probeert
hij te doen door een stormschuilkelder in de achtertuin te
bouwen, die zich echter tot een bedreiging voor zijn huwelijk en
uiteindelijk zijn hele bestaan ontpopt. Of we dit moeten duiden
als een visualisatie van de angsten van de Amerikaanse
middenklasse in tijden van crisis en klimaatverandering of dat
er toch letterlijk sprake is van een naderend (al dan niet
meteorologisch) onheil, laat regisseur Nichols netjes in het
midden, zodat er fijn bij een biertje na te praten valt. De
visualisaties van Curtis’ angstaanvallen en -dromen en de
beelden van dreigende wolkenluchten en dansende
vogelzwermen zijn schitterend, maar de film als geheel valt
tegen en duurt bovendien te lang.

Titel: Take this waltz
Regie: Sarah Polley
Met: Michelle Williams, Seth Rogen, Luke Kirby, Sarah
Silverman, Jennifer Podemski
Canada 2011
kleur 116 minuten
In een vliegtuig ontmoeten Margot en Daniel elkaar. Zij is,
hoewel gelukkig getrouwd met een kookboekenschrijver,
meteen door hem gefascineerd. Bij thuiskomst blijken ze
overburen te zijn en moet Margot wel aan Daniel bekennen dat
ze getrouwd is. Volgt een spel van aantrekking en afstoting,
wikken en wegen, aarzeling en ontkenning, tot de gevoelens
zich niet meer laten wegcijferen en Margot zich moet afvragen
of ze nog wel gelukkig is met de status quo in haar huwelijk.
Volgens sommigen saai en langdradig, volgens anderen een
diepzinnig en inzichtgevend statement. Williams (die eerder
onder meer schitterde in Blue Valentine en kort na deze film in
het prachtige My week with Marilyn speelde) doet erg haar best,
en er is een goede bijrol van Silverman als met ontwenning
worstelende alcoholiste.
Titel: Takhté siah (Blackboards)
Regie: Samira Makhmalbaf
Met: Bahman Ghobadi, Said Mohamadi, Behnaz Jafari,
Mohamad Karim Rahmati
Iran 2000
kleur 85 minuten
In het grensgebied tussen Iran en Irak trekken leraren met
schoolborden op hun rug door het onherbergzame land, op zoek
naar leerlingen die ze les kunnen geven in ruil voor voedsel. De
film volgt twee van hen: de een ontmoet een groep jongetjes die
spullen over de grens smokkelen en weinig van onderwijs
moeten hebben, de ander belandt te midden van een groep oude
Koerden die terug willen naar hun door Saddam Hoessein
platgebombardeerde geboorteplaats in Irak om daar vredig te
sterven; daar is evenmin emplooi voor iemand die kennis en
cultuur wil verspreiden. De hardheid van het leven in een door
oorlog verscheurd gebied wordt goed voelbaar; van lesgeven
komt dan ook weinig terecht, al worden de schoolborden wel
voor vele andere doeleinden gebruikt: als spalk, als brancard,
als bruidsschat, om kleren op te drogen te hangen en natuurlijk
om je onder te verschuilen als er gevaar dreigt. De beelden zijn
rauw-poëtisch en indringend, de jonge regisseuse staat met de
handheldcamera midden tussen haar spelers in. Indrukwekkend.

Titel: Tala! Det är så mörkt
Regie: Suzanne Osten
Met: Etienne Glaser, Simon Norrthon
Zweden 1993
kleur 88 minuten
Confrontatie tussen joodse psychiater Jacob en tot de categorie
lafbekken behorende, opgefokte skinhead Sören in het Zweden
van 1993. Gesprekken tussen de twee afgewisseld met pseudodocumentaire flarden van Sören en zijn vrienden die
buitenlanders molesteren, vrouwen verkrachten en een
antiracismedemonstratie verstoren, alsmede gesprekken met de
ouders van Sören en collega’s van Jacob. Jacob, die probeert
redelijk met Sören te praten, haakt af als ze ruzie krijgen over
het al of niet bestaan hebben van het vernietigingskamp
Auschwitz, waar Jacobs vader en zus zijn omgekomen, maar
probeert later de draad van de gesprekken weer op te pakken.
De goede bedoelingen van de regisseuse zijn evident, maar ik
vond de film te veel een ‘leerstuk’ en de gesprekken te weinig
realistisch.
Titel: Talk radio
Regie: Oliver Stone
Met: Eric Bogosian
USA 1988
kleur 105 minuten
Bogosian speelt de ‘shock-jock’ Barry Champlain (geïnspireerd
op de in 1984 vermoorde Alan Berg), die een radiotalkshow
heeft waarin neonazi’s, junks, verkrachters en andere vreselijke
lieden aan het woord worden gelaten. Daarmee wil hij aantonen
hoe barbaars en onmenselijk de moderne, technologische
samenleving is en wat er werkelijk schuilgaat achter de woede
en emoties van de mensen. Hij provoceert de opbellende
luisteraars, scheldt ze verrot of gooit botweg de hoorn erop.
Zijn meerderen, zijn sponsors en zijn luisteraars zien de show
echter slechts als vermakelijk amusement (zoals onder meer
duidelijk wordt in een huiveringwekkende scène waarin een
totaal geflipte, onzin uitkramende luisteraar in de studio op
bezoek komt). Hierdoor wordt Champlain steeds wanhopiger en
cynischer en verliest ten slotte ieder geloof in zijn werk. Aan
het eind van de film keert de vuiligheid die hij heeft opgeroepen
zich tegen hem: hij wordt op het parkeerterrein van de studio
vermoord door een woedende luisteraar. Een film die beklemt
en met stomheid slaat.

Titel: Tall guy, the
Regie: Mel Smith
Met: Jeff Goldblum, Emma Thompson, Rowan Atkinson,
Emil Wolk, Geraldine James, Kim Thomson
UK 1990
kleur 90 minuten
Vakkundige komedie over Dexter King, Amerikaans
tweederangs acteur in Londen, die verliefd wordt op de rechtdoor-zeeë verpleegster Kate en de waarde van ware liefde leert
kennen. Bevat schitterende scènes uit de partnerschap van
Dexter met een akelige komiek die alle aandacht voor zichzelf
opeist en hem als een hond behandelt (‘You act like five pieces
of shit!’), en uit de repetities van de musical Elephant
(gebaseerd op The elephant man), een boosaardige parodie op
Cats. Tot in de puntjes afgewerkt. Ook alle bijrollen zijn perfect
gecast.
Titel: También la lluvia
Regie: Icíar Bollaín
Met: Gael García Bernal, Luis Tosar, Karra Elejalde, Raúl
Arévalo, Cassandra Ciangherotti, Juan Carlos
Aduviri, Carlos Santos, Milena Soliz
Spanje/Mexico 2010
kleur 103 minuten
De Spaanse regisseur Sebastian is met zijn producer Costa en
zijn crew in Cochabamba in Bolivia om een film op te nemen
over Columbus, zijn eerste verkenningen van het nieuwe land
en de manier waarop de Spanjaarden de indianen destijds
behandelden. Costa heeft deze locatie (die overigens niet erg
lijkt op de Caribische kust waar Columbus in werkelijkheid
voet aan wal zette) gekozen omdat zijn budget krap is en hij
hier goedkoop acteurs en figuranten kan inhuren. Alles loopt
gesmeerd totdat er in de streek een conflict uitbreekt over de
privatisering van de watervoorziening; een Amerikaans bedrijf
wil de indianen ineens laten betalen voor water dat ze tot dan
toe altijd gratis betrokken uit putten die ze zelf hadden
geslagen. Een van de leiders van de opstand is Daniel, een
belangrijke acteur in de film, zodat er een belangenconflict
ontstaat: de filmmakers willen de autoriteiten graag te vriend
houden om hun film rustig af te kunnen maken, wensen zich
afzijdig te houden van de politiek en eisen hetzelfde van Daniel,
maar die wil loyaal zijn aan zijn gezin en zijn volk.
Indrukwekkende film rond twee historische gegevens (de
kolonisatie in vroeger eeuwen en de recente ‘wateroorlog’) die
onthutsende parallellen blijken te vertonen.
Titel: Tangerines
Zie:
Manariinid

Titel: Tango lesson, the
Regie: Sally Potter
Met: Sally Potter, Pablo Verón, Gustavo Naveira, Fabian
Salas, Carolina Iotti, Orazio Massaro, Carlos Copello
UK/Frankrijk/Argentinië 1997
zwart-wit en kleur 100 minuten
Autobiografische film van Sally Potter, die begin jaren negentig
doorbrak met Orlando. In deze film, waarvoor ze het scenario
en de muziek schreef en waarvan ze zowel regisseur als
hoofdrolspeelster is, zien we haar in een artistieke crisis
verkeren, die ze bestrijdt door op dansles te gaan bij de
tangodanser Pablo Verón. Ondertussen werkt ze aan een film
met als voorlopige titel Rage, die maar niet van de grond wil
komen. In Parijs, thuis in Londen en in Argentinië raakt ze
steeds meer in de ban van de tango, die echter ook
tegenstrijdige gevoelens bij haar oproept: ze voelt zich niet
thuis bij de passieve rol die de vrouw bij deze dans heeft. Dit
lost ze op door, als regisseur, op haar beurt een leidende rol op
te eisen. Door zich consequent kwetsbaar en moedig op te
stellen vermijdt Potter de valkuil van de egotripperij waarin zo
veel autobiografische filmers vallen. Als zij tegen het einde van
de film met haar middelbare lichaam een spetterende tango
danst met maar liefst drie Argentijnse macho’s tegelijk, houd je
je adem in: wat een gratie, wat een beheersing, wat een lef!
Titel: Tape
Regie: Richard Linklater
Met: Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Uma Thurman
USA 2001
kleur 86 minuten
Twee middelbareschoolvrienden, de een veelbelovend
filmregisseur en de ander drugsdealer, treffen elkaar in een
goedkope hotelkamer in een stadje waar een filmfestival wordt
gehouden. In die benauwde ruimte ontstaat een verbaal duel dat
zich concentreert op een episode die tien jaar geleden heeft
plaatsgevonden tussen een van de vrienden en een klasgenote.
Als deze vrouw, inmiddels werkzaam als officier van justitie,
ten slotte ook nog aan de deur klopt, is de spanning te snijden.
Meesterlijke verfilming van het gelijknamige toneelstuk van
Stephen Berber, een aaneenschakeling van pijnlijke gesprekken
tussen de aankomende intellectueel en de miezerige loser die
meent zijn oude maat een hak te kunnen zetten maar
uiteindelijk, mede door het doortastende optreden van hun
beider ex-klasgenote, met lege handen achterblijft. Ondanks de
eenheid van plaats en tijd verrassend dynamisch. Geeft veel te
denken: over vriendschap, de verhullende werking van taal, de
vervormdheid van onze herinneringen en de verschillende kijk
die mensen kunnen hebben op gemeenschappelijke
belevenissen uit het verleden.

Titel: Tarde para morir joven
Regie: Dominga Sotomayor Castillo
Met: Demian Hernández, Antar Machado, Magdalena
Tótoro, Matías Oviedo, Antonia Zegers, Alejandro
Goic, Mercedes Mujica
Brazilië/Chili/Nederland 2018
kleur 110 minuten
In 1990, na de val van de Chileense dictator Pinochet, groeit de
zestienjarige Sofia op in een commune in een dorp aan de voet
van de Andes, ver weg van de chaos van de stad. Ze is daar met
haar vader naartoe verhuisd, maar ze zou liever bij haar moeder
zijn, die echter samenwoont met een nieuwe vriend en vaak
afwezig is. Sofia ontdekt in de commune haar lichamelijkheid,
wordt verliefd op de oudere Ignacio en bekijkt het gedoe van de
volwassenen met een steeds sceptischere blik. De film moet het
vooral hebben van de sfeertekening van een dromerige zomer;
er wordt nauwelijks politieke context gegeven, mogelijk omdat
die voor Chileense kijkers genoegzaam bekend is, maar
daardoor blijft alles voor kijkers uit andere landen wel wat in
het vage. Ook naar de symbolische betekenis van een grote
zwarte hond die telkens zoekraakt, is het gissen. Kortom,
verhaaltechnisch niet geheel geslaagd, maar relaxed kijkvoer
voor wie zich mee wil laten voeren in de lome vakantiesfeer.
Titel: Tarea, la
Regie: Jaime Humberto Hermosillo
Met: Maria Rojo, José Alonso
Mexico 1990
kleur 82 minuten
Filmstudente nodigt ex-minnaar uit en tracht hem te verleiden.
Als hij ontdekt dat zij het liefdesspel vast wil leggen met een
verborgen camera, loopt hij eerst kwaad weg, maar komt even
later toch terug. Uiteindelijk blijkt alles één groot spel te zijn.
Een vermakelijk en onderhoudend niemendalletje, zonder
pretenties.
Titel: Taste of cherry, a
Zie:
Ta’m e guilass
Titel: Taxi
Zie:
Taxi Teheran

Titel: Taxi blues
Regie: Pavel Lounguine
Met: Pjotr Mamonov, Pjotr Zaitsjenko, Vladimir Kachpoer
Frankrijk/USSR 1989
kleur 110 minuten
De film verhaalt van de haat-liefdeverhouding van een
taxichauffeur en een saxofonist in de ‘stadsjungle’ van Moskou.
Het begint allemaal als de saxofonist met een stel luidruchtige
vrienden in de taxi van de chauffeur stapt en uiteindelijk niet
blijkt te kunnen betalen. De chauffeur laat het er niet bij zitten,
spoort de saxofonist op en neemt zijn instrument in beslag. Hij
probeert het ding te verpatsen, maar kan dit toch niet over zijn
hart verkrijgen en geeft het terug. Zo begint een reeks
gebeurtenissen die in feite een machtsstrijd zijn waarin nu eens
de een, dan weer de ander het initiatief lijkt te hebben. Deze
merkwaardige verhouding eindigt wanneer de saxofonist
plotseling bij toeval wordt ‘ontdekt’ en doorbreekt. De
chauffeur blijft in zijn armzalige milieu achter. De film, die qua
sfeer doet denken aan Jim Jarmusch, is ontstaan tijdens de
‘nieuwe openheid’ onder Gorbatsjov (bekendste voorbeeld van
deze categorie: Malenkaja Vera).
Titel: Taxi Teheran
Regie: Jafar Panahi
Met: Jafar Panahi
Iran 2015
kleur 82 minuten
Regisseur Panahi heeft een filmverbod opgelegd gekregen van
de Iraanse overheid en is taxichauffeur geworden. Ondertussen
maakt hij tóch een film – met zijn dashboardcamera. Wat
aanvankelijk een aaneenschakeling van grappige en bizarre
scènes met passagiers lijkt te worden, gaat al snel over in een
verhaal over censuur en ondergronds filmmaken waarin de
details van het leven onder een repressief regime akelig
voelbaar worden. Tragikomisch hoogtepunt zijn de in
adembenemend tempo afgestoken tirades van het nichtje van de
regisseur, een bijzonder assertief meisje dat voor school een
filmproject moet maken en daarbij te kampen krijgt met
dezelfde censuurregels als haar oom. De film eindigt met een
bedankje aan allen die hebben meegewerkt en de mededeling
dat hun namen niet vermeld zullen worden om hen tegen
represailles te beschermen. Beklemmend.

Titel: TBS
Regie: Pieter Kuijpers
Met: Theo Maassen, Lisa Smit, Sacha Bulthuis, Martijn de
Rijk, Pim Lambeau, Roos Ouwehand
Nederland 2008
kleur 88 minuten
Maassen speelt een TBS’er die doordraait als hij verneemt dat
hij zal worden overgeplaatst naar de longstay-afdeling, wat in
de praktijk op levenslang neerkomt. Samen met een
medegevangene kidnapt hij een therapeute van de kliniek en
vlucht, met het voornemen naar zijn moeder te gaan (die geen
contact meer met hem wil) omdat zij hem moet vrijpleiten van
de moord op zijn zusje. De vlucht loopt echter uit de hand, er
vallen doden en de TBS’er gijzelt een 13-jarig meisje om zijn
voornemen toch nog ten uitvoer te brengen. Cabaretier Maassen
speelt (letterlijk) griezelig goed en brengt zijn gijzelaarster en
de kijker volledig in zijn ban. Ook Lisa Smit, die ten tijde van
de opnamen 14 was, levert een acteerprestatie van formaat. Een
aanrader.
Titel: Te doy mis ojos
Regie: Icíar Bolaín
Met: Luis Tosar, Lala Marull, Candela Peña, Rosa Maria
Sardà, Kiti Manver, Sergi Calleja, Elisabet Gelabert,
Nicols Fernndez Luna, David Mooney
Spanje 2003
kleur 109 minuten
Scènes uit een mislukt huwelijk. Tussen Antonio en Pilar
bestaat een paradoxale relatie. Antonio kan een gewelddadige
hufter zijn, maar ook een gefrustreerde en verdrietige man die
oprecht zijn best doet zijn vrouw terug te winnen, daarvoor
zelfs in therapie gaat, maar voortdurend in de angst leeft
intellectueel niet tegen haar opgewassen te zijn. Alles wat Pilar
buiten hem om doet vormt een directe bedreiging voor hem.
Pilar op haar beurt weet verstandelijk dat ze bij hem weg moet
blijven, maar valt toch steeds opnieuw voor zijn onbeholpen
verzoeningspogingen – tot hij te ver gaat. De acteurs weten de
tegenstrijdige emoties goed over te brengen; er is bijna
voortdurend een zacht borrelende dreiging voelbaar, die slechts
af en toe tot uitbarsting komt.
Titel: Tell me that you love me
Regie: Bruce McDonald
Met: Judith Scott, Sean Bean, James Whilby, Rowena
Cooper
UK 1991
kleur 90 minuten
Tijdschriftredactrice Laura valt in een gat als haar relatie met
vrijbuiter Michael na tien jaar stukloopt. Ze ontmoet Gabriel,
een man die Michaels tegenpool is, en stort zich in een
hartstochtelijke verhouding met hem. Langzamerhand merkt ze
echter dat hij behoorlijk gestoord is en ze begint bang te
worden. Wat begint als een moderne relatiefilm, ontpopt zich
dan als een (vrij goedkope) psychologische thriller.

Titel: Tembelides tis eforis kiladas, i (De luiaards van het
vruchtbare dal)
Regie: Nikos Panayotopoulos
Met: Olga Karlatos, Dimitris Poulikakos, George
Dialegmenos, Nikitas Tsakiroglou, Vassilis
Diamandopoulos
Griekenland 1978
kleur 92 minuten
Een vader en drie zoons trekken in een landhuis, waar ze door
een huishoudster worden verzorgd. Al gauw vervallen de heren
tot absoluut nietsdoen, ze brengen de meeste tijd slapend door.
De jongste zoon wil de apathie doorbreken en samen met de
huishoudster vluchten. Hij valt echter in slaap als ze nog maar
een klein stukje zijn gevorderd.
Titel: Témoins, les
Regie: André Téchiné
Met: Johan Libéreau, Michel Blanc, Emmanuelle Béart,
Sami Bouajila, Julie Depardieu, Constance Dollé
Frankrijk 2007
kleur 115 minuten
Regisseur Téchiné vertelt in deze film het verhaal van de
ontdekking van het aidsvirus aan het begin van de jaren tachtig,
toen het werd gezien als een nieuwe pest die een einde maakte
aan de zorgeloze jaren zeventig. Manu, een jongen uit de
provincie, gaat samen met zijn zus, een zangeres, in een sjofel
Parijs hotelletje wonen en komt cruisend in het park de oudere
arts Adrien tegen. Tot diens verdriet wil Manu slechts een
platonische relatie met hem en begint hij een verhouding met
Mehdi, een Marokkaanse politieman die getrouwd is met een
kinderboekenschrijfster met wie hij een baby heeft. Op zeker
moment blijkt Manu de geheimzinnige nieuwe ziekte te hebben.
Hij sluit zich voor de wereld af en Adrien neemt hem onder zijn
hoede en begint een verbeten zoektocht om meer te weten te
komen over de aard van het virus. Een aangrijpende film, zeker
voor wie destijds zelf vrienden verloor aam aids, waarin de kilte
en het egoïsme van sommige personages de kijker
onaangenaam treffen.

Titel: Temporada de patos (Duck season)
Regie: Fernando Eimbcke
Met: Daniel Miranda, Diego Cataño, Danny Perea, Enrique
Arreola, Carolina Politi
Mexico 2004
zwart-wit 90 minuten
Moko en Flama, twee veertienjarige jongens, zitten op een
zondag alleen in de flat van Flama’s ouders, die in scheiding
liggen. Ze denken de tijd door te komen met cola, een
bezorgpizza en een gewelddadige videogame, maar het loopt
anders. Hun zestienjarige buurmeisje Rita komt vragen of ze bij
hen een taart mag bakken omdat haar eigen oven kapot is, er
ontstaat een dispuut met de pizzabezorger over de betaling
waarna de bezorger blijft rondhangen, de stroom valt uit, de
taart mislukt en ter vervanging worden er hasjbrownies
gebakken. De kijker wordt een kijkje gegund op frustraties,
eenzaamheid, vriendschap, ontluikende seksualiteit en agressie.
Er gebeurt niet veel, maar de interacties tussen de personages
zorgen voor een boeiend schouwspel, of er nu gepraat wordt of
niet.
Titel: Temps du loup, le
Regie: Michael Haneke
Met: Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Patrice Chéreau, Rona
Hartner, Maurice Bénichou, Olivier Gourmet, Brigitte
Roüan, Lucas Biscombe, Hakim Taleb, Anaïs
Demoustier, Serge Riaboukine, Maryline Even
Frankrijk 2003
kleur 114 minuten
Een gezin met twee kinderen arriveert bij hun vakantiehuis en
ontdekt dat daar een stel wildvreemden in zijn getrokken. Ze
bedreigen hen met wapens en schieten de vader dood. Dat is
voor de moeder en de kinderen nog maar het begin van een
reeks nachtmerrieachtige avonturen waarbij gaandeweg
duidelijk wordt dat niets ooit meer zo zal zijn als ze gewend
waren. Haneke schetst een postapocalyptisch scenario van de
samenleving na een grote ontwrichtende ramp en laat weinig
illusies over de menselijke beschaving, al geeft hij in de tweede
helft ook een aantal aanwijzingen dat er misschien toch hoop op
redding is. De film is minder sterk dan Hanekes latere, maar
toont wel al duidelijk zijn meesterschap.

Titel: Temps qui changent, les
Regie: André Téchiné
Met: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Gilbert Melki,
Malik Zidi, Lubna Azabal
Frankrijk 2004
kleur 90 minuten
Man die werkzaam is als bouwingenieur, zoekt na meer dan
dertig jaar zijn jeugdliefde op in Tanger, waarheen hij is
overgeplaatst (of zich heeft laten overplaatsen) in verband met
de bouw van een nieuw mediacentrum. Zijn oude vlam woont
daar met haar huidige echtgenoot, een veel jongere arts, lijkt
haar leven helemaal op orde te hebben en reageert aanvankelijk
nogal afhoudend op zijn verschijning in haar leven. Door deze
hoofdverhaallijn heen lopen subplots over haar zoon, diens
vriendin en haar zoontje en een vriend met wie hij een
homoseksuele relatie begint; de vriendin probeert bovendien het
contact met haar tweelingzus, die streng volgens de islamitische
regels leeft, nieuw leven in te blazen, maar die tweelingzus
houdt dat af. Wat het verbindende element tussen al deze
thema’s is, blijft vaag; de verschillende motieven worden nooit
één geheel. Het happy end van de hoofdlijn is bovendien te
abrupt en te gezocht.
Titel: Ten canoes
Regie: Rolf de Heer, Peter Djigirr
Met: Crusoe Kurddal, Jamie Gulpilil, Richard Birrinbirrin,
Peter Minygululu, Frances Djulibing, David Gulpilil,
Sonia Djarrabalminym, Cassandra Malangarri Baker,
Philip Gudthaykudthay
Australië 2006
kleur 91 minuten
Een groep Aboriginals gaat per kano op zoek naar
ganzeneieren. Om de tijd te doden en een jong stamlid wat
levenswijsheid bij te brengen vertelt de oude leider een verhaal,
dat tegelijk in beeld wordt gebracht. Aanvankelijk lijkt het te
gaan over een jongen die verliefd is op een van de vrouwen van
zijn oudere broer, maar het verhaal krijgt gaandeweg steeds
meer hoofd- en zijtakken en mondt uiteindelijk uit in een
ontroerend tafereel rondom het sterven van een krijger.
Regisseur De Heer maakte de film in nauw overleg met de
geheel uit Aboriginals bestaande cast, zodat een uniek stukje
historische Aboriginal-cultuur werd vastgelegd, geïllustreerd
met adembenemende beelden van de Australische natuur. Een
ode aan de vertelkunst.

Titel: Tendresse, la (1981)
Regie: Bernhard Queysanne
Met: Jacqueline Parent, Pierre François Pistorio, Madeleine
Robinson
Frankrijk 1981
kleur 90 minuten
Vriend van straatarme zwangere studente komt om. Ze zoekt
toevlucht bij zijn grootmoeder, die haar en later baby liefdevol
opneemt. Door confrontatie ziet oudere vrouw wat voor
bekrompen, gevoelsarm leven zij en haar kinderen altijd leidden
en breekt met dit leven, aanvankelijk tot schrik van kinderen die
voor erfenis vrezen. Einde met toegenomen begrip en inzicht
dat de jonge vrouw weer zal verdwijnen, maar bewustwording
blijft. Mooie uitgebalanceerde film met ontroerende bijrol voor
stokoude huishoudster van grootmoeder.
Titel: Tendresse, la (2013)
Regie: Marion Hänsel
Met: Marilyne Canto. Olivier Gourmet, Adrien Jolivet,
Margaux Châtelier, Sergi López
Frankrijk 2013
kleur 78 minuten
Jack, een jonge Belgische ski-instructeur, belandt na een val in
Frankrijk in het ziekenhuis. Frans en Lisa, zijn al vijftien jaar
gescheiden ouders, besluiten samen de lange reis naar hem toe
te maken om hem naar huis te brengen. Het wordt een
gedenkwaardige tocht voor de voormalige echtelieden, vol
weemoed en kleine en grote rampen, maar zonder heftige
emotionele uitbarstingen of dramatische ontwikkelingen. De
band tussen de exen, die Hänsel in deze gave kleine film zowel
verbaal als non-verbaal toont, contrasteert fraai met de prille
liefde van Jack en Alison.
Titel: Terms of endearment
Regie: James L. Brooks
Met: Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Debra Winger, John
Lithgow, Jeff Daniels
USA 1983
kleur circa 125 minuten
Over een periode van zo’n dertig jaar uitgesponnen verhaal over
een moeder (McLaine) en een dochter (Winger) die altijd met
elkaar overhoop liggen. De dochter trouwt veel te vlug, er
komen veel te vlug kinderen en beide echtgenoten beginnen
verhoudingen. De moeder komt los uit het benepen jaren
vijftig-milieu dank zij verhouding met haar buurman, de exastronaut Breedlove (Nicholson). De dochter krijgt kanker en
sterft. Regisseur Brooks, die van de tv afkomstig is (Taxi, Lou
Grant), maakte er eigenlijk een soort soap-in-de-bioscoop van.
En toch is het een hele acceptabele film geworden, ook door de
goede hoofdrollen natuurlijk.

Titel: Terugkeer van de wespendief, de
Regie: Stanley Kolk
Met: Sanne Langelaar, Benja Bruijning, Nino den Brave,
Mandela Wee Wee, Samuel Bouma, Faye Bezemer,
Svenno van Kleij, Shaquille Fernand
Nederland 2017
kleur 90 minuten
Geslaagde verfilming van de gelijknamige graphic novel van
Aimee de Jongh over boekhandelaar Simon die een
aangrijpende gebeurtenis meemaakt die hem aan een trauma uit
zijn jeugd doet terugdenken. De verwarring waarin hij
terechtkomt brengt de relatie met zijn zwangere vrouw in
gevaar. Het scenario van Philip Delmaar schakelt voortdurend
heen en weer tussen heden en verleden en weet zo een passende
sfeer van permanente dreiging op te roepen die de kijker tot het
eind toe ademloos geboeid houdt. Aanrader.
Titel: Tesko je biti fin (It’s hard to be nice)
Regie: Srdjan Vuletic
Met: Sasa Petrovic, Daria Lorenci, Damir Savic, Emir
Hadzihafisbegovic, Senad Basic
Bosnië-Hercegovina 2007
kleur 90 minuten
Taxichauffeur Fudo probeert in het Sarajevo van begin
eenentwintigste eeuw het hoofd boven water te houden,
waarvoor hij soms klusjes opknapt voor de criminele
geldschieter Sejo. Om de liefde van zijn vrouw niet te verliezen
en zijn zoontje te kunnen blijven zien besluit hij een streep
onder het verleden te zetten en alleen nog op eerlijke wijze geld
te verdienen. Zijn vrouw is blij, maar zijn voornemen blijkt
lastig vol te houden als zijn criminele vriendjes/collega’s hem
steeds weer benaderen. Net als Vuletic’ vorige film Ljeto u
zlatnoj dolini (Summer in the golden valley) zien we ook hier
een combinatie van zwarte realiteit, humor en wrange situation
comedy (bijvoorbeeld als Fudo met een paar Japanners een ‘war
tour’ door Sarajevo en omgeving maakt), maar de onderhavige
film is een stuk minder scherp met zijn dertien-in-eendozijnverhaal met nog een raar, Passievrucht-achtig
verhaallijntje dat nauwelijks geloofwaardig is. Een matige film
al met al.
Titel: Test
Zie:
Ispytanie

Titel: Teströl és lélekröl (On body and soul)
Regie: Ildikó Enyedi
Met: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider,
Ervin Nagy, Tamás Jordán, Zsuzsa Járó
Hongarije 2017
kleur 116 minuten
Mária en Endre zijn collega’s in een abattoir: hij is financieel
directeur, zij kwaliteitscontroleur. Ze zijn allebei gehandicapt:
Endre heeft één lamme arm, die hij zoveel mogelijk probeert te
verbergen, Mária is extreem verlegen door een licht autistische
stoornis. Toevallig komen ze erachter dat ze allebei elke nacht
dromen dat ze herten zijn. Er ontstaat een timide toenadering
tussen de twee. Het is duidelijk dat deze twee eenzame mensen
zich tot elkaar aangetrokken voelen, maar zullen ze de
hachelijke stap durven wagen? Deze tedere en ontroerende
romantische komedie tegen de achtergrond van een abattoir
levert een prachtige film op waar je twee uur lang ademloos
naar kijkt. Nu eens humoristisch, dan weer door de ziel
snijdend, tot het eind toe onvoorspelbaar. Aanrader!
Titel: Teta i la lluna, la
Regie: Bigas Luna
Met: Biel Duran, Mathilda May, Gérard Darmon, Miguel
Poveda, Abel Folk, Laura Mañá, Genís Sánchez
Spanje/Frankrijk 1994
kleur 90 minuten
De tienjarige Tete krijgt een broertje. Als hij het jochie uit de
borst van zijn moeder ziet drinken, besluit hij dat hij een borst
helemaal voor zichzelf wil. Hij zet zijn zinnen op die van de
frêle Franse circusdanseres Estrellita, die rondtrekt met haar
man Maurice de Schetenkoning. We volgen Tetes vorderingen
in een wervelende, lichtvoetig-surrealistische opeenvolging van
kinderlijk-aseksuele observaties van het hopeloze getob van de
volwassenen, gelardeerd met schimpscheuten naar het koddige
Catalaanse machismo. Heerlijk zomerniemendalletje.

Titel: Theory of everything, the
Regie: James Marsh
Met: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior, Harry
Lloyd, David Thewlis, Christian McKay, Eileen
Davies
UK 2014
kleur 123 minuten
Het leven van de briljante natuur- en sterrenkundige Stephen
Hawking en zijn eerste vrouw Jane, die hem door dik en dun
steunde en haar eigen (literatuur)wetenschappelijke carrière
daarvoor opzij zette. De geest van Hawking en zijn humor, die
ongebroken bleven ondanks zijn verlammende spierziekte, zijn
goed getroffen, en Redmayne levert een formidabele
acteerprestatie in zijn hoofdrol, die fysiek zwaar moet zijn
geweest. De plot bevat een aantal soapachtige elementen, maar
de hoofdlijn is overtuigend en oogt authentiek. De relatie tussen
Stephen en Jane, die in het teken stond van oprechte liefde en
talloze hobbels kende, ontroert tot het eind toe. Hawkings
wetenschappelijke ideeën komen, anders dan in Hawking,
nauwelijks tot hun recht. Gebaseerd op Janes boek Travelling to
infinity: my life with Stephen.
Titel: There will be blood
Regie: Paul Thomas Anderson
Met: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds, Kevin J.
O’Connor, Barry Del Sherman, Dillon Freasier,
Russell Harvard
USA 2007
kleur 158 minuten
Epische verfilming van Oil van Upton Sinclair, het
levensverhaal van de gedreven, trotse en meedogenloze
oliebaron Daniel Plainview, die aan het begin van de twintigste
eeuw zijn fortuin maakt met het boren en exploiteren van
oliebronnen in Texas en Californië. De film concentreert zich
op de nietsontziende geldzucht van Plainview en diens conflict
met Eli Sunday, de bevlogen en geldbeluste prediker van de
Church of the Third Revelation in het plaatsje waar Plainview
zijn eerste grote slag slaat. Deze rivaliteit mondt vele jaren later
uit in een groteske apotheose in de bowlinghal van Plainviews
riante woonstee, een omgeving die associaties oproept met
Citizen Kane. De film is bijna letterlijk verpletterend: het
personage Plainview is larger than life en haast duivels in zijn
universele mensenhaat, en de scènes op de olielocaties zijn
intens fysiek en haast tastbaar levensbedreigend; het ongeluk
met de boortoren waarbij Plainviews zoontje voorgoed doof
wordt, is haast te erg om naar te kijken. Zoals Roger Ebert
terecht opmerkt, heeft het kijken naar deze film iets van het
meemaken van een onafwendbare natuurramp – je wilt het niet
zien, maar je blijft toch kijken.

Titel: They shall not grow old
Regie: Peter Jackson
Met: Thomas Adlam, William Argent, John Ashby, Walter
Aust, Donald Bain e.v.a.
UK/Nieuw-Zeeland 2018
kleur en zwart-wit 99 minuten
Ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van het einde
van de Eerste Wereldoorlog gemaakte documentaire met
getuigenissen van overlevenden en filmbeelden van het
slagveld. De oude beelden zijn met behulp van de modernste
digitale restauratietechnieken opgewaardeerd en werden
ingekleurd en van geluid voorzien aan de hand van historische
reconstructies en de hulp van liplezers. Zodoende heb je als
kijker het gevoel er live bij te zijn en de gruwelen bijna aan den
lijve te ervaren – een verbijsterende ervaring. De (vaak nog
minderjarige) jongens trokken vol goede moed ten strijde,
overtuigd dat het vaderland trots op ze zou zijn, maar de
werkelijkheid van de oorlog was onvoorstelbaar: de
voortdurende bombardementen door de meestal onzichtbare
vijand, de bedroevend slechte hygiëne, de in de modder
wegrottende voeten, het beroerde eten, de links en rechts
snevende kameraden, de stapels lijken, het gifgas, de ratten en
de luizen. En degenen die terugkeerden kregen te maken met
het kille onbegrip van de thuisblijvers, die niet wilden horen
hoe de oorlog echt was. Opvallend is met hoeveel humor er
soms ondanks alles wordt teruggeblikt. Ter nagedachtenis aan
de grootvader van regisseur Jackson en alle anderen die op de
slagvelden en in de loopgraven hebben gevochten.
Titel: Things we lost in the fire
Regie: Susanne Bier
Met: Halle Berry, Benicio del Toro, David Duchovny, Alexis
Llewellyn, Micah Berry, John Carroll Lynch, Alison
Lohman, Omar Benson Miller
USA 2007
kleur 118 minuten
Brian, toegewijd echtgenoot van Audrey en trouwe vriend van
Jerry, die aan de drugs is, wordt doodgeschoten als hij
tussenbeide probeert te komen bij een huiselijke twist. Jerry
probeert Audrey en haar kinderen te helpen het verlies te
verwerken en Audrey probeert op haar beurt Jerry te laten
afkicken. Indrukwekkende acteerprestaties van Benicio del
Toro als de getroebleerde, met zijn verslaving worstelende Jerry
en Halle Berry als de weduwe die alle stadia van de rouw
doorloopt. Ook de bijrollen zijn goed gecast en de film trapt
niet in de Hollywood-val van een ongeloofwaardige romance of
een plotseling uit het niets opduikend happy end. De personages
handelen vanuit een mengeling van schuldgevoel, onbehagen en
egocentrisme. Ondanks enkele wat minder geslaagde scènes als
geheel zeker overtuigend.

Titel: Things to do in Denver when you’re dead
Regie: Gary Fleder
Met: Andy Garcia, Christopher Walken, Christopher Lloyd,
Bill Nunn, William Forsythe, Treat Williams, Steve
Buscemi, Gabrielle Anwar, Fairuza Balk
USA 1995
kleur 115 minuten
Jimmy the Saint, een bekeerde gangster die een braaf
burgerbestaan leidt, wordt door zijn oude baas gedwongen nog
één keer een klus op te knappen en trommelt daartoe zijn oude
maten, die ook allemaal andere bezigheden hebben gevonden,
weer bij elkaar. De onderneming loopt faliekant verkeerd af en
de woedende baas stuurt een huurmoordenaar op de ex-boeven
af. Jimmy probeert met de dood voor ogen niet alleen zijn
vrienden te redden, maar ook nog de vrouw op wie hij even
tevoren verliefd is geworden. In deze misdaadfilm in de stijl
van Tarantino is haast terloops een grote dosis extreem geweld
verwerkt; de nadruk ligt op de absurde dialogen van de
aandoenlijke slungels die zich ieder op hun manier in de marge
van de maatschappij door het leven proberen te slaan.
Titel: Things you can tell just by looking at her
Regie: Rodrigo Garcia
Met: Glenn Close, Holly Hunter, Calista Flockhart, Kathy
Baker, Cameron Diaz, Amy Brenneman, Valeria
Golino, Matt Craven, Gregory Hines, Danny
Woodburn
USA 2000
kleur 109 minuten
Vijf korte verhalen over vrouwen in Los Angeles, à la Short
cuts of Magnolia verbonden doordat personages uit het ene
verhaal opduiken in het andere. Een vrouwelijke arts wacht
thuis op een telefoontje van een collega op wie ze verliefd is en
laat zich de hand lezen door een waarzegster. Die waarzegster
verzorgt thuis haar op sterven liggende vriendin. Naast haar
woont een blind meisje dat brailleles krijgt van een blinde
vrouw die met haar zus samenwoont en de hoofdrol speelt in
een derde verhaal. Een kinderboekenschrijfster wier zoon op de
rand van de volwassenheid staat, raakt voor het eerst in lange
tijd weer amoureus geïnteresseerd als er een dwerg tegenover
haar komt wonen. Die dwerg werkt in een ziekenhuis waar de
zus van de blinde vrouw, die bij de politie werkt, komt voor
onderzoek naar een zelfmoord. De baas van de vader van het
blinde meisje wordt zwanger van haar getrouwde minnaar en
laat abortus plegen. De dienstdoende dokter daarbij is weer die
uit het eerste verhaal. Zo grijpt alles in elkaar. Deze vakkundig
gemaakte film, waarin goed wordt geacteerd, toont telkens een
cruciaal moment: de bankdirecteur die na de abortus huilt
omdat dit waarschijnlijk haar laatste kans op een kind was, het
blinde meisje dat beseft dat mannen alleen maar met haar
uitgaan om het ook eens met een blinde gedaan te hebben,
enzovoort. Allemaal moeten ze onder ogen zien dat ze geen
greep op hun leven hebben en moeten ze afscheid leren nemen.

Titel: Third star
Regie: Hattie Dalton
Met: Tom Burke, Benedict Cumberbatch, JJ Feild, Adam
Robertson, Hugh Bonneville, Nia Roberts
UK 2010
kleur 92 minuten
James, die sinds kort weet dat hij ongeneselijk ziek is, gaat bij
wijze van afscheid met zijn drie beste vrienden een tocht maken
naar Barafundle Bay in Wales. Dat betekent veel lol maken en
stoer doen, maar er zijn ook aangrijpende en hulpeloze
momenten als de ware gevoelens – verdriet, woede, zelfhaat –
door het pantser heen breken. Geen meesterwerk, wel een
mooie schets van de leuke en pijnlijke kanten van
mannenvriendschappen in extremis. Er zijn enkele vrolijke
intermezzo’s, waaronder een met een geschifte strandjutter.
Titel: Thirteen conversations about one thing
Regie: Jill Sprecher
Met: Matthew McConaughey, John Turturro, Alan Arkin,
Clea Duvall, William Wise, Amy Irving, Barbara
Sukowa, Rob McElhenny
USA 2001
kleur 102 minuten
Magnolia-achtige ensemblefilm over hoe pech en geluk kunnen
toeslaan in mensenlevens. We zien de belevenissen van een
succesvolle advocaat, een zwartgallige middenmanager, een
arm dienstmeisje, een universitair docent en een aantal andere
personages. optimisten en pessimisten, wier levens elkaar
voortdurend kruisen. Geluk kan omslaan in pech en vice versa.
Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Een ontslag of
een ongeluk kan fataal zijn of een positieve wending aan
iemands leven geven. Kortom, de onvoorspelbaarheid en
willekeur van het lot, met grote intensiteit gefilmd aan de hand
van gewone mensenlevens. Zal niemand onberoerd laten.

Titel: This must be the place
Regie: Paolo Sorrentino
Met: Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Eve
Hewson, Kerry Condon, Harry Dean Stanton, Joyce
Van Patten, David Byrne, Heinz Lieven
Italië/Frankrijk/Ierland 2011
kleur 118 minuten
Cheyenne, een in Ierland woonachtige, verveelde, rijke
voormalige rockster wiens lichaam is aangetast door veelvuldig
drank- en druggebruik in zijn beste jaren, gaat na de dood van
zijn Amerikaans-joodse vader op zoek naar de man door wie
deze in Auschwitz werd vernederd en die zich ergens in de VS
schuilhoudt. Cheyenne had dertig jaar geleden voor het laatst
contact met zijn vader en komt pas nu, na diens dood, meer
over zijn verleden te weten. Op zijn reis door small-town
America heeft hij allerlei ontmoetingen die hem met zijn eigen
leven en keuzes verzoenen (onder andere met de uitvinder van
de rolkoffer!). Enerzijds ontroerende komedie over een
beschadigde man die op middelbare leeftijd eindelijk de moed
heeft volwassen te worden en het verleden achter zich te laten,
anderzijds hypnotiserende roadmovie met een geheel eigen
ritme en een belangrijke rol voor muziek, uiteraard ook het
nummer van de Talking Heads waar de film naar genoemd is;
David Byrne heeft een gastrolletje als zichzelf. Penn steelt de
show door van Cheyenne een geloofwaardige, tragische held te
maken die geen moment een karikatuur wordt.
Titel: Thousand acres, a
Regie: Jocelyn Moorhouse
Met: Jessica Lange, Michelle Pfeiffer, Jason Robards,
Jennifer Jason Leigh, Colin Firth, Keith Carradine,
Kevin Anderson, Pat Hingle
USA 1997
kleur 104 minuten
Rijke en onverzettelijke farmer-patriarch in Iowa wil zijn bezit
verdelen tussen zijn drie dochters, maar de jongste dochter, zijn
favoriet, heeft daar twijfels over. Uit woede verdeelt hij het land
tussen de twee oudste dochters, maar vanaf dat moment heersen
ruzie en verdeeldheid in de eens zo hechte familie. Uiteindelijk
komt er een vreselijk geheim aan het licht. De film is, anders
dan het sobere boek van Jane Smiley waarop hij is gebaseerd,
erg rijk aan melodrama, maar niettemin een prachtige en
aangrijpende kijkervaring door de acteerprestaties van Lange,
Pfeiffer en Leigh. Daardoor ben je geneigd de minpuntjes
(slordigheidjes in de plot, gratuit-feministische inslag, niet erg
overtuigende parallellen met King Lear) door de vingers te zien.

Titel: Three billboards outside Ebbing, Missouri
Regie: Martin McDonagh
Met: Frances McDormand, Caleb Landry Jones, Sam
Rockwell, Woody Harrelson, Kerry Condon
USA 2017
kleur 115 minuten
Moeder van verkracht en vermoord meisje in een klein plaatsje
in Missouri laat een aanklacht tegen de politie op drie grote
reclameborden langs de weg plaatsen als de dader na bijna een
jaar nog steeds niet is gepakt. Dit leidt tot instemmende, maar
ook afkeurende reacties en zelfs bedreigingen. De strijd
escaleert steeds verder als de vrouw verbitterd volhardt in haar
verlangen naar wraak. Sterk spel in een warrig en bij vlagen
zeer gewelddadig scenario waarin wit, zwart en grijstinten
voortdurend verspringen. Matig.
Titel: Tian bian yi duo yun (The wayward cloud)
Regie: Tsai Ming-Liang
Met: Lee Kang-Sheng, Cehn Shiang-Chyi, Lu Yi-Ching,
Yang Kuei-Mei, Sumomo Yozakura
Taiwan 2005
kleur 112 minuten
Een jongen en een meisje die we al kennen uit vorige films van
dezelfde regisseur, ontmoeten elkaar opnieuw en worden
verliefd. Wat zij niet weet, is dat hij geen horloges meer
verkoopt, maar porno-acteur is geworden. Als ze daar ten slotte
achter komt, is het op wel zeer groteske wijze, en het verbaast
me niet dat de betreffende scène sommige bezoekers de
bioscoopzaal uit heeft gejaagd, want die scène is bijzonder
smakeloos en schokkend. Wat Ming-Liang ermee wil zeggen
blijft de vraag; de rest van de film is kunstzinnig vormgegeven
en vrijwel dialoogloos, zodat je geneigd bent er een aanklacht
tegen de porno-industrie en de eenzaamheid van het
stadsbestaan in de eenentwintigste eeuw in te vermoeden, maar
helemaal gerust ben ik daar niet op.

Titel: Tian zhu ding (A touch of sin)
Regie: Zhangke Jia
Met: Wu Jiang, Lanshan Luo, Li Meng, Baoqiang Wang, Jiayi Zhang, Tao Zhao
China 2013
kleur 133 minuten
Vier verhalen over mensen in het moderne China die uit
wanhoop hun toevlucht nemen tot geweld. De verhalen hebben
een gemeenschappelijke toonzetting van ontworteling,
existentiële vervreemding, onrechtvaardigheid en eenzaamheid.
Het individu leeft in een persoonlijke hel en moderne
verworvenheden bieden slechts een kil, leeg soort vrijheid;
niemand in de film lijkt op de plek te zijn waar hij wil zijn of
van nature thuishoort. De decors van de verschillende verhalen
– een mijnwerkersstadje, een fabriek, een hotel met sauna, een
onherbergzaam landschap – ademen stuk voor stuk dezelfde
desolaatheid. De verteltechniek vertoont gelijkenissen met die
in Zhangkes Still life uit 2006, maar hier is alles grauwer en
pessimistischer. Een indrukwekkend werkstuk, maar al met al
wel wat te lang en te onevenwichtig; er had zonder afbreuk te
doen aan de boodschap het nodige kunnen worden weggelaten.
Titel: Tie me up! Tie me down!
Zie:
¡Átame!
Titel: Tijd om gelukkig te zijn
Regie: Frans Buyens
Met: Jan de Cer, Eva Kant
België 1981
kleur circa 95 minuten
Eenenveertigjarige magazijnbediende wordt werkloos en vindt
niets nieuws meer. hij ontdekt hoe uitzichtloos zijn relatie met
een rijke getrouwde vrouw is; het onbegrip groeit. Uit
vriendschap met zeventienjarige recalcitrante scholiere ontstaat
drama als ouders hem aanklagen wegens verleiding van een
minderjarige. Het gevoel weggegooid te zijn wordt voelbaar uit
de beelden. Enige minpunt zijn de dialogen met de rijke
vriendin, die niet steeds geloofwaardig zijn. Fraaie gedeelten
zijn de visioenen van de werkloze als hij sollicitatiebrieven
schrijft.

Titel: Tillsammans (Together)
Regie: Lukas Moodysson
Met: Lisa Lindgren, Michael Nyqvist, Emma Samuelsson,
Sam Kessel, Gustav Hammarsten, Anja Lundkvist,
Jessica Liedberg, Ola Norell, Axel Zuber, Shanti
Roney, Cecilia Frode, Henrik Lundström
Zweden 2000
kleur 106 minuten
Sympathieke film over het wel en wee van een commune in het
Stockholm van 1975. Het zijn de jaren zeventig, dus alles wordt
vanzelfsprekend door een politieke bril bekeken; alles moet
kunnen als er maar over kan worden gediscussieerd. Het
verhaal begint als de zus van de goedzak Göran, de man die de
commune heeft gesticht, er met haar kinderen komt wonen
nadat haar echtgenoot haar weer eens heeft geslagen. De komst
van drie nieuwe bewoners zorgt voor de nodige wrijvingen en
nieuwe ontwikkelingen. Als na een aantal conflicten de ergste
hardliners het veld hebben geruimd, de strengste voorschriften
zijn verzacht en de berouwvolle echtgenoot van de gevluchte
vrouw in het gezelschap is opgenomen, wordt het toch nog
tamelijk gezellig. De film is gemaakt met een documentair
aandoend realisme, de woongroep wordt niet tot een karikatuur
gemaakt maar met mildheid bekeken. Alle personages komen
tot hun recht, zelfs de minder sympathieke. Er wordt zeer
naturel geacteerd, vooral de kinderrollen zijn heel sterk: ze
tonen hoe kinderen onder de meest idiote omstandigheden, en
ondanks alle noodgedwongen aanpassingen, volstrekt zichzelf
blijven.
Titel: Tim’s Vermeer
Regie: Raymond Teller
Met: Tim Jenison, Penn Jillette, Martin Mull, Philip
Steadman, David Hockney, Colin Blakemore, Leslie
Jenison
USA 2013
kleur 80 minuten
De Texaanse uitvinder Tim Jenison verdiepte zich jarenlang in
de techniek die Johannes Vermeer, de ‘schilder van het licht’,
zou kunnen hebben gebruikt voor zijn meesterwerken, die hij in
één keer schilderde, zonder zoals destijds gebruikelijk eerst
schetsen te maken. Jenisons theorie is dat Vermeer een
combinatie van lenzen en spiegels gebruikte om één op één naar
de werkelijkheid te kunnen schilderen, waarmee hij een
gedetailleerdheid wist te bereiken die met kijken met het blote
oog niet mogelijk zou zijn geweest. Om dit aannemelijk te
maken schildert Jenison in een loods in Texas een van
Vermeers werken, De muziekles, na met gebruikmaking van de
schildersbenodigdheden, pigmenten en lenzen uit Vermeers tijd
– een waar monnikenwerk, alleen al omdat hij het afgebeelde
tafereel eerst minutieus in het echt moet nabouwen. De
documentaire, gemaakt door het illusionistenduo Penn & Teller,
toont dit hele moeizame proces in vogelvlucht en met de nodige
humor; onderhoudend kijkwerk, maar het is gezien de reputatie
van het duo de vraag hoe serieus je het allemaal moet nemen.

Titel: Timbuktu
Regie: Abderrahmane Sissako
Met: Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, Toulou Kiki, Layla Walet
Mohamed, Mehdi A.G. Mohamed
Frankrijk/Mauretanië 2014
kleur 97 minuten
In de nabijheid van de stad Timboektoe woont de herder Kidane
met zijn vrouw Satima, zijn dochter Toya en een twaalfjarige
herdersjongen. In de stad lijden de mensen onder het wrede
regime van de jihadisten; alle vermaak is er verboden en
shariarechtbanken spreken willekeurige veroordelingen uit die
onmiddellijk worden geëffectueerd. Kidane en zijn gezin leven
in vrede in de woestijn, maar dan slaat het noodlot toe. Somber
stemmend beeld van een vredig en geordend land waar
fundamentalisten zonder aanzien des persoon chaos en
rampspoed veroorzaken onder het mom van het ware geloof.
Indringend pleidooi voor vrede en medemenselijkheid in een
nogal simplistische, haast Brechtiaans-betogende stijl.
Titel: Time traveller’s wife, the
Regie: Robert Schwentke
Met: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston, Alex
Ferris, Brooklynn Proulx, Jane McLean
USA 2009
kleur 107 minuten
Vrije verfilming van de roman van Audrey Niffenegger over de
levenslange vriendschap en liefde van Henry en Clare. Henry
lijdt aan een genetische aandoening waardoor hij ongewilde
tijdreizen maakt. Het overkomt hem op de meest ongelegen
momenten: opeens bevindt hij zich spiernaakt in een andere tijd
en dan moet hij maar zien hoe hij zich redt. Clare houdt van
hem en accepteert het verdriet en de ongemakken die door
Henry’s tijdreizen worden veroorzaakt. Ondanks het nogal
mallotige gegeven (dat doet denken aan dat van Benjamin
Button) een redelijk boeiende film, vooral doordat niet wordt
gefocust op de ‘technische’ aspecten van het tijdreizen, maar op
de zware emotionele wissel die de steeds toenemende kennis
van de toekomst op de levens van de betrokkenen trekt. Het
goede acteerwerk van alle hoofdrolspelers bewerkstelligt een
effectieve suspension of disbelief.

Titel: Tiramisu
Regie: Paula van der Oest
Met: Anneke Blok, Jacob Derwig, Olga Zuiderhoek, Laura
de Boer, Rifka Lodeizen, Gijs Scholten van Aschat,
Sylvia Hoeks
Nederland 2008
kleur 90 minuten
De nieuwste klant van boekhouder Jacob Meijer (Derwig) is de
flamboyante actrice Anne (Anneke Blok), wier privéleven net
zo’n puinhoop is als haar administratie. Bij het uitvlooien van
haar boekhouding komt Jacob erachter dat ze een enorme
belastingschuld heeft en dat haar woonboot daarom eerdaags
zal worden verkocht. Anne verkeert in een permanente staat van
ontkenning, maar Jacob probeert met alle macht het onheil af te
wenden. Uiteindelijk komen alle lijnen bij elkaar tijdens een
feest op Annes boot, waar ze ook voor het eerst sinds jaren weer
met haar ex (Scholten van Aschat) praat. Het is Van der Oest
gelukt een mooie tragikomedie te maken over het theatermilieu
en ouder worden, en de confrontatie tussen de twee zeer
verschillende hoofdpersonen is vermakelijk, maar ontaardt
nooit in goedkoop typetjeswerk. Klasse!
Titel: Tirana, année zéro
Regie: Fatmir Koçi
Met: Nevin Meçaj, Ermela Teli, Rajmonda Bulku, Robert
Ndrenika, Bahar Mera, Birce Hasko
Frankrijk/Albanië 2001
kleur 90 minuten
De 23-jarige Niku rijdt met een vrachtwagen die zijn zieke
vader hem heeft nagelaten rond door het in verval verkerende
Albanië, een land waaruit iedereen na de ineenstorting van de
piramidefondsen in 1997 alleen nog maar weg wil. Hij beweegt
zich tussen zijn westers gezinde vriendin Klara en zijn ouders,
buren en vrienden voort te midden van schietpartijen, ruzies,
berovingen van buitenlanders en onttakelde machines. In de
vrachtwagen wordt allerhande vervoerd, van oude omaatjes met
takkenbossen en toeristen tot en met bunkers en een
bovenmaats Stalin-beeld. Niku houdt de moed erin en lijkt zelf
niet van zins te vertrekken. Dankzij de vele tragikomische
situaties is de film haast lichtvoetig te noemen, ondanks de
bepaald niet vrolijk stemmende entourage.

Titel: Tirez la langue, mademoiselle
Regie: Axelle Ropert
Met: Cédric Kahn, Laurent Stocker, Louise Bourgoin, Paula
Denis, Serge Bozon
Frankrijk 2013
kleur 100 minuten
De broers Dimitri en Boris runnen samen een huisartsenpraktijk
in Parijs en hebben sinds jaar en dag een hechte band. Hun
vanzelfsprekende symbiose wordt bedreigd als ze verliefd
worden op dezelfde vrouw, de alleenstaande moeder van een
suikerpatiëntje. Het verhaal is gesitueerd in een modern
aandoende, maar vreemd tijdloze stad zonder allochtonen,
werklozen of terreurdreiging, waar alleen alcoholisme een
serieus probleem lijkt. Op zich interessant gegeven, maar te
vlak en gestileerd uitgewerkt om echt aangrijpend te zijn.
Titel: Tirza
Regie: Rudolf van den Berg
Met: Gijs Scholten van Aschat, Sylvia Hoeks, Keitumetse
Shanice Matlabo, Johanna ter Steege, Nasrdin Dchar,
Abbey Hoes, Titia Hoogendoorn
Nederland 2010
kleur 100 minuten
Verfilming van de roman van Arnon Grünberg over de
kwellingen van Jörgen Hofmeester, die, na door zijn vrouw te
zijn verlaten en in het kader van een ‘herstructurering’ tot
vroegtijdig ontslag te zijn gedwongen bij de uitgeverij waar hij
werkte, vervolgens de enige om wie hij werkelijk geeft en aan
wie hij zich ook vastklampt, zijn lievelingsdochter Tirza, aan
zich ziet ontglippen als zij een relatie begint met een
Marokkaanse moslim en met hem op vakantie gaat naar
Namibië. Als ze daar vermist wordt, reist hij haar achterna en
gaat in de woestijn naar haar op zoek, achtervolgd door
schuldbewuste herinneringen aan zijn ex-vrouw en de
opvoeding van zijn twee dochters, zijn angsten en wanen die hij
bestrijdt met drank (‘het medicijn tegen schaamte’) en Kaisa,
een kindhoertje dat hardnekkig weigert van zijn zijde te wijken
en dat in haar wereld even overbodig is als Jörgen in de zijne.
Uiteindelijk moet Jörgen zijn demonen onder ogen zien. Een
desoriënterende film die de kijker achterlaat in onzekerheid
over wat er nu werkelijk is voorgevallen en wie de helden en de
schurken zijn.

Titel: Titanic
Regie: James Cameron
Met: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Frances Fisher, Billy
Zane, Bill Paxton, Gloria Stuart, David Warner,
Bernard Hill, Kathy Bates
USA 1997
kleur 195 minuten
Verfilming van de beroemdste scheepsramp aller tijden, het
vergaan van de Titanic op zijn eerste reis van Southampton naar
New York na een botsing met een ijsberg op de noordelijke
Atlantische Oceaan in 1912, waarbij 1500 van de 2200
opvarenden omkwamen in het ijskoude water. Regisseur
Cameron slaagt erin het wel en wee van het ongelukkige schip
en een aantal passagiers heel dichtbij te brengen. Het scenario
volgt de geijkte paden van de rampenfilm maar bevat
desondanks genoeg verrassends om de aandacht ruim drie uur
gevangen te houden. In Camerons optiek verging met de Titanic
niet alleen een schip, maar ook de erfenis van de negentiende
eeuw: het ongebreidelde vertrouwen in techniek, het naïeve
vooruitgangsoptimisme en de klassenmaatschappij. Dit laatste
wordt getoond aan de hand van de opbloeiende liefde tussen
een meisje uit een gegoed milieu dat droomt van ontsnapping
uit het saaie leven als echtgenote van een rijke snob dat voor
haar in het verschiet ligt (Winslet) en een straatarme,
flierefluitende tussendekspassagier (DiCaprio). (Aardig detail is
dat Winslet in Sense and sensibility nog muurvast zat in het
keurslijf van wetten en gedragsregels van een
standenmaatschappij; hier mag ze eraan ontsnappen.) Het
meisje overleeft de ramp en vertelt haar verhaal als
honderdéénjarige dame. Indrukwekkendste moment: enkele
minuten na het zinken van het schip is het gegil van de
drenkelingen verstomd en vaart een sloep met overlevenden
tussen een menigte drijvende lijken in zwemvesten. Technisch
is de film een meesterwerk: op geen enkel moment zie je waar
werkelijkheid en trucage in elkaar overgaan. Hiermee is een
nieuw tijdperk aangebroken wat betreft special effects: de
illusie is perfect.

Titel: To be or not to be
Regie: Alan Johnson
Met: Mel Brooks, Anne Bancroft
USA 1983
kleur circa 105 minuten
Groep toneelspelers in Polen tijdens de tweede wereldoorlog
verijdelt nazi-plannen om het hele Poolse verzet op te rollen en
slaagt er ten slotte in een hele groep joodse onderduikers veilig
in Engeland te krijgen. De steracteur Bronski (Brooks) moet
daarvoor een aantal rollen spelen, onder andere een
verraderlijke professor en de Führer (‘Heil myself!’). Het zijn
z’n beste rollen – en niemand ziet ze. Brooks hield zich vrij
streng aan het origineel van Lubitsch uit de jaren veertig, maar
voegde wel meer komische en showelementen toe, zodat het
van zwarte komedie veranderde in amusement voor het hele
gezin. En dat is nu precies wat men op de film (en vooral op het
gedoe eromheen) tegen kan hebben. Mag je Hitler zo
commercieel exploiteren?
Titel: To die for
Regie: Gus Van Sant
Met: Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix, Alison
Folland, Casey Affleck, Illeana Douglas, Dan Hedaya
USA 1995
kleur 103 minuten
Curieuze zwarte misdaadkomedie met een serieuze ondertoon,
gefilmd in documentaire flashbackstijl, over een bikkelharde,
oliedomme blondine (een schitterende Kidman) die haar zinnen
heeft gezet op een tv-carrière. Als haar echtgenoot (Dillon), die
haar aanvankelijk steunde in haar ambities, duidelijk maakt dat
hij van haar verwacht dat ze voor hem en een gezin kiest, laat
ze hem zonder scrupules uit de weg ruimen door een stel niet al
te snuggere pubers die ze heeft leren kennen bij het maken van
een documentaire. Maar de wraak van haar schoonzusje
(prachtig droevig-cynisch gespeeld door Douglas), die haar
vanaf het eerste moment heeft doorzien als leeghoofdige
ijskoningin, wijst haar definitief haar plaats.
Titel: To liv
Zie:
Zwei Leben

Titel: To sleep with anger
Regie: Charles Burnett
Met: Danny Glover, Richard Brooks, Paul Butler, Mary
Alice, Carl Lumbly, Sheryl Lee Ralph
USA 1990
kleur 102 minuten
Zwarte familie in nette wijk van Los Angeles, afstammelingen
van landbouwers uit het Zuiden van de VS, heeft zich aangepast
aan het moderne leven. De komst van een oude vriend, die de
oude gebruiken en magische rituelen uit het Zuiden in ere
houdt, brengt zowel de ouders als de beide zoons en hun
vrouwen uit hun evenwicht. Er hangt een sinistere sfeer rond
deze figuur, en zonder dat er iets te bewijzen valt, ontpopt hij
zich langzaam tot een ongeluksbrenger. De laatste tien minuten
van de film zijn ongeëvenaard: zelden zag ik in een film een
sterfgeval dat voor zoveel opluchting en vrolijkheid zorgde, en
dat zonder dat het een moment ongeloofwaardig wordt.
Titel: To the wonder
Regie: Terrence Malick
Met: Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier
Bardem, Tatiana Chiline, Romina Mondello, Casey
Williams
USA 2012
kleur 112 minuten
De Amerikaan Neil ontmoet in Frankrijk de uit Oekraïne
afkomstige Marina. Ze worden verliefd en hij neemt haar en
haar dochtertje mee naar Oklahoma, waar hun liefde al snel
barsten begint te vertonen. Marina leert een Spaanse priester
kennen die hevig met zijn geloof worstelt en Neil keert tijdelijk
terug naar een jeugdvriendin. Ze blijken toch niet zonder elkaar
te kunnen, maar hun relatie desintegreert steeds verder. Het
verhaal wordt met spaarzame dialogen en in impressionistische
streken geschilderd; de beelden moeten het werk doen en de
toeschouwer wordt geacht zelf veel in te vullen en elke crisis als
het ware live mee te maken, wat het kijken tot een heftige
ervaring maakt. Kurylenko trekt de meeste camera-aandacht als
de springerige, emotioneel alle kanten op stuiterende Marina,
maar ook Affleck is goed als de eerst door liefde en later door
gemis verteerde Neil. Een origineel en intrigerend werkstuk,
waar echter zeker niet iedereen van gecharmeerd zal zijn.

Titel: Todo sobre mi madre
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Paredes, Candela
Peña, Antonia San Juan, Toni Cantó
Spanje/Frankrijk 1999
kleur 101 minuten
Ingetogen, bitterzoet drama over verlies, gemiste kansen en
verlangen. Madrileense moeder ziet haar zeventienjarige zoon
voor haar ogen verongelukken en besluit in Barcelona op zoek
te gaan naar de verloren vader. Ze komt er in contact met
hoeren, drugsgebruikers, transseksuelen, de theaterwereld en
een zwangere, seropositieve non. Een tragische, maar ook
weemoedig-opgewekte en warm-menselijke queeste naar
vriendschapsbanden en geborgenheid. Fraaie rol van Roth als
de moeder die het zwaar te verduren krijgt maar haar lot
waardig draagt.
Titel: Together
Zie:
Tillsammans
Titel: Toi et moi
Regie: Julie Lopes-Curval
Met: Julie Depardieu, Marion Cotillard, Jonathan Zaccaï,
Eric Berger, Chantal Lauby, Sergio Peres-Mencheta,
Tomer Sisley
Frankrijk 2006
kleur 120 minuten
Typisch Franse tobberijen met leven en liefde van twee Parijse
zussen. De ene, Ariane, verdient haar brood met het verzinnen
van romantische fotoromans voor een tijdschrift, de andere,
Léna, is een door alles behalve passie gedreven celliste. Ze
delen hun levens met saaie sukkels en dromen van echte
mannen. Het verhaal krijgt schwung als de dames hun
fantasieën gaan uitleven en leven en kunst elkaar wederzijds
inspireren. Het lichtvoetige scenario vindt na een wat zwalkend
begin geleidelijk de juiste balans tussen frivoliteit en ernst.
Fraai slot met de nocturne van Schubert.

Titel: Toivon tuolla puolen (The other side of hope)
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Kaija Pakarinen,
Tuomari Nurmio, Abdi Jama, Antti Virmavirta, Timo
Torikka, Simon Al-Bazoon, Olli Varja, Pia Rilhioja,
Kati Outinen, Katja Tolonen
Finland/Duitsland 2017
kleur 100 minuten
De Syrische vluchteling Khaled arriveert in Finland, maar de
Finse overheid weigert hem asiel te geven. Wikström, een
voormalig handelsreiziger die net een groot bedrag met pokeren
heeft gewonnen en daarvoor een noodlijdend restaurant heeft
gekocht, vindt de voor de politie gevluchte Khaled slapend bij
zijn vuilnisbakken. Hij geeft hem werk en onderdak en probeert
hem te helpen zijn zus op te sporen, die eveneens op de vlucht
is gegaan vanuit het zwaar belaagde Aleppo. Deels een droogkomisch verhaal in de bekende Kaurismäki-stijl – de scènes in
het treurige restaurant en de dialogen tussen de personeelsleden
zorgen voor menige grijns – en deels net als zijn vorige film Le
Havre een grimmig statement over de manier waarop Europa
zijn vluchtelingen behandelt en de waarde van vriendschap en
solidariteit tussen kansarmen. Met een prominente rol voor
troostende liederen en een aangrijpend einde.
Titel: Tom and Viv
Regie: Brian Gilbert
Met: Willem Dafoe, Miranda Richardson, Rosemary Harris,
Tim Dutton
USA 1994
kleur 125 minuten
Verfilming van toneelstuk van Michael Hastings over het
stormachtige huwelijk van T.S. Eliot en de intelligente en
labiele aristocrate Vivienne Haigh-Wood, die leed aan een
hormonale storing waardoor ze bijna voortdurend ongesteld
was, hysterische aanvallen had en er allerlei pijnlijke dingen
uitflapte. Daaronder school echter de oprechte wens door de
vastgeroeste conventies van haar rijke, beschaafde milieu heen
te breken en Eliot te steunen in zijn dichterschap. Als hij zich
ontpopt als een sul, die zich graag laat inkapselen door het
establishment omdat dat goed is voor zijn carrière en reputatie,
verergert haar ziektebeeld. Ten slotte laat de familie haar – met
zijn goedvinden – opsluiten in een inrichting.

Titel: Tomboy
Regie: Céline Sciamma
Met: Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie
Cattani, Mathieu Demy
Frankrijk 2011
kleur 84 minuten
Een gezin met twee dochters van 10 en 6 verhuist naar een
nieuwe buurt, en de oudste van de twee, Laure, die er erg
jongensachtig uitziet (en wellicht liever een jongen zou willen
zijn), presenteert zich als jongen (Mikhael) aan de
buurtkinderen. De film volgt zijn ervaringen met zijn nieuwe
vrienden en met Lisa, die toenadering tot hem zoekt. De pose is
al spoedig niet meer terug te draaien en zelfs Laures jongere
zusje moet in het geheim worden ingewijd, maar de eerste
schooldag na de zomervakantie nadert onverbiddelijk en dan zal
alles uitkomen. Interessante studie naar de ‘genderidentiteit’,
die al op zeer jonge leeftijd cruciaal is voor de manier waarop
iemand in de wereld staat, en de schok die het overtreden van
de ongeschreven regels op dit gebied teweegbrengt. Deze
charmantere en veel minder grimmige variant op Boys don’t cry
benadert de in aanzet zware thematiek met een zomerse
luchtigheid. De dreigende ontdekking hangt weliswaar
voortdurend als een donkere wolk boven Mikhael/Laure, maar
de saamhorigheid in het gezin is hartverwarmend en de
slotscène met Lisa treft precies de juiste toon, waardoor de film
met een glimlach eindigt.
Titel: Toni Erdmann
Regie: Maren Ade
Met: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn,
Thomas Loibl, Trystan Pütter, Ingrid Bisu
Duitsland 2016
kleur 162 minuten
De gepensioneerde en gescheiden Winfried probeert weer
contact te krijgen met zijn drukbezette dochter Ines door haar
een verrassingsbezoek te brengen in Boekarest, waar ze als
business consultant werkt. Als al zijn pogingen om met haar in
gesprek te komen falen, probeert hij het door met pruik en vals
gebit te poseren als Toni Erdmann, de lifecoach van Ines’ baas.
Ines besluit de confrontatie aan te gaan en het spelletje mee te
spelen, wat het tweetal in steeds bizardere situaties brengt;
gaandeweg laat Ines haar vader weer in haar leven toe. Een
curieuze, erg lang uitgesponnen komedie waarin tussen alle
practical jokes, scherpe dialogen en meesterlijk verbeelde
pijnlijke situaties door het verlangen naar echt menselijk
contact steeds zichtbaar blijft. De grappen zijn hier niet zozeer
doel op zich als wel middel om de leegheid en tragiek van ons
drukke westerse leventje aan het licht te brengen, en er is ook
ruimte voor ontroerende momenten, zoals Ines die aandoenlijk
onbeholpen Greatest love of all van Whitney Houston zingt met
haar vader aan de piano.

Titel: Tonio
Regie: Paula van der Oest
Met: Pierre Bokma, Rifka Lodeizen, Chris Peters, Stefanie
van Leersum, Beppie Melissen, Henri Garcin, Pauline
Greidanus
Nederland 2016
kleur 100 minuten
Verfilming van de autobiografische bestseller van A.F.Th.
(Adri) van der Heijden over zijn zoon Tonio, die in mei 2010 op
21-jarige leeftijd om het leven kwam bij een tragisch
verkeersongeval op de Stadhouderskade in Amsterdam. Het
boek en de film documenteren het verdriet van Adri en zijn
vrouw Mirjam en de obsessieve speurtocht van Adri naar de
laatste uren van het leven van zijn zoon, die druk bezig was zijn
draai in het leven te vinden. De rauwe pijn van de ergste soort
rouw die er bestaat (die van ouders die getuige moeten zijn van
de dood van hun kind) wordt, mede door het intense spel van
Bokma en Lodeizen, op indringende wijze overgebracht op de
kijker; de film zal niemand onberoerd laten. De verpletterende
zwaarte die eigen is aan het onderwerp en die het boek soms zo
moeilijk verteerbaar maakte, gaat hier mede dankzij de
veelvuldig ingezette filmische middelen hand in hand met een
welhaast poëtische schoonheid, culminerend in een schitterende
finale waarin Tonio dromerig door het Vondelpark fietst.
Titel: Tootsie
Regie: Sydney Pollack
Met: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Carr
USA 1983
kleur 110 minuten
Acteur Michael Dorsey is ‘te lastig’. Op zekere dag wordt een
vriendin van hem bij voorbaat afgewezen voor een tv-rol en
krijgt een slechte acteur een rol die hij graag zou willen. Uit
wraak trekt hij vrouwenkleren aan en krijgt als Dorothy
Michaels de rol waarvoor de vriendin werd geweigerd. Hij
wordt immens populair en kan daardoor de rol meer en meer
zelf invullen: hij maakt er een geëmancipeerde vrouw van in
plaats van de bedoelde trut. De dubbele identiteit leidt echter
privé tot toenemende complicaties. Door in de tv-serie en
daarmee ook in de werkelijkheid het geheim te onthullen weet
hij de zaak elegant te ‘ontknopen’. Een echte lachfilm, zonder
afglijders naar het schmiergenre, maar ook niet echt heel erg
goed, onder meer wegens te veel onwaarschijnlijkheden.

Titel: Topless women talk about their lives
Regie: Harry Sinclair
Met: Danielle Cormack, Joel Tobeck, Ian Hughes, Willa
O’Neill, Shimpal Lelisi, Andrew Binns, Josephine
Davison, Oliver Driver
Nieuw-Zeeland 1997
kleur 87 minuten
Lotgevallen van een groep twintigers in Auckland. Centraal
staan de scenarioschrijver Ant en de zwangere Liz. Ant heeft
een scenario geschreven dat Topless women talk about their
lives heet, maar dat hij aan de straatstenen niet kwijt kan. Alleen
een Duitse regisseur blijkt bereid het te verfilmen, maar de film
is zo’n sof dat Ants vrienden tijdens de première niet weten
waar ze kijken moeten. Ze durven hem niet te vertellen hoe
slecht ze de film vinden. Liz is zwanger; ze wilde het kind laten
weghalen, maar was te laat voor de afspraak in de
abortuskliniek. Nu zoekt ze min of meer wanhopig naar een
vader, en gaat uiteindelijk samenwonen met een jongen van wie
ze niet houdt. Al die hele en halve leugens leiden ten slotte tot
een catastrofe. Aldus lijkt deze in home movie-stijl opgenomen
film een pleidooi voor oprechtheid in menselijke relaties, een
oprechtheid die in de praktijk vaak ver te zoeken is.
Titel: Topsy-turvy
Regie: Mike Leigh
Met: Jim Broadbent, Allan Corduner, Timothy Spall, Kevin
McKidd, Shirley Henderson, Lesley Manville, Ron
Cook, Eleanor David, Alison Steadman
UK 1999
kleur 160 minuten
Londen, 1884. Als de nieuwste operette van het duo Gilbert en
Sullivan een mislukking wordt, komt hun samenwerking onder
druk te staan. Sullivan gaat op reis door Europa en van een
nieuw stuk komt niets terecht. Dan wordt Gilbert door een
bezoek aan een Japan-manifestatie geïnspireerd tot The Mikado,
dat zal uitgroeien tot hun grootste klapper. Het duo viert daarna
nog jarenlang successen, maar van de ambitie van Sullivan om
een groot componist te worden komt niets terecht. Mooi beeld
van een crisis tussen twee ‘ambachtelijke’ kunstenaars, en
bovendien fraai en met veel gevoel gemaakt tijdsbeeld van de
jaren tachtig van de negentiende eeuw, waarin allerlei nieuwe
snufjes (zoals de telefoon, de vulpen en het suikerklontje) hun
intrede deden en de eerste barsten kwamen in de Britse
standenmaatschappij.

Titel: Torch song trilogy
Regie: Paul Bogart
Met: Harvey Fierstein, Matthew Broderick, Anne Bancroft
USA 1989
kleur circa 110 minuten
Drieluik over leven van homoseksueel Arnold die travestie-act
doet in nachtclub, maar daarbuiten verlegen iemand is die niets
meer wil dan een huis en een vaste partner. Hij ontmoet een
grote liefde, Alan, maar deze wordt vermoord door
potenrammers en hij blijft weer alleen achter. Door de hele film
heen speelt de relatie van Arnold met zijn moeder, die zijn
homoseksualiteit nooit echt heeft geaccepteerd. Het einde lijkt
echter hoopvol te zijn. Prachtige rol van Fierstein als zichzelf
voortdurend relativerende Arnold, tragisch en komisch tegelijk,
met een stem als een verkouden misthoorn.
Titel: Tore tanzt
Regie: Katrin Gebbe
Met: Julius Feldmeier, Sascha Alexander Gersak, Annika
Kuhl, Swantje Kohlhof, Til-Niklas Theinert
Duitsland 2013
kleur 110 minuten
De diep gelovige, enigszins simpele Tore staat op het punt zich
aan te sluiten bij een sekte die zich de Jesus Freaks noemt als
hij Benno tegen het lijf loopt, een ogenschijnlijk vriendelijke
huisman die ’s zomers met vriendin en twee kinderen in een
huisje op een volkstuintjescomplex woont. Benno nodigt Tore
uit tijdelijk bij hen te komen wonen. Alles lijkt zich ten goede te
keren voor de ontheemde, zoekende jongere, maar dan ontpopt
zich Benno’s ware, sadistische aard. Tore besluit als een soort
messias alle martelingen te ondergaan. Schokkende, duistere
vertelling over geweld, emotioneel misbruik en de reacties die
kwetsbaarheid oproept. Gebaseerd op een waar gebeurd
gegeven. Aangrijpend, maar enigszins onbevredigend doordat
de achtergrond van de hoofdpersoon in het vage blijft.
Titel: Tortue rouge, la
Zie:
Red turtle, the

Titel: Tot ziens
Regie: Heddy Honigmann
Met: Johanna ter Steege, Guy van Sande, Els Dottermans,
Warre Borgmans, Nelleke Zitman, Stefan van de
Staak, Cas Enklaar
Nederland 1995
kleur 105 minuten
Nauwkeurig, bijna documentair verslag van een
buitenechtelijke verhouding. Op de ijsbaan komen de Belgische
sportjournalist Jan en de Amsterdamse kleuteronderwijzeres
Laura samen ten val. Het is het begin van een hartstochtelijke
relatie, die onbestaanbaar is en dan ook telkens opnieuw wordt
beëindigd ‘omdat het zo niet langer kan’, maar die niettemin
steeds weer opvlamt omdat de liefde sterker is dan het gezond
verstand, en die de drie betrokkenen tot wanhoop drijft. De film
is, ondanks de voorspelbaarheid die het gegeven met zich
meebrengt, adembenemend en van de eerste tot de laatste
minuut spannend. Ter Steege en Van Sande spelen de twee
hoofdrollen met een naturel dat inslaat als een bom. De scènes
zijn hun op het lijf geschreven; iedere stap, iedere adem die ze
uitblazen is logisch en invoelbaar. De kijker zit de twee (vaak
letterlijk) op de huid zonder dat het ook maar een moment
gênant wordt. Daardoor stoort het haast niet dat de andere rollen
niet allemaal even sterk zijn ingevuld en dat niet alle dialogen
verstaanbaar zijn. Ter Steege doet de kijker al na enkele
ogenblikken haar vorige (eveneens fenomenale) rol als Saskia
in Spoorloos vergeten. Ze overtuigt volledig: ze ís Laura.
Titel: Toto le héros
Regie: Jaco van Dormael
Met: Michel Bouquet, Peter Böhlke, Jo de Backer, Mireille
Perrier
België 1991
kleur circa 85 minuten
Met vele prijzen gelauwerde debuutfilm van Van Dormael over
Thomas, die terugkijkt op zijn leven, waarin niets opmerkelijks
gebeurde. Zijn buurjongen Alfred pikte hem alles af wat
belangrijk was in zijn leven: zijn zus, zijn geliefde, op een of
andere manier wist hij hem alles te ontfutselen. Uiteindelijk
besluit Thomas, inmiddels bejaard, wraak op Alfred te nemen,
maar daarbij laat hij zelf het leven. Tragikomische scènes,
ingewikkelde dubbele flashbackstructuur, verveelt geen
moment.

Titel: Tou ze (A simple life)
Regie: Ann Hui
Met: Andy Lau, Deannie Yip, Fuli Wang, Paul Chun, Hailu
Qin, Man-sze Yu, Chi-san Chan
Hong Kong 2011
kleur 118 minuten
A Tao, een vrouwelijke oorlogswees die als huishoudster en
kindermeisje diverse generaties van een familie heeft zien
opgroeien, krijgt na zestig jaar werk in de huishouding een
beroerte en geeft te kennen dat ze graag in een tehuis wil
worden opgenomen. Roger, een van de zoons van de familie die
als kind door haar is verzorgd en nu een succesvol filmproducer
is, regelt dat uit dankbaarheid voor haar, komt regelmatig op
bezoek en onderneemt uitstapjes met haar. Ook de rest van de
familie betoont zich erkentelijk. Ontroerend portret van de
aftakeling van een lieve vrouw die zich altijd voor anderen
heeft opgeofferd en op haar oude dag ervaart hoe het is om nu
op haar beurt met goede zorgen omringd te zijn. Vaak licht
komische dialogen wisselen af met stil spel waarbij de mimiek
van de acteurs een belangrijke rol speelt. Een juweeltje van een
film, met een glansrol voor Deannie Yip als A Tao.
Titel: Touch and go
Regie: Tim Fywell
Met: Martin Clunes, Zara Turner, Ewan Stewart, Teresa
Banham
UK 1998
kleur 95 minuten
Als Nick en Alison een paar jaar getrouwd zijn, is het huwelijk
wat ingeslapen en zijn ze toe aan een nieuwe uitdaging. Nick
stelt voor om bij een parenclub te gaan, en Alison stemt daar na
aanvankelijke aarzelingen mee in. De verhoopte impuls voor
hun huwelijk blijft echter uit en ze moeten onder ogen zien dat
ze, hoewel ze nog steeds veel om elkaar geven, te verschillend
zijn om samen verder te gaan. De film onderzoekt de emoties
en onzekerheden die gepaard gaan met liefde, kameraadschap
en seks en gaat pijnlijke momenten daarbij niet uit de weg.

Titel: Touch me not
Regie: Adina Pintilie
Met: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein,
Grit Uhlemann, Adina Pintilie, Hanna Hofmann
Roemenië/Duitsland/Tsjechië/Bulgarije/Frankrijk 2018
kleur 123 minuten
Semi-documentaire exploratie van het thema lichamelijke
intimiteit en tederheid door regisseuse Pintilie en een aantal van
haar personages. We volgen de emotionele reis van Laura,
Tómas en Christian, zijn getuige van hun verlangen naar (en
angst voor) intimiteit en de manier waarop die gevoelens hun
leven beïnvloeden. We observeren hen in lange, statische shots
waarin af en toe ook de rol van de toeschouwers en die van de
filmmaakster aan de orde worden gesteld. Gemaakt met respect
voor de personages – onder wie de ernstig gehandicapte
Christian en zijn vrouw Grit – maar zo extreem persoonlijk en
vaak ongemakkelijk dat niet iedere kijker het tot het eind zal
volhouden. Wie dit wel opbrengt, wordt beloond met een
bijzondere, enigszins therapeutische ervaring die je ook aan het
denken zet over jezelf.
Titel: Touch of sin, a
Zie:
Tian zhu ding
Titel: Touching the void
Regie: Kevin Macdonald
Met: Brendan Mackey, Nicholas Aaron
UK 2003
kleur 90 minuten
Gedramatiseerde documentaire over de bergbeklimmers Joe
Simpson en Simon Yates, die in 1985 de Siula Grande in het
Andesgebergte beklommen. Ze bereikten de top, maar kwamen
op de terugweg in de problemen toen Joe bij een val een been
brak. Bij de moeizame gezamenlijke afdaling met touwen viel
Joe opnieuw, waarna Simon gedwongen was de lijn te kappen.
Als door een wonder wisten ze allebei onafhankelijk van elkaar,
meer dood dan levend, het basiskamp te bereiken. De acteurs
spelen sleutelscènes na terwijl de echte Joe en Simon vertellen
wat ze dachten en voelden tijdens de bloedstollende afdaling.
Dat geeft de film een authenticiteit die geen Hollywoodverfilming kan evenaren; je zit op het puntje van je stoel.

Titel: Tourneuse de pages, la
Regie: Denis Dercourt
Met: Catherine Frot, Déborah François, Pascal Greggory,
Xavier De Guillebon, Christine Citti, Clotilde Mollet,
Antoine Martynciow, Julie Richalet
Frankrijk 2006
kleur 85 minuten
De tienjarige Mélanie, dochter van een slager, heeft talent voor
pianospelen en doet toelatingsexamen voor het conservatorium.
Omdat er tijdens haar voorspel iemand binnenkomt die Ariane,
de pianiste die haar moet beoordelen, om een handtekening
vraagt, raakt ze zo uit haar evenwicht dat ze zakt. Tien jaar later
gaat Mélanie als babysitter werken bij Ariane en haar man, een
succesvol advocaat. De pianiste is onzeker na een ongeluk
enkele jaren eerder en wordt emotioneel afhankelijk van
Mélanie, die haar al spoedig overal heen vergezelt en de
bladzijden voor haar omslaat tijdens concerten. Geleidelijk aan
komt Mélanie zo in een positie waarin ze wraak kan nemen
voor wat Ariane haar als kind heeft aangedaan. Met prachtig stil
spel en fijnzinnige observaties wordt getoond hoe Mélanie
vastbesloten op haar doel afkoerst. De grimmigheid van haar
tegen een geslaagd bourgeoisgezin gerichte onderneming roept
herinneringen op aan Chabrol.
Titel: Tous les soleils
Regie: Philippe Claudel
Met: Stefano Accorsi, Neri Marcorè, Clotilde Courau, Lisa
Cipriani, Anouk Aimée
Frankrijk 2011
kleur 105 minuten
Sandro, een jonge weduwnaar van Italiaanse afkomst, woont in
Straatsburg met zijn 15-jarige dochter Irina en zijn broer Luigi,
een anarchistische nietsnut die het Italië van Berlusconi is
ontvlucht en schilderijen maakt, maar weigert die aan
‘kapitalisten’ te verkopen en zodoende geen cent aan het
huishouden bijdraagt. Sandro beantwoordt het gepuber van
Irina en Luigi’s initiatiefloosheid met lange tirades en
woedeaanvallen. Zelf doet Sandro van alles: hij is docent
musicologie op de universiteit, leest zieken voor en zingt in een
koor. Maar hij treurt nog steeds om zijn al jaren geleden
overleden vrouw, waardoor het nooit iets is geworden met
andere vrouwen, ondanks pogingen van zijn dochter en zijn
broer om hem te koppelen. Dan komt hij op de begrafenis van
een van de patiënten die hij voorlas in contact met haar dochter
en lijkt er toch iets moois op te bloeien. Sympathieke studie van
de kunst van het leven en het ouder worden en muziek als
helend medium, met de lichtvoetige weemoed waarop de
Fransen het patent lijken te hebben. Opvallend anders van toon
dan Claudels debuut Il y a longtemps que je t’aime.

Titel: Tout nouveau testament, le
Regie: Jaco van Dormael
Met: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve,
François Damiens, Yolande Moreau, Laura Verlinden,
David Murgia
België/Frankrijk/Luxemburg 2015
kleur 113 minuten
God is een chagrijnige vent die in een buitenwijk van Brussel
woont met zijn sullige vrouw en zijn dochtertje Ea. Achter een
pc in een kamer met een oneindig aantal archiefladen verzint hij
een boosaardige wereld waarin alles altijd misloopt. Ea komt in
opstand, pleegt een verzetsdaad, blokkeert de pc en ontsnapt
naar de mensenwereld, waar ze zes extra apostelen gaat zoeken
om het totaal op achttien te brengen en een geheel herziene
versie van het Nieuwe Testament te (laten) schrijven. Het
heerlijk absurdistische verhaal vol dolkomische scènes en
verwikkelingen bewaart het beste voor het laatst, als Gods tot
dan toe slechts onderdanig bordurende en stofzuigende
echtgenote het heft in handen neemt. Puur kijkplezier!
Titel: Tout va bien, on s’en va
Regie: Claude Mouriéras
Met: Michel Piccoli, Miou-Miou, Sandrine Kiberlain,
Natacha Régnier, Laurent Poitrenaux, Hubert Koundé
Frankrijk 2000
kleur 96 minuten
Na vijftien jaar afwezigheid duikt een vader plotseling weer op
in het leven van zijn drie inmiddels volwassen dochters.
Ongeloof, woede en melancholie strijden om voorrang. Het
blijkt dat de oude man dement aan het worden is. Terwijl zijn
geheugenproblemen steeds toenemen, krijgt de kijker juist
steeds meer informatie over het traumatische verleden, zich
afvragend of er sprake is van vergeten of verdringen. Het
interessantst zijn de totaal verschillende reacties van de
dochters op de plotselinge verschijning van hun vader, die hen
dwingt hun verleden en hun onderlinge band opnieuw te bezien.
De film als geheel blijft echter wat traag en raadselachtig.

Titel: Toute dernière, la (The final girl)
Regie: Todd Verow
Met: Wendy Delorme, Véronique Lindenberg, Judy Minx,
Pascale Ourbih, Brenda Velez
USA 2010
kleur 80 minuten
Een danseres huurt een kamer die vóór haar bewoond is
geweest door een vrouw die op mysterieuze wijze is verdwenen
en haar bezittingen, waaronder een dagboek, heeft
achtergelaten. Ze raakt gefascineerd door het leven van de
verdwenen vrouw en leeft zich steeds meer in haar in, onder
meer in allerlei liefdesavonturen met uiteenlopende vrouwen.
We horen fragmenten uit het dagboek en zien zwart-witbeelden
van de geheimzinnige vrouw, afgewisseld met expliciete
lesbische seksscènes en songs van Heather Nova. Een curieuze
kruising tussen porno en underground, iets te kil en te
nadrukkelijk kunstzinnig om je echt te raken, en met een
duidelijke knipoog naar Le locataire van Polanski.
Titel: Towelhead (Nothing is private)
Regie: Alan Ball
Met: Summer Bishil, Aaron Eckhart, Peter Macdissi, Chris
Messina, Maria Bello, Carrie Preston
USA 2007
kleur 114 minuten
De dertienjarige Jasira worstelt ten tijde van de Eerste
Golfoorlog met haar ontluikende seksualiteit, een opdringerige
buurman, racistische pesterijen, een lief zwart vriendje en de
strenge regels van haar wispelturige Libanese vader. Deze
wonderlijke, onevenwichtige en veel te lange film laat de kijker
lange tijd in onzekerheid over de bedoelingen van de makers,
maar weet op het nippertje een voldoende te scoren dankzij de
verfrissende eerlijkheid van hoofdrolspeelster Bishil.
Titel: Trahir
Regie: Radu Mihaileanu
Met: Johan Leysen, Mireille Perrier, Alexandre Repan,
Danielle Hugues, Bruno Cremer
Frankrijk 1993
kleur 105 minuten
De Roemeense dichter Georges Vlaicu wordt in 1948 vanwege
een kritisch artikel opgepakt door de geheime dienst. Elf jaar
wordt hij onder onbeschrijfelijke omstandigheden vastgehouden
en gemarteld; ten slotte gaat hij door de knieën en wordt
vrijgelaten in ruil voor verraad aan zijn vroegere vrienden, die,
zo ontdekt hij al snel, allemaal net als hijzelf marionetten van
de Securitate zijn geworden. In de jaren zeventig vlucht hij naar
Frankrijk om zijn zoon een lot als verklikker te besparen, maar
daar wacht hem een nog grotere nachtmerrie. Mihaileanu slaagt
erin de absurditeit van het leven in een ‘heilstaat’ (waarin je
nooit zeker weet wie aan welke kant staat) en de daaruit
voortvloeiende wanhoop vanaf het eerste moment voelbaar te
maken. De film grijpt je letterlijk bij de keel en laat je niet meer
los.

Titel: Train de 16h19, le
Regie: Philippe Triboit
Met: Robin Renucci, Isabelle Renauld, Louise Szpindel,
Samantha Markowic, Noémie Rosenblatt
Frankrijk 2003
kleur 100 minuten
Etienne Brenner, arts en universitair docent, heeft een goed
huwelijk en een leuke dochter en is aardig en wellevend. Maar
dan is hij op een dag in de trein getuige van een verkrachting.
Uit verbijstering en angst doet hij niets. Deze belevenis grijpt
hem hevig aan en hij durft zijn vrouw en dochter niets te
vertellen. Als bovendien ook nog blijkt dat het slachtoffer een
van zijn studenten is, staat zijn hele leven op de kop.
Uiteindelijk krijgt hij de kans zijn eerdere lafheid met een
moedige daad goed te maken. Deze onbehaaglijk makende,
schokkende film over een herkenbaar dilemma in situaties waar
iemand in het bijzijn van getuigen gewelddadig wordt zet de
kijker aan tot nadenken over zijn eigen moedige en laffe kanten.
Titel: Train de vie
Regie: Radu Mihaileanu
Met: Lionel Abelanski, Rufus, Clément Harari, Michel
Muller, Agathe de La Fontaine, Johan Leysen
Frankrijk/België/Nederland/Roemenië 1998
kleur 103 minuten
De bewoners van een joodse sjtetl in Midden-Europa besluiten
in 1941 de komst van de nazi’s niet af te wachten maar actie te
ondernemen: ze organiseren een nep-deportatietrein, een paar
van hen trekken Duitse uniformen aan en zo ‘deporteren’ ze
zichzelf, met de bedoeling om na het bereiken van de Russische
grens door te reizen naar Palestina. Ze beleven hachelijke
avonturen en er ontstaat intern tweespalt doordat een deel van
hen bevlogen raakt door de idealen van het communisme.
Humoristische film, veel lichter van toon dan Mihaileanu’s
eerdere film Trahir, maar wel met bijtend venijn in de staart dat
lang nawerkt. The Darjeeling limited meets La vita è bella.
Titel: Trainspotting
Regie: Danny Boyle
Met: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Robert Carlyle,
Jonny Lee Miller, Kevin McKidd, Kelly McDonald
UK 1996
kleur 93 minuten
Mark Renton is verslaafd aan heroïne en woont in Edinburgh
samen met een paar vrienden. Na een aantal traumatische
gebeurtenissen besluit hij af te kicken en een normaal leven te
gaan leiden. Hij gaat werken op een makelaarskantoor in
Londen. Zijn oude vrienden sporen hem echter op, en hij kan
alleen nog door verraad van ze afkomen. Prachtige verfilming
van de roman van Irvine Welsh uit 1993, deels in een
surrealistische sfeer, met veel vaart en zwarte humor. Mooie
scènes zijn de duik in de gore wc-pot, de hallucinaties van Mark
als hij afkickt en de scène waarin een overdosis hem bijna fataal
wordt – op de liefelijke klanken van A perfect day van Lou
Reed.

Titel: Tralievader
Regie: Danniel Danniel
Met: Johan Leysen, Karen van Holst Pellekan, Chava voor in
’t Holt, Danniel Aiss, Jerry Delemarre
Nederland 1995
kleur 56 minuten
Verfilming van Carl Friedmans gelijknamige novelle uit 1991
over gezin dat rond 1960 lijdt onder het kampsyndroom van
vader. Deze wil daar altijd en overal over praten. Virtuoze
literatuurverfilming die bij vlagen ontroert.
Titel: Tranen van Maria Machita, de
Regie: Paul Ruven
Met: Ellen ten Damme, Ali Cifteci, Jacques Herb, Heddy
Lester
Nederland 1991
kleur 42 minuten
Geheel gezongen ‘smartlapfilm’ over fabrieksarbeidster Maria
Machita (Ten Damme) die achtervolgd wordt door tegenslagen
– haar ouders overlijden, haar Turkse vriendje (Cifteci) wil
terug naar zijn vaderland, een goede vriend (Herb) laat het
afweten omdat hij het te moeilijk heeft met zichzelf – maar die
ten slotte troost vindt bij de Heer. Fraai vormgegeven ‘minimusical’ lijkt een laat Nederlands antwoord op Demy, maar
blijft soms iets te veel steken in het absurde. Toch zeer de
moeite waard. Gouden Kalf voor de beste korte film 1991.
Titel: Trap, the
Zie:
Klopka
Titel: Trees Lounge
Regie: Steve Buscemi
Met: Steve Buscemi, Michael Buscemi, Mark Boone, Chloe
Sevigny, Samuel L. Jackson, Elizabeth Bracco, Debi
Mazar, Anthony LaPaglia, Mimi Rogers, Eszter
Balint, Danny Baldwin
USA 1996
kleur 95 minuten
Tragikomedie over een stel aan alcohol en drugs verslaafde
losers in een Amerikaanse voorstad, die elkaar regelmatig
treffen in café Trees Lounge. Allemaal zijn het uiterst
sympathieke, maar zeer verlopen figuren. Centraal staat het
verhaal van Tommy Basilio (Buscemi), wie het niet voor de
wind gaat: hij raakt eerst zijn zwangere vriendin kwijt aan zijn
baas en wordt vervolgens ontslagen omdat hij geld uit de kassa
heeft weggenomen; met zijn nieuwe baantje als ijscoman wil
het ook niet erg vlotten, vooral niet als hij zich laat verleiden
door een 17-jarig nichtje van zijn ex en zich zo de woede van
haar vader op de hals haalt. Veel hoop is er niet voor de
sappelaars in deze film, die zich bewegen in het schemergebied
tussen Amerikaanse droom en nachtmerrie. Volgens Buscemi,
die putte uit zijn eigen verleden als arbeidersjongen en
kroegloper, laat deze film zien hoe het met hem zou zijn
afgelopen als hij niet was gaan acteren.

Titel: Tregua, la (Truce, the)
Regie: Francesco Rosi
Met: John Turturro, Rade Serbedzija, Massimo Ghini,
Stefano Dionisi, Claudio Bisio, Agnieszka Wagner
Italië/Zwitserland/Duitsland /Frankrijk 1996
zwart-wit en kleur 125 minuten
Sobere verfilming van het boek van Primo Levi over de negen
maanden dat hij in 1945, na de bevrijding van het kamp
Auschwitz door de Russen, op weg was naar zijn geboortestad
Turijn en daarbij samen met een groepje andere gevangenen een
flink deel van Oost-Europa te voet en per trein doorkruiste. Levi
worstelt met schuldgevoelens dat hij het in tegenstelling tot
zoveel anderen heeft overleefd en heeft moeite zijn levenslust te
hervinden. De weidse landschappen hebben wel een soort
helende werking, maar de toon blijft somber. ‘God kan niet
bestaan als Auschwitz bestaat.’ Hoewel de sfeer en reikwijdte
van het boek niet worden geëvenaard, zet Turturro de
ingehouden, levensbange Levi, die haast niet kan geloven dat
alles gewoon doorgaat, knap neer.
Titel: Trial of Viviane Amsalem, the
Zie:
Gett
Titel: Tribe, the
Zie:
Plemya
Titel: Tricks
Zie:
Sztuczki
Titel: Trip van Teetje, de
Regie: Paula van der Oest
Met: Cees Geel, Thekla Reuten, Dimitri Ivanov, Wolter
Muller
Nederland 1998
kleur 90 minuten
De Rotterdamse crimineel Teetje bezegelt zonder het te weten
zijn eigen ondergang als hij voor een ton ongezien een schip
koopt dat met een lading elektronica voor Ghana in de
Rotterdamse haven ligt. Gaandeweg wordt duidelijk dat het
schip al drie jaar aan de ketting ligt wegens onbetaalde
schulden, dat de bemanning al die tijd niet van boord is geweest
en met voedseltekort en ziekte kampt, en uiteindelijk blijkt zelfs
dat de lading radioactief besmet is. Wat Teetje ook doet, hij
slaagt er niet in dit probleem op te lossen; integendeel, hij werkt
zich steeds dieper in de ellende en de schulden. Zijn droom, een
grote slag te slaan, het criminele circuit te verlaten en in een
mooi huis te gaan wonen samen met zijn vriendin Mary, ziet hij
voor zijn ogen in rook opgaan. Fraai is dat Teetje, aan het begin
van de film nog een harde crimineel met als lijfspreuk ‘Ieder
voor zich, ja toch?’, naarmate zijn eigen situatie penibeler
wordt, steeds meer oog krijgt voor de tragisch-menselijke kant
van het scheepsdrama, tot hij ten slotte zo ver gaat zichzelf op
te offeren.

Titel: Tro, håb og kærlighed
Regie: Bille August
Met: Adam Tonsberg, Ulrikke Juul Bondo, Camilla Søberg,
Lars Simonsen e.a.
Denemarken 1984
kleur 105 minuten
Denemarken, jaren zestig. Twee klasgenoten, Bjørn en Erik,
worden op totaal verschillende manieren volwassen. De een
doordat hij een grote liefde meemaakt en weer kwijtraakt en
zich van verdriet bijna laat inpalmen door hebberig meisje uit
rijk kitschmilieu, de ander doordat hij de ziekte van zijn moeder
en het wonderlijke gedrag van zijn vader moet zien op te lossen
waardoor hij aan andere dingen niet toekomt. Film eindigt
prachtig wanneer de twee vrienden op hetzelfde moment – en
beiden nog net op tijd – de juiste beslissing nemen en weer
nader tot elkaar komen. In Nederland kreeg de film om
onbegrijpelijke redenen de titel Twist and shout mee.
Titel: Trois couleurs: bleu
Regie: Krzysztof Kieslowski
Met: Juliette Binoche, Benoit Régent, Florence Pernel,
Charlotte Véry, Emmanuelle Riva
Frankrijk 1993
kleur 95 minuten
Eerste deel van een trilogie over de idealen van de Franse
revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap,
vertegenwoordigd door de drie kleuren van de Franse vlag.
Vrouw van beroemd componist (Binoche) verliest bij autoongeluk man en dochtertje. De film toont haar leven de eerste
tijd na het ongeluk: ze zegt haar minnaar vaarwel, gaat in een
appartement midden in Parijs wonen, leert een paar buren
kennen en hoort dat haar man een minnares had, die zwanger
van hem blijkt te zijn. Door samen met haar minnaar, een excollega van haar man, te werken aan een onvoltooid
muziekstuk, komt ze er weer bovenop en wil ze weer
deelnemen aan het leven. Behoudens het wat bombastische slot
is de film zeker de moeite waard, maar het niveau van
Dekaloog haalt hij niet. Wat dit alles met de Franse revolutie te
maken heeft, blijft ook een raadsel.

Titel: Trois couleurs: blanc
Regie: Krzysztof Kieslowski
Met: Zbigniew Zamachowski, Janusz Gajos, Julie Delpy
Frankrijk/Polen 1993
kleur 91 minuten
Tweede deel van de trilogie, over gelijkheid. Poolse kapper is
getrouwd met de mooie Française Dominique en heeft een
kapsalon in Parijs. Als zij echtscheiding aanvraagt, stort zijn
hele wereld in: hij raakt niet alleen zijn grote liefde kwijt, maar
ook zijn kapsalon en zijn geld. Hij besluit terug te keren naar
Polen en van daaruit te proberen Dominique terug te winnen, of
althans haar met gelijke munt terug te betalen. Omdat hij
daarbij letterlijk geen middel schuwt, lukt dit hem ook, maar hij
lijkt zich aan het eind toch wat te hebben verrekend. Ondanks
de zeer verrassende (en onwaarschijnlijke) wendingen in het
verhaal overtuigt dit tweede deel van Kieslowski’s Trois
couleurs-trilogie veel meer dan het eerste (misschien omdat het
grotendeels in Polen speelt?). De manier van filmen en het
verhaal doen sterk denken aan het beste uit de Dekaloog.
Titel: Trois couleurs: rouge
Regie: Krzysztof Kieslowski
Met: Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant
Polen/Zwitserland 1994
kleur 96 minuten
Slotdeel van de trilogie, waarmee Kieslowski tevens een punt
zet achter zijn regisseurscarrière. Valentine, studente en
fotomodel in Genève, komt bij toeval in contact met een oude
rechter die de telefoongesprekken van zijn buren afluistert. Ze
intrigeren elkaar en er ontstaat een soort broer-zus-verhouding
(broederschap!). Minder gelukkig verloopt de liefde tussen
Auguste, Valentines overbuurman, en Karin, buurtgenote van
de rechter: zij bedriegt hem. In de denderende finale die
Kieslowski voor ons in petto heeft, komen Valentine en
Auguste, die de hele film aldoor rakelings langs elkaar heen zijn
gelopen, elkaar eindelijk tegen en valt alles op zijn plaats: zij
zijn, samen met de hoofdpersonen uit de andere twee delen van
Trois couleurs, de enige overlevenden van een ramp met een
veerboot. Ouderwets-spannende en intrigerende film, met het
hoogste Dekaloog-gehalte van de drie.

Titel: Trois souvenirs de ma jeunesse
Regie: Arnaud Desplechin
Met: Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieu
Amalric, Cécile Garcia-Fogel, Olivier Rabourdin,
Elyot Milshtein, Pierre Andrau
Frankrijk 2015
kleur 123 minuten
Antropoloog Paul Dédalus hoort bij terugkeer naar Frankrijk
vanuit Tadzjikistan van de douane dat er iets vreemds is met
zijn paspoort: hij heeft een dubbelganger met dezelfde naam en
geboortedatum, die twee jaar eerder in Australië is overleden.
Tijdens zijn ondervraging denkt Paul terug aan zijn bewogen
kindertijd, een hachelijk avontuur tijdens een trip met zijn
middelbareschoolklas naar Minsk, zijn grote liefde Esther en
het verraad van zijn beste vriend. Vooral voor de jarenlange
moeizame relatie met de getroebleerde Esther wordt veel tijd
uitgetrokken, dit niet altijd tot genoegen van de kijker, want zó
wereldschokkend zijn al die emoties en verwikkelingen nu ook
weer niet. Al met al matig, ondanks een paar sterke scènes.
Titel: Troubled water
Zie:
DeUsynlige
Titel: Truce, the
Zie:
Tregua, la
Titel: True grit
Regie: Ethan Coen, Joel Coen
Met: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld, Josh
Brolin, Barry Pepper, Dakin Matthews
USA 2010
kleur 110 minuten
Nadat haar vader door huurmoordenaar Tom Chaney is gedood,
besluit de 14-jarige Mattie Ross de dader zelf te vangen. Ze
huurt de dapperste sheriff in die ze kan vinden, de
drankzuchtige rouwdouwer Reuben J. ‘Rooster’ Cogburn, en
samen trekken ze het territorium van de indianen in op zoek
naar Chaney. Ze krijgen gezelschap van de Texaanse politieman
LaBoeuf, die om persoonlijke redenen ook achter Chaney aan
zit. Het wonderlijke trio beleeft allerlei avonturen in deze fraaie
remake van een John Wayne-western uit 1969, gebaseerd op
een roman van Charles Portis. Verrassend maar zeer geslaagd
uitstapje van de gebroeders Coen naar dit voor hen
ongebruikelijke genre; een overtuigend en tot in alle details
kloppend periodestuk.

Titel: True stories
Regie: David Byrne
Met: David Byrne, John Goodman, Swoosie Kurtz
USA 1986
kleur 90 minuten
Muzikale komedie van en met David Byrne (ex-Talking Heads)
over de merkwaardige bewoners van het fictieve Texaanse
plaatsje Virgil, waarin Byrne als participerende verteller
fungeert (vergelijk Wilders Our town). Voor de Europese kijker
vooral een amusante vertoning van Amerikaanse
eigenaardigheden. Wie komt er op het idee een verlicht bordje
in zijn tuin te plaatsen met WIFE WANTED? En wie
organiseert er een feestavond onder het motto celebration of
specialness? De bewoners van Virgil zien het absurde van het
dagelijks leven allang niet meer, de kijker des te meer.
Titel: Truman show, the
Regie: Peter Weir
Met: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, Noah Emmerich,
Natascha McElhone, Holland Taylor, Brian Delate,
Blair Slater, Peter Krause, Heidi Schanz, Ron Taylor,
Don Taylor, Ted Raymond, Judy Clayton, Paul
Giamatti, Adam Tomei, Harry Shearer, Una Damon
USA 1998
kleur 102 minuten
Een man van rond de dertig (een schitterende rol van Carrey)
leeft in een soort ideale stad op een eiland, als enige niet op de
hoogte van het feit dat zijn leven 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar via verborgen camera’s op een tv-station te volgen is en
strak geregisseerd wordt. Alle mensen om hem heen zijn
acteurs en figuranten. Deze ultieme reality-soap is in de ‘echte
wereld’ immens populair. Ogenschijnlijk is zijn leven perfect:
hij heeft een goeie baan, een lieve vrouw, aardige buren en in
zijn woonomgeving zijn vervuiling en criminaliteit onbekende
begrippen. Hij is tot nu toe gelukkig geweest, maar er knaagt
iets. Hij komt ineens mensen tegen die hij dood of ver weg
waande, er gebeuren nog meer onverklaarbare dingen en hij
krijgt langzaamaan het vermoeden dat er iets vreemds aan de
hand is. Hij verlangt ernaar om een verloren geliefde te gaan
opsporen en om een reis naar Fiji te maken; beide plannen
worden hem echter van alle kanten tegen gemaakt. Uiteindelijk
slaagt hij erin zijn angsten te overwinnen en zich naar buiten te
vechten, waar het echte leven kan beginnen. Het knapste aan
deze film is de gelaagdheid ervan: enerzijds is de film zowel
een komedie als een tragedie, en op beide vlakken geslaagd;
anderzijds speelt hij voortdurend een spelletje met de begrippen
‘echt’ en ‘onecht’ en de ideeën van de kijker daarover. Wie
heeft nooit intens meegeleefd met een personage uit een tvserie? Wie heeft nooit de angst gehad dat zijn hele leven in
scène was gezet door een boosaardig, almachtig iemand? Wie
heeft zich nooit afgevraagd of zijn partner of beste vriend écht
oprecht was? Wie heeft nooit willen ontsnappen uit zijn veilige,
geregelde leventje? Wie heeft zich nooit zorgen gemaakt over
de overheersende rol van tv en commercie in het moderne
leven?

Titel: Trust
Regie: Hal Hartley
Met: Adrienne Shelley, Martin Donovan
USA 1991
kleur circa 105 minuten
(Zelf)vertrouwen of het ontbreken daarvan staan centraal in
deze film over de liefde tussen de zeventienjarige balsturige
Maria en de al even rebelse tv- en computerreparateur Matthew.
Het verhaal over doodgewone mensen is absurd gefilmd, met
onderkoeld spel en dialogen waarvan sommige niet zouden
misstaan in Monty Python. De indruk die de film achterlaat, is
er een van jonge mensen die hun draai niet kunnen vinden in
een maatschappij waarin niet meer duidelijk is wie ze zich ten
voorbeeld moeten stellen.
Titel: Tuesday, after Christmas
Zie:
Marti, dupa craciun
Titel: Tulitikkutehtaan tyttö (The match factory girl)
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Kati Outinen, Vesa Vierikko
Finland 1989
kleur 75 minuten
Muizig fabrieksmeisje droomt van de grote liefde, maar de
werkelijkheid is vreselijk: geestdodend lopendebandwerk, kou
en grijsheid, zwijgzame ouders die haar geld inpikken, eenzame
avonden in disco’s en cafés. Op een avond dat ze een nieuwe
jurk draagt, wordt ze opgepikt door een man, die de nacht met
haar doorbrengt en haar daarbij zwanger maakt, maar haar dan
als een baksteen laat vallen. Dit is te veel voor haar: ze koopt
een pakje rattengif en ruimt iedereen uit de weg die haar
dwarszit. Deze ontwikkeling komt door de wijze waarop het
leven ven het meisje in beeld wordt gebracht volstrekt
geloofwaardig en logisch over. De beelden zijn sober en
ontdaan van alle overbodige franje; er is ook geen filmmuziek.
Daardoor treft de uitzichtloosheid je als een bom.

Titel: Turist (Force majeure)
Regie: Ruben Östlund
Met: Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara
Wettergren, Vincent Wettergren, Kristofer Hivju,
Fanni Metelius, Karin Myrenberg, Brady Corbet
Zweden 2014
kleur 120 minuten
Tomas en Ebba gaan met hun kinderen Vera en Harry een paar
dagen skiën in de Franse Alpen. Tijdens een lunch in een
bergrestaurant rolt er plotseling een lawine naderbij en vlucht
iedereen van het terras af. Ebba roept om Tomas en probeert
haar kinderen te beschermen, maar Tomas is al hard
weggelopen. Alles loopt met een sisser af, maar het huwelijk
van Tomas en Ebba staat op losse schroeven. Ebba is diep
geschokt door het gebeurde en Tomas probeert wanhopig zijn
rol als sterke man en beschermer van het gezin opnieuw
geloofwaardig te maken. Vooral interessant door de
systematische karakterstudies, de discussies over menselijke
instincten en de rollen van man en vrouw, en de maar al te
herkenbare reacties van diverse betrokkenen, dit alles tegen de
achtergrond van adembenemende berglandschappen. Goed.

Titel: Turm, der
Regie: Christian Schwochow
Met: Jan Josef Liefers, Sebastian Urzendowsky, Claudia
Michelsen, Nadja Uhl, Götz Schubert, Stephanie
Stumph, Steffi Kühnert, Udo Schenk, Hans Uwe
Bauer, Sergej Moya, Ernst-Georg Schwill, Klaus
Bieligk, Martin Bruchmann, Josephin Busch, Claudia
Geisler, Thorsten Merten, Annika Olbrich, Peter
Prager, Valery Tscheplanowa
Duitsland 2012
kleur 180 minuten
Tweedelige tv-verfilming van de vuistdikke roman van Uwe
Tellkamp over de laatste zeven jaar van de DDR, bezien vanuit
een gezelschap geprivilegieerde inwoners van Dresden in het
zuidoosten van de DDR (destijds das Tal der Ahnungslosen
genoemd, omdat de West-Duitse tv er niet kon worden
ontvangen). Zij wonen in een chique wijk hoog boven de stad,
de ‘Toren’, ergeren zich aan de communistische machthebbers
en wanen zich verheven boven de dagelijkse beslommeringen
van het gewone volk. Maar ze moeten elke dag naar de stad
afdalen om hun werk te doen en raken al doende op diverse
manieren in de knoop met zichzelf en het systeem. Centraal
staan drie figuren: Richard Hoffmann, een chirurg die er in het
geheim een tweede gezin op nahoudt en door de Stasi wordt
gechanteerd, zijn zoon Christian die vóór zijn medicijnenstudie
drie jaar moet dienen in de NVA (het Oost-Duitse leger) en
wegens een kritische uitspraak in de gevangenis belandt, en
Christians oom Meno (de broer van Richards vrouw Anne) die
als redacteur bij een uitgeverij werkt en zich gemangeld voelt
tussen de schrijvers en de censuur. Boek en film focussen
vooral op de impact van de politieke entourage op het
privéleven van de personages; op de achtergrond spelen de
ontwikkelingen die leidden tot de opkomst van de Oost-Duitse
vredesbeweging (die aanvankelijk niet zozeer streefde naar de
Duitse hereniging als wel naar een ‘derde weg’), de sluipende
afbrokkeling en uitholling van de DDR en de val van de Muur.
Authentiek en indrukwekkend tijdsbeeld, vrijwel geheel
gerealiseerd door voormalige Oost-Duitsers.

Titel: Tussenland
Regie: Eugenie Jansen
Met: John Kon Kelei, Jan Munter, Willem Smit, Ingeborg
Uyt den Boogaard, Miep Bos, Deng Barac Atem
Nederland 2002
kleur 92 minuten
Documentairemaakster Jansen verfilmde een scenario van
Helena van der Meulen over de aarzelende toenadering tussen
een achttienjarige Soedanese vluchteling en een verbitterde
oud-Indiëstrijder: beiden eenzaam, beiden slachtoffer van een
vergeten oorlog. Het verhaal is nogal mager en kent weinig
karakterontwikkeling, maar de beelden zijn prachtig. Kon Kelei
is ook in werkelijkheid een Soedanese vluchteling, afkomstig
uit een klein boerendorpje. We zien hem onder andere in een
Hollands landschap koeienmest verbranden en de koeien
vakkundig schoonwrijven met de as. Pure beeldpoëzie! Munter
zet een zéér herkenbaar knorrig oud mannetje neer.
Titel: Tussenstand
Regie: Mijke de Jong
Met: Elsie de Brauw, Marcel Musters, Stijn Koomen
Nederland 2007
kleur 80 minuten
Indrukwekkende registratie van een aantal scènes tussen Roos
en Martin, die gescheiden zijn en elkaar af en toe in restaurants
treffen. Ze zitten voorgoed aan elkaar vast vanwege hun zoon
Isaac, over wiens zwijgzaamheid en geslotenheid met name
Roos (bij wie Isaac woont) zich zorgen maakt. De gesprekken
ontaarden steevast in het uiten van steeds dezelfde wederzijdse
irritaties, de oude patronen blijven zich herhalen en de expartners zijn onmachtig daaruit los te breken. De ‘scènes uit een
voorbij huwelijk’ worden doorsneden met shots van Roos en
Martin apart en van de duistere solistische bezigheden van
Isaac. De film is op een bijzondere manier tot stand gekomen:
regisseur Mijke de Jong schreef samen met Jolein Laarman een
scenario, dat vervolgens werd vernietigd en in een intensieve
improvisatie- en repetitieperiode met acteurs Elsie de Brauw
(Roos) en Marcel Musters (Martin) weer werd gereconstrueerd.
De dialogen worden niet op de gebruikelijke manier in beeld
gebracht; we kijken vrijwel continu over de schouder van de
ene gesprekspartner naar de andere, wat zeer beklemmend
werkt. De tekst is to the point en dodelijk treffend. Een pijnlijke
zedenschets van een generatie veertigers.

Titel: Twee ogen uit Lemberg
Regie: Gerrard Verhage
Met: Victor Löw, Olga Janssen, René Nijman, Vitali
Oussanov
Nederland 1996
kleur 52 minuten
Korte impressionistische film over ontluikende liefde tussen
Amsterdamse visboer en illegale Oekraïense. Ze ontmoeten
elkaar door een misverstand (ze heeft het verkeerde
appartement schoongemaakt), en ook hun totaal verschillende
achtergronden en het wederzijdse gebrek aan kennis daarvan
zorgen voor heel wat onbegrip en wrijvingen.
Titel: Tweeling, de
Regie: Ben Sombogaart
Met: Thekla Reuten, Nadja Uhl, Ellen Vogel, Gudrun Okras,
Julia Koopmans, Sina Richardt, Jaap Spijkers, Betty
Schuurman, Roman Knizka, Jeroen Spitzenberger,
Hans Somers
Nederland 2002
kleur 127 minuten
Verfilming van de succesvolle roman van Tessa de Loo uit
1994. Op zesjarige leeftijd, na de dood van hun ouders, wordt
een in 1918 in Keulen geboren tweeling gescheiden. Lotte
groeit op als Nederlandse bij familie in Hilversum, Anna wordt
ondergebracht bij arme katholieke boeren in Westfalen en werkt
later als dienstmeisje bij een adellijke Pruisische familie. Vanuit
hun totaal verschillende perspectieven maken zij de oorlog mee
en beleven zij allebei hun eerste liefde, waardoor er uiteindelijk
een duurzame verwijdering tussen hen ontstaat. Maar als ze
elkaar als oude vrouwen tegenkomen in een kuuroord, blijken
simpele generalisaties over Duitsers en Nederlanders, goed en
fout niet houdbaar en wordt de heilige, typisch Nederlandse
verontwaardiging van Lotte over Anna’s keuzes ontmaskerd als
hypocriet. Een zinnige boekverfilming, waarin goedkoop
sentiment zorgvuldig wordt vermeden en de uiteenlopende
ontwikkelingen van de tweelingzusjes geloofwaardig worden
verbeeld.
Titel: Twelve angry men
Zie:
12 angry men

Titel: Twelve monkeys
Regie: Terry Gilliam
Met: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher
Plummer, Jon Seda
USA 1995
kleur 129 minuten
Het is 2035. Cole (Willis), een man die wordt achtervolgd door
herinneringen aan een gewelddadige scène die hij als kind
meemaakte, wordt wegens zijn uitzonderlijke geheugen
geselecteerd om terug te reizen naar 1996, het jaar waarin het
grootste gedeelte van de wereldbevolking aan een virusziekte
overleed. Hij moet het kwaadaardige virus traceren voordat het
de fatale mutatie onderging, niet om de ramp te voorkomen (dat
kan niet, die is al gebeurd), maar om de mensen van de
toekomst, die zich noodgedwongen hebben teruggetrokken
onder het aardoppervlak, te helpen weer bovengronds te gaan
leven. Zijn nachtmerrieachtige zoektocht doet hem onder
andere in een inrichting belanden en mondt uit in een queeste
samen met zijn vrouwelijke psychiater (Stowe). Lange tijd blijft
onduidelijk of Cole echt uit de toekomst komt of gewoon
gestoord is, of hij echt boodschappen uit 2035 krijgt of alleen
maar ‘stemmen hoort’. De slotscène is magistraal en
beklemmend en doet denken aan die uit Irvings A prayer for
Owen Meany.
Titel: Twelve years a slave
Zie:
12 years a slave
Titel: Twilight Zone – The Movie
Regie: John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, George
Miller
Met: Dan Akroyd, Kathleen Quinlan, Vic Morrow
USA 1983
kleur circa 95 minuten
The Twilight Zone was begin jaren zestig een enorm populaire
tv-serie in Amerika. Het waren fantastische episodes in een tijd
dat de verbazing over de magie van het kijkkastje nog enigszins
werkzaam was: dit kon allemaal zomaar! De term twilight zone
staat voor grensgebied of schemergebied tussen waken en
slapen, tussen werkelijkheid en fictie, tussen leven en dromen.
De film Twilight Zone – The Movie bevat vier episodes waarvan
er één, de eerste, speciaal voor deze film werd gemaakt. Een
kwartet sterregisseurs werd ingehuurd om de vier mini-films te
maken. Ze doen hun best en er zitten zeker spannende
momenten in de film, maar voor de verwende moderne kijker
valt de opwinding van destijds moeilijk meer na te voelen. De
proloog en episode 4 zijn het best. Acteur Vic Morrow kwam
om bij een helikopterongeluk tijdens de opnamen in Vietnam.
Titel: Two days in New York
Zie:
2 days in New York
Titel: Two days in Paris
Zie:
2 days in Paris

Titel: Two lives
Zie:
Zwei Leben
Titel: Two lovers
Regie: James Gray
Met: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw,
Isabella Rossellini, Moni Moshonov, Julie Budd, Bob
Ari, Elias Koteas
USA 2008
kleur 110 minuten
Getroebleerde jongeman in Brooklyn wordt heen en weer
geslingerd tussen de solide, maar wat saaie door zijn ouders
beoogde aanstaande en zijn labiele, maar spannende buurvrouw.
Goed gemaakt, maar nogal voorspelbaar drama.
Titel: Two mothers (Adore / Perfect mothers)
Regie: Anne Fontaine
Met: Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel, James
Frecheville, Ben Mendelsohn, Sophie Lowe, Gary
Sweet
Australië/Frankrijk 2013
kleur 111 minuten
De buurmeisjes Lil en Roz zijn samen opgegroeid in een
idyllisch stadje aan de Australische kust en al van jongs af aan
hartsvriendinnen. Als ze volwassen zijn, raken ze door een
reeks toevalligheden in een absurde situatie verzeild: ze krijgen
een verhouding met elkaars (bijna) volwassen zoons. Na wat
strubbelingen over en weer lijkt iedereen tevreden met de status
quo, maar die kan niet duren en zal een ingrijpende invloed
hebben op de toekomst van de vier. Deze moedige verfilming
van The Grandmothers van Doris Lessing ademt een sfeer van
constante ingehouden dreiging onder de zonnige beelden van
zomers geluk. Beklemmend.
Titel: Two night stand
Regie: Max Nichols
Met: Miles Teller, Analeigh Tipton, Jessica Szohr, Scott
Mescudi
USA 2014
kleur 86 minuten
Als Megan er na een gênante onenightstand bij Alec, die ze via
een datingsite heeft leren kennen, stilletjes tussenuit wil
knijpen, ontdekt ze dat Manhattan is ingesneeuwd en alle
verkeer tot stilstand is gekomen. De twee zitten dus met elkaar
opgescheept en zijn wel gedwongen elkaar beter te leren
kennen. Volgt een onwaarschijnlijke romantische komedie
waarin de hilarische situaties elkaar in hoog tempo opvolgen en
we en passant op menige wetenswaardigheid over het slagveld
der seksen worden vergast. Zeer onderhoudend, en de twee
hoofdrolspelers zijn een genoegen om naar te kijken.

Titel: Two popes, the
Regie: Fernando Meirelles
Met: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín,
Cristina Banegas, María Ucedo
UK/Italië 2019
kleur 125 minuten
Op ware gebeurtenissen gebaseerde film over een ontmoeting
tussen paus Benedictus en de Argentijnse kardinaal Bergoglio
(de toekomstige paus Franciscus) in 2013. Benedictus is
uitgeput en voelt zich wegens een geloofscrisis niet meer
opgewassen tegen de verplichtingen als hoofd van de katholieke
kerk. Hij vertelt Bergoglio dat hij wil aftreden en dat hij hém,
Bergoglio, ondanks hun diametraal tegengestelde opvattingen
over de toekomst van de kerk, ziet als zijn ideale opvolger.
Bergoglio is ontdaan, want hij voelt zich onwaardig om dit
hoogste ambt te bekleden omdat hij naar zijn eigen mening
destijds tijdens de dictatuur van Jorge Videla niet genoeg verzet
heeft geboden aan het nietsontziend wrede generaalsregime.
Benedictus weet hem ervan te overtuigen dat fouten maken
menselijk is en dat het onmenselijk is volmaaktheid van jezelf
of anderen te eisen. Boeiende confrontatie op het scherp van de
snede tussen twee botsende karakters die elkaar gaandeweg
steeds meer gaan respecteren, afgewisseld met aangrijpende
beelden van de martelingen en moordpartijen in Argentinië in
de jaren zeventig en de machteloze pogingen van de jonge
Bergoglio om zijn eigen priesters en zijn progressieve vrienden
te redden. Er zijn ook humoristische momenten, bijvoorbeeld
wanneer de oude en de nieuwe paus zich gulzig op een zojuist
bezorgde doos met pizzapunten storten. Schitterend acteerwerk
van Hopkins en Pryce. Ga dat zien!
Titel: Tyrannosaur
Regie: Paddy Considine
Met: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan
UK 2011
kleur 92 minuten
Joseph, een oude weduwnaar met een neiging tot gewelddadige
woede-uitbarstingen, leert de timide, vrome Hannah kennen die
in een kringloopwinkel werkt. Hoewel hij haar vriendelijkheid
beantwoordt met vuilbekkerij, lijken ze gaandeweg toch steeds
nader tot elkaar te komen. Maar Hannah blijkt een afschuwelijk
geheim met zich mee te dragen. Kijkje in het somber
stemmende leven van de Britse onderklasse in de onverbloemd
realistische stijl van Ken Loach – gestrande huwelijken,
dronken gewauwel, agressieve mannen, verwaarloosde kinderen
– met een klein sprankje hoop aan het eind.

Titel: Uciecka z kina ‘Wolnosc’ (De vlucht uit bioscoop
‘Vrijheid’)
Regie: Wojiech Marczewski
Met: Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski, Terese
Marczewska
Polen 1990
kleur 90 minuten
Personages in een slechte film weigeren hun rol nog verder te
spelen. De autoriteiten hebben het er moeilijk mee. Een oudere
censor raakt in een gewetensconflict. Film is duidelijk
geïnspireerd door Allens Purple rose of Cairo, en Tom Baxter
uit deze film loopt na een vertoningsfoutje zelfs even in de
Poolse film rond. Al met al blijft alles echter toch wat te
symbolisch, vooral de scène waarin de censor op zijn beurt in
een boosaardige film terechtkomt met alle figuren die hij ooit
ergens uit heeft geknipt. Verder is het thema een te makkelijk
succes in deze overgangstijd.
Titel: Udju azul di Yonta (Les yeux de Yonta)
Regie: Flora Gomes
Met: Maysa Marta, Pedro Dias, Antonio Simão Mendes
Guinee-Bissau 1992
kleur 95 minuten
De zeventienjarige Yonta aanbidt in stilte Vicente, een held uit
de bevrijdingsoorlog, maar heeft er op haar beurt geen weet van
dat zij wordt aanbeden door Zé, die in de haven werkt. Groot is
dan ook de verwarring als Zé Yonta anoniem een liefdesgedicht
stuurt dat hij heeft overgeschreven uit een westers
gedichtenboek en waarin de blauwe ogen van de geliefde
worden bezongen. Film is enerzijds waarschuwing tegen de
steeds toenemende westerse invloeden in derde-wereldlanden,
anderzijds een vrolijke hommage aan de stad Bissau. Het
verhaal is echter wel erg dun, de acteurs spelen matig en het
tempo is te traag voor het verwende westerse
filmliefhebbersoog.

Titel: Uitgesloten
Regie: Mijke de Jong
Met: Egbert Jan Weeber, Nadja Hüpscher, Michiel Huisman,
Franky Ribbens
Nederland 2000
kleur 84 minuten
De 17-jarige Jonathan Stork groeit op in het aan strenge regels
gebonden milieu van zijn ouders en hun vrienden en kennissen,
die Jehova’s getuigen zijn. Hij raakt in de problemen als hij
verliefd wordt op de kraakster Marjan en die liefde wederzijds
blijkt te zijn. Hij wil zijn achtergrond niet voor haar geheim
houden en de relatie ook niet onder valse voorwendsels
verbreken, maar als hij aan zijn geloofsgenoten opbiecht dat hij
met iemand omgaat die niet ‘in de waarheid’ maar ‘in de
wereld’ leeft, wordt hij ‘uitgesloten’, wat inhoudt dat hij voor
de andere Jehova’s, inclusief zijn ouders, niet meer bestaat. Die
droeve dag is de eerste van zijn nieuwe leven. De film,
gebaseerd op Paulo van Vliets gelijknamige autobiografische
roman, maakt het dilemma van de hoofdpersoon en de
verleiding om het, net als zijn beste vriend, maar op een
akkoordje te gooien, goed invoelbaar.
Titel: Uitverkorene, de
Regie: Theu Boermans
Met: Pierre Bokma, Kees Prins, Monic Hendrickx, Ria
Eimers, Tijn Docter, Katja Herbers, Krijn ter Braak,
Theo Pont
Nederland 2006
kleur 95 minuten
Op het moment dat het softwarebedrijf van de diepgelovige
broers Johan en Peter van der Laan naar de beurs in Amerika
gaat, blijkt dat het miljardenconcern op drijfzand is gebouwd.
Als een jonge financieel directeur het aanlegt met de dochter
van Johan, ontstaat er een onontwarbare kluwen van
zakenbelangen, privé- en geloofszaken en stort het imperium als
een kaartenhuis ineen. Gebaseerd op de affaire-Baan. Het streng
gereformeerde milieu met grote gezinnen en strakke leefregels,
waar de dominee de kudde scherp in de gaten houdt, komt
authentiek over.

Titel: Ulee’s gold
Regie: Victor Nunez
Met: Peter Fonda, Patricia Richardson, Jessica Biel, J.
Kenneth Campbell, Christine Dunford, Steven Flynn,
Dewey Weber, Tom Wood, Vanessa Zima
USA 1997
kleur 111 minuten
Ingehouden, zeer menselijke film over Ulee (Ulysses),
Vietnam-veteraan en weduwnaar, die alleen voor zijn
kleindochters zorgt en de kost verdient als imker in Florida. Als
zijn zoon vanuit de gevangenis een beroep op hem doet om zijn
vrouw, die drugsverslaafd is, naar huis te halen, is hij daar
aanvankelijk helemaal niet blij mee, maar door zijn kalmte te
bewaren en het welzijn van de zijnen niet uit het oog te
verliezen weet hij de ontwikkelingen ten goede te keren. Een
kostbaar kleinood voor fijnproevers, niet bedoeld voor
liefhebbers van tempo en actie.
Titel: Último verano de la Boyita, el
Regie: Julia Solomonoff
Met: Guadalupe Alonso, Nicolás Treise, Mirella Pascual,
Gabo Correa, María Clara Merendino
Argentinië 2009
kleur 90 minuten
De 9-jarige Jorgelina kan niet meer met haar oudere zus
overweg sinds die alleen nog maar jongens in haar kop heeft en
niet meer met ‘kleine kinderen’ wil spelen. Daarom gaat ze niet
met haar en hun moeder naar het strand, maar met haar vader
mee naar hun vakantiehuis op het platteland, waar haar oude
speelkameraadje Mario op een boerderij woont. Maar er is iets
met Mario: hij wil nooit zwemmen en lijkt iets voor Jorgelina
verborgen te houden. Ze doet stapje voor stapje een schokkende
ontdekking. Beeld van een conservatieve
plattelandsgemeenschap en de problemen die daar ontstaan als
iemand niet in een van de geijkte rollen past, consequent vanuit
het standpunt van de kinderen bekeken. Goed.
Titel: Último viaje de Robert Rylands, el (Robert Rylands’
last journey)
Regie: Gracía Querejeta
Met: William Franklyn, Ben Cross, Cathy Underwood, Gary
Piquer, Lalita Ahmed, Perdita Weeks
Spanje/UK 1996
kleur 102 minuten
Robert Rylands, een 69-jarige hoogleraar archeologie keert na
een tienjarige afwezigheid terug in Oxford en meldt zich op een
avond bij een politiebureau om een vrijwillige bekentenis af te
leggen. Een tweede verhaal is door het zijne heen geweven: dat
van de ongeneselijk zieke Alfred Cromer, zijn zus Jill en haar
dochtertje Sue. Uiteindelijk blijken de twee verhalen samen te
komen. De kijker moet zelf de puzzelstukjes bij elkaar zoeken;
de pointe valt wat tegen. Naar een roman van Javier Marías.

Titel: Ultranova
Regie: Bouli Lanners
Met: Vincent Lecuyer, Marie du Bled, Hélène de
Reymaecker, Michaël Abiteboul, Vincent Belorgey
België 2005
kleur 84 minuten
De verveelde, illusieloze twintiger Dimitri verdient de kost met
het verkopen van gemeubileerde prefabwoningen. Om zijn
kansen bij de vrouwen te vergroten schildert hij zijn troosteloze
leven nog triester af dan het is, maar veel succes heeft dit niet.
Wel ontwikkelt zich na een toevallige ontmoeting een
vriendschap tussen hem en Cathy, een aardige, door het leven
beschadigde vrouw. Speelfilmdebuut van kunstschilder
Lanners, die zich liet inspireren door de roerloze figuren in het
werk van Dennis Hopper.
Titel: Umimachi diary (Our little sister)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose,
Ryo Kase, Ryôhei Suzuki, Takafumi Ikeda
Japan 2015
kleur 127 minuten
Drie volwassen zussen wonen samen in het huis van hun
overleden grootmoeder in Kamakura. Hun vader verliet het
gezin lang geleden voor een andere vrouw, waarna hun moeder
eveneens vertrok. De verpleegster Sachi, de oudste van de drie
zussen, heeft de moederrol overgenomen. Op een dag krijgen ze
bericht dat hun vader is overleden. Op de begrafenis in
Yamagata ontdekken ze dat ze een veel jonger zusje hebben: de
13-jarige Suzu. Ze vrezen dat hun vaders weduwe niet goed
voor het meisje zal zorgen en nemen haar daarom bij zich in
huis. Er ontstaat een bijzondere band tussen de vier zussen, die
echter ook spanningen oproept doordat er verdriet en frustraties
uit het verleden naar boven komen. Bijzondere, voornamelijk
observerende, intieme film van de oude meester Kore-eda
maakt je bijna tot huisgenoot van de vier en laat je intens
meeleven met al hun ups en downs. Prachtig! Verfilming van de
gelijknamige manga van Akimi Yoshida.

Titel: Unbearable lightness of being, the
Regie: Philipp Kaufman
Met: Juliette Binoche, Lena Olin, Derek de Lint
USA 1988
kleur circa 165 minuten
Verfilming van bestseller van Milan Kundera. Verhaal zonder
zijlijnen en ontdaan van filosofische bespiegelingen komt
verrassend direct en pakkend over. Nadruk veel meer dan in
boek op ‘onmogelijke liefde’ tussen Thomas en Tereza, waarbij
politieke entourage ondanks indringende beelden op tweede
plan blijft. De film wordt gedragen door Binoche als Tereza, die
associaties oproept met Isabelle Huppert in La Dentellière:
kwetsbaar, eerlijk, ontroerend. Olin als Sabina is daarentegen
niet geheel geloofwaardig: te mooi, te vrolijk, te ongebonden.
Subliem is het einde van de film waarin Thomas en Tereza hun
dood tegemoet rijden op het moment dat ze het volmaakte geluk
lijken te hebben gevonden.
Titel: Unbelievable truth, the
Regie: Hal Hartley
Met: Robert Burke
USA 1989
kleur 90 minuten
In het zwart geklede jongeman keert na een lange
gevangenisstraf wegens dubbele moord terug naar zijn
geboortedorpje. Als gedetineerde heeft hij het vak van
automonteur geleerd en hij kan aan de slag bij garagehouder
Vic, die nogal wat heeft te stellen met zijn zeventienjarige
dochter Audry. Via een reeks ingewikkelde, maar glashelder in
beeld gebrachte verwikkelingen zullen de (vermeende)
moordenaar en Audry elkaar ten slotte krijgen. Voor het zo ver
is, is er heel wat afgeroddeld en kwaadgesproken en hebben we
een onthutsende blik in de kleinzieligheid in dit kleine
Amerikaanse plaatsje gekregen, waarin alles lijkt te draaien om
vertrouwen (of het ontbreken daarvan) en ‘deals’. Film doet qua
inhoud denken aan Twin Peaks en qua stijl enigszins aan
Jarmusch en Jane Campion.

Titel: Under the skin
Regie: Carine Adler
Met: Samantha Morton, Claire Rushbrook, Rita Tushingham,
Stuart Townsend, Christine Tremarco
UK 1997
kleur 82 minuten
Na de plotselinge dood van haar moeder raakt de jonge Iris de
kluts kwijt. Ze maakt het uit met haar vriendje, gaat zich
dellerig kleden en stort zich in vluchtige seksuele contacten.
Haar beste vriendin en haar oudere zus Rose, net zwanger van
haar eerste kind, vervreemden van haar. Beklemmend beeld van
een losgeslagen, eenzame jonge vrouw die op zoek is naar
geborgenheid en die langzaam wordt uitgehold door haar
onverwerkte rouw. Dit wat onevenwichtige debuut van
regisseuse Adler – duidelijk beïnvloed door de twee grote
voorbeelden van de Britse sociaal-realistische cinema, Loach en
Leigh – wordt volledig gedragen door de verpletterende
hoofdrol van Morton en won diverse festivalprijzen.
Titel: Under the tree
Zie:
Undir trénu
Titel: Under the Tuscan sun
Regie: Audrey Wells
Met: Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova,
Mario Monicelli, Giulia Steigerwelt, Pawel Szajda
USA 2003
kleur 113 minuten
Vrije verfilming van het autobiografische boek van schrijfster
en literair critica Frances Mayes over de periode vlak na haar
echtscheiding, waarin ze tijdens een toeristische reis door
Toscane in een opwelling een oude vervallen villa in Cortona
koopt. Tijdens de lange verbouwing die daarop volgt, leert ze
het plaatsje en zijn bewoners goed kennen. Pretentieloze en
voorspelbare, lekker wegkijkende feelgoodfilm met veel nogal
clichématige personages, maar uitstekend acteerwerk van Lane
als Mayes en Oh als haar beste vriendin die tijdelijk uit
Amerika overkomt.
Titel: Under the volcano
Regie: John Huston
Met: Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews
USA 1984
kleur 110 minuten
Drankorgel Geoffrey Firmin, Brits consul te Guernavaca, gaat
op Allerzielen 1938 zijn ondergang tegemoet, evenals zijn
huwelijk en de wereld. ‘Hell is my natural habitat.’ Scenario
van Guy Gallo naar onverfilmbaar geachte klassieker van
Malcolm Lowry, stijl jaren vijftig. Indrukwekkend.

Titel: Underground
Regie: Emir Kusturica
Met: Miki Manojlović, Lazar Ristovski, Mirjana Joković,
Slavko Stimac, Ernst Stötzner, Srdjan Todorović,
Mirjana Karanović, Milena Pavlović
Duitsland/Frankrijk/Hongarije 1995
kleur 175 minuten
Groot epos over de waanzin van de oorlog in Joegoslavië, in
1995 in Cannes onderscheiden met de Gouden Palm. De film
bestaat uit drie delen: ‘De oorlog’ (jaren veertig), ‘De koude
oorlog’ (jaren zestig) en wederom ‘De oorlog’ (jaren negentig).
Surrealistisch beeld van mensen die leven in tijden van
bezetting (eerst door Hitler, later door Tito). Het verhaal draait
om twee bevriende vrijgevochten jongens, de opportunist
Marko en de macho Petar Popara (bijnaam ‘Zwart’), en de
vrouw op wie ze allebei vallen, Natalija. Als Zwart tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gevangen wordt
genomen, bevrijdt Marko hem en laat hem onderduiken in een
kelder waar ook al andere vluchtelingen leven. Maar in 1944
vertelt hij hun niet dat de oorlog is afgelopen maar laat hen
gewoon verder wapens maken ‘voor Tito’, die hij bovengronds
verhandelt. Zo leidt hij twintig jaar lang een lucratief
dubbelleven als smokkelaar en partijbons (met Natalija als
vrouw). In het slotdeel, dat tijdens de burgeroorlog speelt, treedt
hij (in een rolstoel) opnieuw als wapenhandelaar voor het
voetlicht. Indrukwekkende, nu eens droomachtige, dan weer
bijna misselijkmakend realistische film over de collectieve
gekte die oorlog heet. De openingsscène is het bombardement
op de dierentuin van Belgrado in 1941, de slotscène een
droomtafereel waarin alle dode en levende filmpersonages feest
vieren op een in zonlicht badende landtong die zich losscheurt
en naar open zee wegdrijft.
Titel: Undine
Regie: Christian Petzold
Met: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob
Matschenz, Anne Ratte-Polle, Rafael Stachowiak
Duitsland/Frankrijk 2020
kleur 91 minuten
De jonge historica Undine Wibeau houdt als stadsgids
voordrachten over de architectuurgeschiedenis van Berlijn. Na
een van die voordrachten ontmoet ze de duiker Christoph, voor
wie ze als een blok valt pal nadat haar vorige vriendje het met
haar heeft uitgemaakt. De twee beleven een hevige passie, maar
na een tijdje merkt Christoph dat Undine ergens mee zit; ze
weet dat ze nog iets moet afhandelen om de vloek op te heffen
die op haar rust. Via de mythe van de waternimf Undine, die
een mens kan worden door met een man te trouwen maar hem
moet doden als hij haar verlaat waarna ze weer terugkeert naar
het water, vertelt Petzold een verhaal over liefde, afscheid
nemen, verlies en rouw. Undines achternaam is een verwijzing
naar Edgar Wibeau, de romantische antiheld uit Die neuen
Leiden des jungen W. van Ulrich Plenzdorf. Een fraai literair
spel al met al, maar een minpunt is dat de film nogal duister
blijft voor wie al die verwijzingen niets zeggen.

Titel: Undir trénu (Under the tree)
Regie: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Met: Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir,
Sigurður Sigurjónsson, Þorsteinn Bachmann, Selma
Björnsdóttir, Lára Jóhanna Jónsdóttir, Sigrídur
Sigurpálsdóttir Scheving
IJsland 2017
kleur 89 minuten
Na een pijnlijke scène gooit Agnes haar man Atli eruit en wil ze
niet dat hij hun dochtertje nog ziet. Atli trekt tijdelijk bij zijn
ouders in en doet er alles aan om weer een vader voor zijn kind
te mogen zijn. Ondertussen zijn zijn ouders verwikkeld in een
verbitterde en steeds verder escalerende ruzie over een grote
boom in hun tuin die de zon van de buren wegneemt. Bij het
kijken naar deze film kruipt het ongemak van de personages
vrijwel meteen onder je huid en al snel wordt voelbaar dat de
burenruzie, anders dan de strijd tussen Agnes en Atli, alleen
maar slecht kan aflopen. Knap omdat de regisseur ook begrip
weet te wekken voor de minder sympathieke en gestoorde
personages. Goed, maar vraagt behoorlijk veel van de kijker.
Titel: Unerzogenen, die
Regie: Pia Marais
Met: Céci Schmiktz-Chuh, Birol Ünel, Pascale Schiller,
Georg Friedrich, Laura Henschel
Duitsland 2007
kleur 95 minuten
Stevie is veertien en dochter van een stuurloos hippiestel van de
generatie-’68. Haar moeder rotzooit maar wat aan, haar vader is
dealer en bajesklant; geen van beiden heeft enige aandacht voor
of interesse in Stevie. Als haar opa overlijdt en haar ouders naar
diens huis op het platteland verhuizen en in een ongeïnspireerd
dolce far niente verzinken, vlucht Stevie in fantasiewerelden
om zo te proberen veranderingen in haar leven te forceren. De
eenzaamheid van de hoofdpersoon en haar uitzichtloze situatie
zijn even aangrijpend als die van de ongeveer even oude
terroristendochter uit Die innere Sicherheit. Regisseuse Marais,
die ook meeschreef aan het scenario, baseerde de film op haar
eigen jeugd.

Titel: Unfaithful
Regie: Adrian Lyne
Met: Diane Lane, Richard Gere, Olivier Martinez, Chad
Lowe, Erik Per Sullivan, Kate Burton, Margaret Colin
USA 2002
kleur 124 minuten
De film, geïnspireerd op Claude Chabrols Femme infidèle (dat
op zijn beurt weer geïnspireerd was op Madame Bovary),
vertelt het verhaal van het spaaklopen van het (gelukkige)
huwelijk van Connie en Ed, met hun zoontje van acht
woonachtig in een chique voorstad van New York, nadat zij een
affaire is begonnen met een veel jongere Franse
tweedehandsboekenverkoper in Soho. Het begint allemaal
gepassioneerd en verliefd, maar Connie krijgt steeds meer last
van haar geweten, en Ed wordt al snel achterdochtig door
Connies vreemde gedrag en veelvuldige afwezigheid, laat haar
schaduwen en ontdekt de waarheid. De film laat haarfijn zien
dat een buitenechtelijke verhouding altijd desastreus is, wat de
details ook zijn en hoe het ook afloopt. De balans is verstoord,
niets zal ooit nog hetzelfde zijn en één of beide ex-partners zijn
uiteindelijk ongelukkig, om van de gevolgen voor eventuele
kinderen nog maar te zwijgen. Om een van de personages in de
film te citeren: ‘Someone finds out, or someone falls in love,
and it ends disastrously. It always ends disastrously.’
Titel: Unfriended (Cybernatural)
Regie: Leo Gabriadze
Met: Shelley Hennig, Moses Storm, Renee Olstead, Will
Peltz, Jacob Wysocki, Heather Sossaman, Matthew
Bohrer, Courtney Halverson
USA 2014
kleur 83 minuten
Moderne griezelfilm, een ‘Blair witch project voor het
Facebook-tijdperk’. Een stel middelbareschoolvrienden die
elkaar regelmatig in groepschats online treffen, worden op een
avond plotseling lastiggevallen door een onbekende die de
account lijkt te hebben gehackt van een klasgenote van hen die
een jaar eerder zelfmoord pleegde omdat ze online werd gepest.
Gaandeweg wordt echter duidelijk dat het geen hacker is, maar
iets als de geest van de overledene, aangezien die over griezelig
veel informatie en macht over alle gesprekspartners blijkt te
beschikken. Als kijker zie je de hele film lang beeldvullend het
laptopscherm van een van de scholieren, waardoor het verhaal
onder je huid kruipt en je de fatale gevolgen van online terreur
aan den lijve ervaart. Het zet je aan het denken over de enorme
invloed die elektronische media op ons aller privéleven hebben
gekregen en de potentieel desastreuze impact daarvan. Horror
op het formaat van een laptopscherm – aanrader!

Titel: Unhook the stars
Regie: Nick Cassavetes
Met: Gena Rowlands, Marisa Tomei, Gérard Depardieu, Jake
Lloyd
USA 1996
kleur 105 minuten
Weduwe wier dochter net met ruzie het huis heeft verlaten
vangt zoontje van buurvrouw op als die het moeilijk heeft. Als
het buurgezin is herenigd en haar hulp niet meer nodig is,
begint ze te beseffen dat ze ook eens aan zichzelf moet denken;
het leven bestaat niet louter uit klaarstaan voor anderen.
Ontroerende debuutfilm van Nick Cassavetes (zoon van de in
1989 overleden John) geeft vooral zijn moeder Rowlands alle
ruimte om te schitteren. Cassavetes’ tweede film was het veel
rauwere She’s so lovely.
Titel: United 93
Regie: Paul Greengrass
Met: Christian Clemenson, Trish Gates, Polly Adams,
Cheyenne Jackson, Opal Alladin, Gary Commock,
Nancy McDoniel, David Alan Basche, Richard
Bekins, Susan Blommaert, Ray Charleson, Liza
Colón-Zayas, Lorna Dallas, Denny Dillon, Trieste
Dunn
USA 2006
kleur 99 minuten
Het aangrijpende verhaal van vlucht United 93, het vierde
vliegtuig van 11 september 2001 en het enige van de vier dat
niet zijn bestemming bereikte, maar vroegtijdig neerstortte
doordat de passagiers met hun heldhaftige optreden de
terroristen van hun plannen afhielden. We volgen de bemanning
en de passagiers van het bewuste vliegtuig vanaf het moment
dat ze opstaan, zien ze instappen en met vertraging vertrekken
en de terroristen met geweld in de cockpit doordringen.
Ondertussen wordt de sfeer op de diverse vluchtleidings- en
commandocentra steeds hectischer en overspannener naarmate
er meer berichten over kapingen binnenkomen en het ene na het
andere vliegtuig zich vreemd gaat gedragen of plotseling van de
schermen verdwijnt. Langzamerhand dringen de berichten ook
door tot de passagiers van United 93, en ze besluiten zich niet
als lammeren ter slachtbank te laten voeren maar in opstand te
komen. De grimmige, chaotische sfeer van die ‘dag waarna de
wereld nooit meer hetzelfde zou zijn’ is bijzonder goed
getroffen: het bekruipt je echt.

Titel: Unmade beds
Regie: Nicholas Barker
Met: Aimee Copp, Brenda Monte, Michael De Stefano,
Mikey Russo
Frankrijk/UK/USA 1997
kleur 95 minuten
Real fiction-documentaire (mensen spelen belevenissen na die
hun in het echt zijn overkomen) over vier vrijgezellen in New
York die wanhopig op zoek zijn naar een partner: een vrouw
met overgewicht, een vrouw die via een man eindelijk van haar
geldnood hoopt te worden verlost, een man die te klein van stuk
en te gewoontjes is, en een voormalige would-be playboy die nu
hij wat ouder wordt een vaste partner begint te missen. Het
begin is hilarisch, maar allengs wordt de eenzaamheid en
triestheid van de levens voelbaar. Hoewel alles zoals gezegd is
nagespeeld, komen de protagonisten volstrekt authentiek over.
Onthutsend en ontroerend is de scène waarin de veel te dikke
vrouw ineens in huilen uitbarst en lucht geeft aan haar
frustraties. Steekt met kop en schouders uit boven de
gemiddelde fake-documentaire (mockumentary). Volgens
regisseur Barker berust de film voor 90% op waarheid.
Titel: Unmade beds
Regie: Alexis Dos Santos
Met: Déborah François, Fernando Tielve, Michiel Huisman,
Iddo Goldberg, Richard Lintern
UK 2009
kleur 97 minuten
Axl is een twintiger uit Madrid die naar Londen komt om op
zoek te gaan naar zijn vader, die bij hem en zijn moeder
wegging toen hij nog heel klein was; Vera is een jonge
Française die een stukgelopen liefde probeert te vergeten. Hun
wegen kruisen elkaar in een Londens kraakpand. We volgen de
beide hoofdpersonen en hun bezigheden afwisselend, waarbij
we af en toe in voiceovers hun gedachten horen. Beiden houden
zich bezig met feestvieren, seks en zoeken naar een nieuw
evenwicht in hun leven: voor Axl de eventuele kennismaking
met zijn vader, voor Vera de eventuele relatie met een leuke
jongen van wie ze vrijwel niets weet. In een humoristische
slotscène voeren Axl en Vera een lang gesprek. Geeft een
aardig beeld van het uitgaansleven in begin-21e-eeuws Londen
en het levensgevoel van twintigers, maar gaat gebukt onder een
overmaat aan pretentie die schril afsteekt bij de magere inhoud.

Titel: Uns et les autres, les
Regie: Claude Lelouch
Met: Jorge Donn, Robert Hossein, Evelyne Bouix, James
Caan, Geraldine Chaplin, Nicole Garcia, Daniel
Olbrychski, Macha Méril, Rita Poelvoorde, Jacques
Villeret, Francis Huster, Jean Claude Bualy
Frankrijk 1981
kleur 195 minuten
Breed opgezet verhaal over een aantal families in Rusland,
Duitsland, Frankrijk en de VS vlak voor, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. De film heeft vier hoofdverhalen, die
bijna allemaal iets met muziek en/of dans te maken hebben, en
een groot aantal nevenplots. Pas aan het eind, op het
UNICEF/Rode Kruis-gala in Parijs, komen alle verhaallijnen
samen. De vijf hoofdrollen zijn dubbelrollen. Hoewel de film
een aantal goede scènes bevat, zijn het er te weinig en is de
productie als geheel te onsamenhangend om de kijker echt te
raken, waardoor na afloop slechts de indruk van goedkope,
bombastische kitsch resteert.
Titel: Unspoken (Non-dit)
Regie: Fien Troch
Met: Emmanuelle Devos, Bruno Todeschini, Nade Dieu,
Joffrey Verbruggen, Pierre Laroche
België 2008
kleur 90 minuten
Vier jaar geleden verdween de tienerdochter van Grace en
Lucas spoorloos en ze ervaren het verdriet daarover nog elke
dag heel scherp. Hun leven en hun relatie desintegreren
langzaam steeds verder onder het ondraaglijke gewicht van de
onzekerheid. De snelle opeenvolging van korte, verontrustende
uitsnedes uit hun beider leven geeft de kijker in toenemende
mate een onbehaaglijk gevoel, tot hij bijna zelf ervaart wat deze
twee mensen moeten doorstaan. Onthutsend en beklemmend
kijkmateriaal; cinema in zijn puurste vorm van deze – dat
mogen we na drie films toch wel vaststellen – specialiste in
menselijk ongemak.

Titel: Unter dir die Stadt
Regie: Christoph Hochhäusler
Met: Nicolette Krebitz, Robert Hunger-Bühler, Mark
Waschke, Corinna Kirchhoff, Lamou Vissay,
Wolfgang Böck
Duitsland 2010
kleur 105 minuten
Een machtige bankier, die gewend is te commanderen en in
alles zijn zin te krijgen, gaat uit nieuwsgierigheid een affaire
aan met de vrouw van een van zijn werknemers, die op haar
beurt van onconventioneel, licht recalcitrant gedrag houdt. Ze
hebben echter geen van beiden in de gaten dat ze hun hand
overspelen en dat hun spelletje diep ingrijpende gevolgen zal
krijgen. Gestileerd gefilmde, kille metafoor voor de
kredietcrisis boeit meer door de vorm dan door de inhoud, al is
die vorm vaak wel erg nadrukkelijk kunstzinnig. Veel hoogte
van de beweegredenen van de personages krijgen we niet – die
blijven net zo raadselachtig als de schimmige acties van de
bankiers in hun bedrieglijk transparante glazen torens.
Titel: Untergang, der
Regie: Oliver Hirschbiegel
Met: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes,
Corinna Harfouch, Juliane Köhler, Thomas
Kretschmann
Duitsland 2004
kleur 156 minuten
De laatste dagen van Hitler in zijn bunker onder de Berlijnse
Rijksdag, omringd door een groepje getrouwen dat steeds
verder slinkt naarmate duidelijk wordt dat de oorlog hopeloos
verloren is (terwijl Hitler hardnekkig doorgaat met
denkbeeldige legereenheden even denkbeeldige aanvallen uit te
voeren op de oppermachtige Russen). Alleen het echtpaar
Goebbels en zijn secretaresse Traudl Junge blijven hem trouw.
De claustrofobische scènes in de bunker worden afgewisseld
met gruwelijke beelden van de gevechten op straat. De
aangrijpendste scènes zijn die waarin Magda Goebbels ijskoud
haar zes kinderen vergiftigt en de straatscènes, waarin het lijden
van de gewone Duitsers wordt getoond – het door de verbitterde
en gebroken Hitler geminachte volk, dat ‘gekregen heeft
waarvoor het zelf heeft gekozen’. De film, gebaseerd op boeken
van Joachim Fest en Traudl Junge, kreeg kritiek omdat Hitler te
menselijk zou worden afgebeeld, naar mijn mening niet terecht;
de consequente gekte en grootheidswaanzin van de man komen
goed uit in het uitstekende spel van Ganz.

Titel: Urga
Regie: Nikita Mikhalkov
Met: Badema, Bayaertu, Vladimir Gostukhin
Rusland 1991
kleur 125 minuten
Vriendschap tussen Gombo, schaapherder op de steppen van
Binnen-Mongolië (China), en Russische vrachtwagenchauffeur
en aannemer Sergej, die met zijn auto strandt in de buurt van
Gombo’s tent. Door Sergejs ogen bekijken we de Mongoolse
leefgewoonten en rituelen, maar ook de moderniteiten die hier
onverbiddelijk hun intrede doen. Film wordt bepaald door
contrasten: tussen steppe en stad, traditioneel en modern,
Gombo en Sergej, Mongolen en Chinezen. Grootste deel speelt
zich af op de steppe, waar het tempo wordt bepaald door het
rustige leven van Gombo en zijn gezin. Het moralistische slot
met een rokende schoorsteen midden in het landschap doet hier
afbreuk aan. Ook zonder dat einde was de boodschap duidelijk
geweest. Gouden Leeuw Venetië 1991.
Titel: Usual suspects, the
Regie: Bryan Singer
Met: Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio del Toro,
Kevin Pollak, Kevin Spacey, Chazz Palminteri, Pete
Postlethwaite, Giancarlo Esposito
USA 1995
kleur 122 minuten
Na een vuurgevecht op een boot in de haven van Los Angeles
komt de New Yorkse politieman Dave Kujan naar L.A. om de
enige overlevende, een zekere Verbal Kint, te ondervragen.
Kint vertelt hoe het allemaal zo is gekomen en als kijker zie je
zijn verhaal verbeeld: vijf criminelen worden gearresteerd en
voor een confrontatie achter een doorkijkspiegel gezet. Later in
de cel beramen de vijf een plan. Alles blijkt uiteindelijk te
draaien om een wraakactie van de geheimzinnige
supercrimineel Keyser Söze, van wie niet eens zeker is of hij
wel bestaat. Kint zet uiteen hoe en met welke middelen het
vijftal door Söze tot de hachelijke opdracht op het drugsschip
werd gepusht. Maar wie is die Söze nu eigenlijk? De vernuftige
plot wordt met veel verve en humor gebracht door de vijf
hoofdrolspelers, die er zichtbaar plezier in hebben. Een
heerlijke misdaadkomedie.
Titel: Usynlige, de
Zie:
DeUsynlige

Titel: Utz
Regie: George Sluizer
Met: Armin Müller-Stahl, Brenda Fricker, Peter Riegert,
Paul Scofield
Duitsland/UK/Italië 1991
kleur 95 minuten
New Yorkse kunsthandelaar Marius Fisher raakt bevriend met
de excentrieke Praagse kunstverzamelaar baron von Utz, die
een waardevolle collectie porselein heeft. In de loop van een
aantal ontmoetingen ontdekt Fisher langzamerhand het bizarre
verhaal van Utz’ leven en zijn collectie. Als Fisher bericht krijgt
dat Utz ernstig ziek is, reist hij af naar Praag om een bod te
doen op de collectie. Als hij arriveert, blijkt Utz overleden en de
collectie verdwenen. Naar de gelijknamige roman van Bruce
Chatwin.
Titel: Uzak
Regie: Nuri Bilge Ceylan
Met: Muzaffer Özdemir, Emin Toprak, Zuhal Gencer, Nazan
Kirilmis, Feridun Koc
Turkije 2002
kleur 110 minuten
Mahmut, een 40-jarige freelance-fotograaf in Istanbul, is in een
crisis beland nadat hij door zijn vrouw is verlaten. Hij vindt
geen voldoening meer in zijn werk en heeft een treurige affaire
waarmee hij niet gelukkig is. Dan komt zijn neef Yusuf logeren,
die op zoek is naar werk aan boord van een schip omdat hij, nu
de fabriek in zijn dorp is gesloten, dringend geld nodig heeft
voor zijn zieke moeder. Er onstaan al snel wrijvingen tussen de
twee mannen, enerzijds door de verschillen tussen de
leefgewoonten in de grote stad en op het platteland, maar ook
omdat ze totaal verschillende karakters hebben. Intrigerende,
schrijnende studie van twee droevige, eenzame mannen die
onder stress en op een veel te klein oppervlak samen moeten
leven; opgenomen in de flat van de regisseur in Istanbul. In
2011 maakte Ceylan het al even intrigerende epos Once upon a
time in Anatolia.

Titel: Va, vis et deviens
Regie: Radu Mihaileanu
Met: Yaël Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Moshe
Abebe, Sirak Sabahat, Yitzhak Edgar, Roni Hadar
Frankrijk/België/Israël 2005
kleur 140 minuten
Het verhaal van een jongen, zoon van christelijke Ethiopische
ouders, die in 1985 ten tijde van ‘operatie Mozes’, de
verhuizing van de Falasja’s (zwarte Ethiopische joden) naar
Israël, door zijn moeder, die hem een beter leven wil geven, aan
een joodse vrouw wordt meegegeven als plaatsvervanger van
haar zojuist overleden zoontje. Zo belandt hij als Shlomo, de
naam van het overleden jongetje, met een nieuwe moeder in het
Beloofde Land, waar deze vrouw echter al snel overlijdt. Na
een moeilijke tijd in een kindertehuis wordt hij in een
pleeggezin in Tel Aviv geplaatst. Zijn nieuwe ouders (hoeveel
moeders kan een mens hebben?) heten Yaël en Yoram, en hij
krijgt er ook nog een joods broertje en zusje bij. Hij wordt
liefdevol in het gezin opgenomen, groeit op en wordt verliefd,
maar hij krijgt voortdurend te maken met afwijzing, racisme en
gevoelens van ontheemdheid. In het geheim begint hij brieven
aan zijn echte moeder te schrijven. Uiteindelijk gaat hij in Parijs
medicijnen studeren en wordt arts, waarna hij bij Médecins sans
Frontières gaat werken. Zodoende keert hij ook terug naar zijn
Ethiopische geboortegrond en zijn moeder. Shlomo’s
aangrijpende lot is vakkundig in beeld gebracht, maar de film
blijft toch wat onbevredigend doordat hij voor het gevoel zowel
te lang als te kort is. De lengte van bijna tweeënhalf uur is fors,
maar er moet in die tijd zoveel ‘behandeld’ worden dat
desondanks de indruk ontstaat dat delen van het verhaal zijn
afgeraffeld. Werkelijke empathie met de veelgeplaagde
hoofdpersoon krijgt de kijker slechts af en toe, op enkele korte
bevlogen momenten. Te veel scènes galmen van een holle
pathetiek.
Titel: Valentín
Regie: Alejandro Agresti
Met: Rodrigo Noya, Julieta Cardinali, Carmen Maura, Mex
Urtizberea, Jean Pierre Noher, Alejandro Agresti
Argentinië/Nederland 2002
kleur 79 minuten
Weemoedig autobiografisch portret van achtjarig jongetje dat in
het Argentinië van begin jaren zestig opgroeit bij zijn
grootmoeder nadat zijn ouders uit elkaar zijn gegaan (zijn
moeder lijdt aan depressies en zijn vader is een notoire
rokkenjager). Hij lijkt heel flink, wereldwijs en zelfredzaam,
maar worstelt met eenzaamheid en toekomstangst. Een
schoolvriendje, een leuke oom die af en toe langskomt, een
artistieke overbuurman en een lieve ex-vriendin van zijn vader
zijn de lichtpuntjes in zijn hoogst onzekere bestaan. Uiteindelijk
beraamt hij een plan dat zijn nabije toekomst enigermate veilig
zal stellen. Gaaf, onsentimenteel en ontroerend.

Titel: Vals im Bashir (Waltz with Bashir)
Regie: Ari Folman
Met: Ari Folman, Ron Ben-Yishai, Ronny Dayag, Ori Sivan,
Shmuel Frenkel, Zahava Solomon
Israël 2008
kleur 90 minuten
Een Israëlische filmregisseur praat met medeveteranen van de
oorlog in Libanon in 1982 om erachter te komen wat zijn eigen
aandeel was in de Israëlische invasie en de facilitering van de
bloedbaden in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila door
christelijke milities na de moord op Bashir Gemayel. Hoeveel
wisten hij en zijn kameraden, en waarom herinnert hij zich
praktisch niets meer uit die tijd? Aangrijpende getekende
documentaire (waarvoor de meeste betrokkenen hun eigen stem
inspraken) vol groteske nachtmerries en surrealistische
visioenen, afgewisseld met schokkend realistische
verbeeldingen van de gruwelijkheden van destijds. De hele film
wordt gerechtvaardigd door de slotscène, de enige met echt
gefilmd materiaal die daardoor des te harder aankomt.
Indrukwekkend werkstuk; had niet met dezelfde impact op een
andere manier gerealiseerd kunnen worden.
Titel: Van, the
Regie: Stephen Frears
Met: Colm Meaney, Donal O’Kelly, Ger Ryan, Caroline
Rothwell, Brendan O’Carroll, Stuart Dunne, Jack
Lynch, Neilí Conroy, Rúaidhrí Conroy
Ierland 1996
kleur 100 minuten
Film over gewone mensen in Ierland rond 1990. Twee mannen,
beiden werkeloos geworden, besluiten niet bij de pakken neer te
zitten en beginnen samen een rijdende snackbar, bijgestaan door
de dochter van een van hen en vanuit de coulissen gesouffleerd
door hun vrouwen. Het bedrijf gaat met ups en downs zijn weg,
maar het werkelijke obstakel voor de zakelijke samenwerking
zijn de strubbelingen die steeds weer tussen de twee vrienden
optreden. Uiteindelijk zegeviert de vriendschap boven het
zakelijk instinct. Warm-menselijke, maar iets te anekdotische
verfilming van de gelijknamige roman van Roddy Doyle, de
derde van de Barrytown-cyclus (na The commitments van Alan
Parker uit 1991 en The snapper, ook van Frears, uit 1993). Het
leukst zijn de scènes waarin de arbeidersgezinnen, kijkend naar
de prestaties van het Ierse nationale elftal, uit hun dak gaan of
in de diepste droefenis worden gedompeld.

Titel: Van geluk gesproken
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Marijke Veugelers, Michiel Romeyn, Mirjam
Sternheim, Don Duyns, Peter Tuinman, Aart
Lamberts, Loudi Nijhoff, Gerard Thoolen, Han
Reiziger
Nederland 1987
kleur 105 minuten
Verfilming van het eerste deel van de beroemde ‘trilogie’ van
Marijke Höweler maakt minder indruk dan het boek destijds,
maar is zonder meer onderhoudend. Tuinman is een
overtuigende literatuurprof-die-niet-van-de-vrouwtjes-af-kanblijven, Thoolen schittert als de kleine ritselaar Sjef. Het geheel
blijft echter iets te veel steken in slapstick.
Titel: Van Gogh
Regie: Maurice Pialat
Met: Jacques Dutronc, Alexandra London, Gérard Séty,
Bernard Lecocq
Frankrijk 1991
kleur 157 minuten
Impressionistisch relaas van de laatste drie maanden uit het
leven van Vincent van Gogh, die hij grotendeels doorbracht in
Auvers. Vincent komt uit de film naar voren als een door
twijfels gekweld miskend genie, vechtend voor zijn eigen stijl
terwijl niemand zijn doeken wil kopen, broer Theo als een
besluiteloze neuroticus, die de naderende ramp niet kan
afwenden. Film komt geloofwaardig over, maar is wat aan de
lange kant.
Titel: Vanger, de
Regie: Johan Timmers
Met: Monic Hendrickx, Günther Lesage
Nederland 2003
kleur 50 minuten
Een jonge vrouw erft na het overlijden van haar vader haar
ouderlijk huis op voorwaarde dat ze het restaureert. Er groeit
iets tussen haar en de timmerman die ze in de arm neemt. De
personages in deze korte film zijn tegelijkertijd fysiek en
abstract, betrokken en schetsmatig. Het is geen verhaal maar het
geraamte van een verhaal: over een man en een vrouw, hun
liefde, hun baby en hun verwijdering. Toch spreekt de film je
heel persoonlijk aan. Naar een scenario van Manon Uphoff,
waarop ook haar gelijknamige novelle is gebaseerd.

Titel: Vanilla sky
Regie: Cameron Crowe
Met: Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt
Russell, Jason Lee, Noah Taylor, Timpothy Spall,
Tilda Swinton, Michael Shannon
USA 2001
kleur 136 minuten
Remake van Amenábars Abre los ojos uit 1997. Hier heet de
hoofdpersoon David Aames en heeft hij het uitgeefconcern van
zijn vader geërfd nadat die bij een ongeluk is omgekomen.
David is jong, rijk en succesvol bij de vrouwen en lijkt alles te
hebben wat zijn hartje begeert. Maar dan belandt hij in een
nachtmerrie als een ex-minnares die jaloers is op zijn nieuwe
vlam hem haar auto in lokt en een ernstig ongeluk veroorzaakt
waarbij zijzelf om het leven komt en David verminkt raakt. De
film is opgezet als een serie flashbacks waarin David zijn
levensverhaal aan een psychiater vertelt nadat hij van moord op
zijn vriendin is beschuldigd. Samen proberen ze erachter te
komen wat daaraan is voorafgegaan en hoe hij in deze
onmogelijke situatie is beland. Deze spannende thriller volgt in
hoofdlijnen het verhaal van het Spaanse origineel, maar hier en
daar worden wat andere accenten gezet en de handeling is
verplaatst naar New York. In de iets afwijkende slotscène zijn
in de verte een paar maal de Twin Towers te zien; dit moet een
van de laatste films zijn waarin ze voorkomen.

Titel: Vaterspiel, das
Regie: Michael Glawogger
Met: Helmut Köpping, Sabine Timoteo, Ulrich Tukur,
Christian Tramitz, Itzhak Finzi, Samuel Finzi, Michou
Friesz, Franziska Weisz, Otto Tausig
Oostenrijk 2009
kleur 117 minuten
Verfilming van het boek van Josef Haslinger. ‘Ratz’, een
gefrustreerde gameprogrammeur die met zijn vader, een
Oostenrijkse minister, overhoop ligt, wordt eind 1999 gebeld
door Mimi, een vriendin van Litouwse afkomst uit zijn
studietijd op wie hij destijds verliefd was maar die hij niet kon
krijgen. Ze vraagt hem naar New York te komen om te helpen
met het opknappen van haar huis. Bij aankomst blijkt het echter
te gaan om de woning van haar overleden ouders op Long
Island, waar haar grootvader, een ex-nazi die gezocht wordt
wegens oorlogsmisdaden, zich sinds 32 jaar in de kelder
schuilhoudt. Mimi is meestal weg en blijkt voor Ratz in
amoureus opzicht nog altijd onbereikbaar, en zo ontstaat er
tegen wil en dank een onverwachte vriendschap tussen de oude
en de jonge man; Ratz weet zich geen houding te geven
tegenover de vreselijke misdaden van de nazi, die deze hem
zonder enig berouw opbiecht. Bij thuiskomst blijkt dat Ratz’
vader zelfmoord heeft gepleegd, en daarmee is letterlijk alles in
zijn leven in een nieuw daglicht komen te staan. Het enige
succes dat hij heeft geboekt, een game die via een Amerikaanse
site wordt verkocht en waarin de spelers hun vader kunnen
vermoorden, grijnst hem nu grotesk aan. Overtuigende,
schrijnende romanverfilming over het morele failliet van
naoorlogse generaties.
Titel: Veld van eer, het
Regie: Bob Visser
Met: Loes Luca, Ralph Wingens, Guido Louwaert, Jules
Deelder
Nederland 1983
kleur 90 minuten
Vrouw (de eerste ‘grote’ rol van Luca) krijgt bezoek van een
oude schoolvriend en trouwt snel met ’m. Huwelijksreis voert
naar Verdun. De man blijkt geobsedeerd door wapens, oorlog,
dood, verderf, moord. Slotscène gevecht der echtelieden in de
grotten waarbij de vrouw de man doodt door hem van een trap
te trappen. Film is niet zo indrukwekkend als hij had kunnen
zijn, onder meer door slecht spel van Wingens.

Titel: Vele hemels boven de zevende
Regie: Jan Matthys
Met: Koen De Graeve, Viviane de Muynck, Brit Van Hoof,
Herman Gilis, Nell Cattrysse, Sara de Roo
België 2017
kleur 119 minuten
Verfilming van de roman van Griet Op de Beeck over een
disfunctionele familie. De oude Jeanne versjteert met haar
onophoudelijke verongelijkte geklaag het leven van haar aan
alcohol verslaafde echtgenoot Jos en haar beide volwassen
dochters Elsie en Eva. Elsie heeft materieel niets te klagen,
maar zit gevangen in een liefdeloos huwelijk; ze heeft een
minnaar op wie ze dol is, maar durft niet goed voor hem te
kiezen. Eva, de jongste, is alleenstaand, werkt keihard als
begeleidster van gedetineerden en wordt aan één stuk door
afgekat en gekleineerd door haar moeder; haar enige echte
‘vriendin’ is Lou, de 13-jarige dochter van Elsie. Van Eva’s
zelfbeeld is weinig over en in haar zoektocht naar liefde en
waardering trekt ze alleen maar foute mannen aan. Alle
hoofdrollen zijn sterk bezet; Van Hoof steelt de show als de
wanhopig haar best doende, tot mislukken gedoemde Eva, op de
voet gevolgd door De Muynck als de tirannieke Jeanne. Een
aangrijpende film over het leed dat ouders op hun geweten
kunnen hebben en de vraag of ontsnapping daaruit mogelijk is,
begeleid door mooie muziek van Spinvis.
Titel: Vendredi soir
Regie: Calire Denis
Met: Valérie Lemercier, Vincent Lindon, Hélène de SaintPère, Hélène Fillières
Frankrijk 2002
kleur 90 minuten
Verfilming van een roman van Emmanuèle Bernheim. Vrouw
heeft al haar spullen ingepakt omdat ze de volgende dag met
haar vriend zal gaan samenwonen. Ze verlaat haar onttakelde
appartement om bij vrienden te gaan eten, maar belandt in een
enorme verkeersopstopping. Er tikt een man op haar raampje
die vraagt of hij mee mag rijden. Ze laat hem instappen en uit
blikken, geluiden, gebaren, een enkel woord ontstaat iets tussen
deze twee toevallig bijeengebrachte mensen. Ze brengen de
nacht samen door. Impressionistisch, associatief
videokunstwerk dat een hallucinerend effect heeft door de
combinatie van de sfeervolle beelden met de slepende muziek.
Titel: Velvet queen, the
Zie:
Panthère des neiges, la

Titel: Ventoux
Regie: Nicole van Kilsdonk
Met: Kasper van Kooten, Wilfried de Jong, Leopold Witte,
Wim Opbrouck, Maruschka Detmers, Jonas Smulders,
Bram Verrecas, Jip van den Dool, Alex Hendrickx,
Abbey Hoes, Martijn Lakemeier
Nederland 2015
kleur 90 minuten
Verfilming van een scenario van Bert Wagendorp, dat deze ook
tot een roman bewerkte, die al eerder uitkwam en een bestseller
werd. Vier vrienden besluiten na dertig jaar naar de Mont
Ventoux terug te keren, waar destijds een traumatisch ongeluk
heeft plaatsgevonden waarvan de details nooit geheel duidelijk
zijn geworden. De dialogen zijn levensecht en humoristisch
(vooral De Jong is in zijn element) en de plotwendingen houden
de aandacht goed vast, ondanks enkele minder sterke scènes.
Goed voor een avondje prima filmvermaak.
Titel: Vera Drake
Regie: Mike Leigh
Met: Imelda Staunton, Richard Graham, Eddie Marsan, Alex
Kelly, Philip Davis, Daniel Mays
UK 2004
kleur 125 minuten
Engeland, jaren vijftig. Vera Drake, gelukkig getrouwd en
moeder van twee kinderen, is de goedheid zelve. Ze werkt als
huishoudster bij rijke dames, zorgt voor haar oude moeder en
een zieke buurman en ‘helpt’ af en toe arme meisjes en
vrouwen die ongewenst zwanger zijn, na een verkrachting of als
ze al te veel kinderen hebben en het niet meer zien zitten. Vera
ziet dat zelf als vanzelfsprekende hulp in nood, maar volgens de
Engelse wet is abortus strafbaar. Het gaat mis als een van de
meisjes die ze heeft geholpen bijna sterft aan de complicaties na
de ingreep. De naïeve Vera wordt gearresteerd en krijgt
uiteindelijk tweeënhalf jaar gevangenisstraf. Als haar omgeving
hoort wat ze al die jaren in stilte heeft gedaan, slaat dat in als
een bom in het preutse, benauwde, eigenlijk nog negentiendeeeuwse Engeland van die jaren.
Titel: Verbotene Liebe
Regie: Helmut Dziuba
Met: Julia Brendler, Hans-Peter Dahm
Duitsland (DDR) 1989
kleur 90 minuten
‘Verboden liefde’ tussen vroegrijp minderjarig meisje en
buurjongen eindigt voor de rechtbank als de ouders van het
meisje de jongen aanklagen en de school een aanklacht wegens
plichtsverzuim indient tegen een lerares die van de verhouding
op de hoogte was. De twee slagen er echter in oprecht te blijven
en geduld op te brengen en weten hun liefde uiteindelijk te
sanctioneren. Het scenario uit 1986, naar omstreden verhaal van
Helmut H. Schulz, mocht pas in 1989, vlak voor de Wende,
worden verfilmd.

Titel: Verbouwing, de
Regie: Will Koopman
Met: Tjitske Reidinga, Mark Rietman, Peter Blok, Nanette
Drazic, Terence Schreurs, Gene Bervoets, Alex
Hendrickx
Nederland 2012
kleur 102 minuten
Verfilming van de bestseller van Saskia Noort over een
succesvol plastisch chirurge die steeds dieper in de ellende raakt
als ze haar financiële problemen ‘even snel’ denkt op te lossen
met hulp van een vriend van vroeger die plotseling in haar leven
is opgedoken. Niet erg verrassend, wel bij vlagen spannend en
met goede hoofdrollen van Reidinga, die erin slaagt
geloofwaardig beurtelings hartstochtelijk en een ijskonijn te
zijn, en Blok als aanstekelijk gewetenloze schurk. Aardig.
Titel: Verdwijnen
Regie: Boudewijn Koole
Met: Jakob Ottebro, Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus
Hanssen
Nederland 2017
kleur 91 minuten
Roos brengt een bezoek aan haar moeder en kleine broertje in
het winterse Noorwegen. Ze heeft slecht nieuws – ze is ernstig
ziek – maar de band met haar moeder is slecht en pijnpunten uit
het verleden zitten een goed gesprek in de weg. Pas door een
dramatische gebeurtenis komen ze nader tot elkaar. Het verhaal
op zich is weinig verrassend, maar regisseur Koole houdt de
kijker met fraaie beelden van sneeuwvlaktes, ijsgrotten en
uitgestrekte bossen geboeid (hij wilde na Beyond sleep blijkbaar
graag nog even in deze sfeer blijven). Het liefdevolle contact
tussen Roos en haar broertje en de geheimzinnige geluiden die
hij op zijn opnameapparatuur verzamelt suggereren prachtig
wat niet uitgesproken wordt, en Lodeizen en De Brauw geven
hun moeizame onderlinge band in stugge, schurende gesprekjes
fraai gestalte. Een kort verhaallijntje over een oude vlam van
Roos detoneert nogal in dit geheel.
Titel: Vergessene Tal, das
Regie: Clemens Klopfenstein
Met: Roland Schäfer, Corinna Kirchhoff, Silvia Reize, Erwin
Kohlund, Trude Breitschopf, Hanns Zischler, Roger
Burckhardt
Zwitserland 1990
kleur 100 minuten
Geoloog Meissner (Schäfer) raakt bij onderzoek in verband met
aanleg van nieuwe spoorlijn verzeild in van de buitenwereld
afgesloten dal waar groep uit Duitsland gevluchte joden leeft in
de veronderstelling dat de oorlog nog aan de gang is. Ze worden
met strakke hand geleid door de zeer godsdienstige Z’Craggen.
Meissner komt erachter dat er is geknoeid met rapporten en
kaarten en dat zijn chef Sauter, die de groep destijds ‘hielp’, er
meer van weet. Ten slotte ontdekt hij de vreselijke waarheid.

Titel: Verhaal van Kees, het
Regie: André van Duren
Met: Herman Veerkamp, Herman Finkers, Nelleke Zitman
Nederland 1988
kleur 59 minuten
De laatste oorlogsjaren in Twente, gezien door de ogen van de
ongeveer tienjarige Kees. Hij brengt een tijdje op het platteland
door om tot rust te komen. Hij sluit vriendschap met een joods
jongetje dat daar in de buurt ondergedoken zit. Op dezelfde
boerderij ‘logeert’ ook een jonge vrouw, wier vriend naar
Duitsland wordt afgevoerd. Ook het joodse jongetje is later
verdwenen. Prachtige, zuivere film naar een scenario van
Willem Wilmink.
Titel: Vérité, la
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke,
Clémentine Grenier, Manon Clavel, Alain Libolt
Frankrijk/Japan 2019
kleur 106 minuten
Fabienne is een gevierde actrice in haar nadagen, trots maar
verbitterd en met een scherpe tong die haar onzekerheid moet
maskeren. Ter gelegenheid van de verschijning van haar
autobiografie komt haar dochter Lumir met man en dochtertje
over uit New York, waar ze werkt als scenarioschrijfster. Al
spoedig komen oude irritaties tussen moeder en dochter aan de
oppervlakte; Lumir herinnert zich bepaalde door haar moeder
beschreven scènes uit haar jeugd heel anders en verwijt haar dat
ze haar jong overleden vriendin en collega Sarah in haar boek
zelfs niet eens noemt. Confrontaties blijven dan ook niet uit.
Als Fabienne begint aan het draaien van scènes uit een nieuwe
sciencefictionfilm, moet ze een aantal waarheden onder ogen
zien. Mooi script over schuld en (on)oprechtheid van de
Japanse meester Kore-eda, die zijn vertrouwde thematiek hier
moeiteloos in een westers idioom tot uitdrukking brengt.
Topactrices Deneuve en Binoche kunnen zich volledig uitleven
in de getroebleerde moeder en dochter, en Hawke heeft een
mooie bijrol als Lumirs echtgenoot en B-acteur.

Titel: Verlossing, de
Regie: Hugo Claus
Met: Jan Declair, Gilda de Bal, Peter van den Begin, Elke
Dom, Willeke van Ammelrooy
België 2001
kleur 100 minuten
Claus verfilmde zijn eigen gelijknamige toneelstuk uit 1996
over een ontredderd gezin rond een sterfbed. Moeder Magda
(De Bal) is ernstig ziek, vader Oskar (Decleir) scharrelt
hulpeloos rond in en om het vervallen huis ergens op het
Vlaamse platteland, en af en toe komen de evenmin tot veel
optimisme inspirerende volwassen kinderen Johnny en Julia
langs. De gezinleden luisteren niet echt naar elkaar en kwetsen
elkaar voortdurend. Bovendien wordt de moeder geplaagd door
de geest van haar overleden zus Marleen, een dominant kreng
(fraaie rol van Van Ammelrooy). De kijker voelt de
beklemming en benauwenis en kan de doodswens van moeder
Magda geheel en al billijken.
Titel: Veroordeling, de
Regie: Sander Burger
Met: Fedja van Huêt, Yorick van Wageningen, Lies
Visschedijk, Mark Kraan, Porgy Franssen
Nederland 2021
kleur 130 minuten
Wanneer tv-journalist Bas Haan zich in 2002 gaat verdiepen in
de moord op een weduwe in Deventer in 1999, stuit hij op
onjuistheden in de bewijsvoering. Na de uitzending waarin dit
wordt bekendgemaakt, wordt het onderzoek heropend en de
voor de moord tot twaalf jaar veroordeelde Ernest Louwes, de
fiscaal adviseur van de weduwe, na drie jaar vrijgelaten. Er rijst
een verdenking van betrokkenheid tegen Michael de Jong, die
weleens klusjes deed voor de vermoorde weduwe. Maar daarna
komen er uit DNA-onderzoek steeds meer aanwijzingen dat
Louwes toch de dader is, en Haan begint steeds sterker te
vermoeden dat die toch de schuldige is. De zaak ontaardt in een
verbitterde strijd als mediapersoonlijkheid Maurice de Hond
zich (om persoonlijke redenen, die pas veel later duidelijk
worden) vastbijt in de overtuiging dat De Jong de schuldige is
en daarmee luidruchtig de publiciteit zoekt. De Jong en zijn
vriendin zijn hiermee vogelvrij verklaard, hun leven is kapot.
De Hond moet hun uiteindelijk een hoge schadevergoeding
betalen, maar heeft zijn inmiddels overtuigend weerlegde
beweringen nooit teruggenomen. Schokkende reconstructie van
de media-aandacht voor de geruchtmakende ‘Deventer
moordzaak’, waarmee heel Nederland destijds meeleefde en
waar bijna iedereen een mening over had.

Titel: Verre vrienden
Regie: Marleen Jonkman
Met: Leny Brederveld, Jelka van Houten, Ceci Chuh, Dragan
Bakema, Melody Klaver
Nederland 2010
kleur 50 minuten
Drie vrouwen in een grote stad passeren elkaar dagelijks, maar
leren elkaar nooit echt kennen. Ans werkt ’s nachts in een hotel
en krijgt plotseling haar dochter over de vloer die er door haar
vriend uit is gegooid, Machteld fotografeert verschillende
mannen in haar bed en zet zo haar relatie op het spel, en de
Duitse Lise probeert haar weg te vinden in een nieuw land en te
beslissen of ze haar kind wel wil krijgen. De drie leven vlak bij
elkaar, maar hun levens hebben oppervlakkig bezien weinig
raakvlakken, ook al komen ze elkaar voortdurend tegen. Een
poëtische mozaïekvertelling over het onvermogen echt contact
te maken en de sluimerende eenzaamheid in de grote stad. Het
indrukwekkendst is de stille misère van Lise.
Titel: Vers le sud
Regie: Laurent Cantet
Met: Charlotte Rampling, Karen Young, Louise Portal,
Ménothy Cesar, Lys Ambroise, Anotte Saint Ford
Frankrijk/Canada 2005
kleur 107 minuten
Ellen, Brenda en Sue, drie westerse toeristes van middelbare
leeftijd, zoeken in het Haïti van de jaren zeventig
strandgenoegens en seksueel vertier met plaatselijke
jongemannen, die voor wat harde valuta graag hun tijd en
lichaam (en de illusie van affectie) ter beschikking stellen. Voor
de grimmige realiteit vlak buiten hun vakantieparadijs even
buiten Port-au-Prince hebben ze geen oog en ze weten niets van
het dagelijks leven van hun sekspartners. Er ontstaat een drama
als Ellen en Brenda allebei verliefd worden op de mooie 18jarige Legba, elkaars rivales worden en hem zich allebei op hun
eigen manier proberen toe te eigenen. Deze ‘omgekeerde
Houellebecq’ (ditmaal gaat het niet om la chatte asiatique,
maar om la bite haïtienne) weet indruk te maken door het
permanente gevoel van onderhuids onbehagen en sluimerend
gevaar dat hij aan de oppervlakkig bezien oogstrelende beelden
mee weet te geven. Na Swimming pool opnieuw een glansrol
voor Rampling.

Titel: Versos del olvido, los
Regie: Alireza Khatami
Met: Juan Margallo, Tomás del Estal, Manuel Morón, Itziar
Aizpuru, Gonzalo Robles, Amparo Noguera, Julio
Jung, Willy Semler, Elisa Sepulveda Ruddoff
Frankrijk/Duitsland/Nederland/Chili 2017
kleur 92 minuten
Een oude man met een fenomenaal geheugen (behalve voor
namen) beheert een begraafplaats annex mortuarium in een
Zuid-Amerikaans land. Op een dag komen er militairen die een
aantal lijken in het mortuarium onderbrengen en hem opdragen
daarover te zwijgen; het gaat om demonstranten die tijdens
protesten zijn gedood. Later worden de lijken weer weggehaald,
maar de militairen vergeten er één, dat van een jonge vrouw. De
beheerder ziet het als zijn taak om deze onbekende als zijn
laatste daad in officiële functie een fatsoenlijke begrafenis te
bezorgen, maar vindt daarbij vele obstakels op zijn weg. Een
wonderlijke mengeling van magisch-realistische elementen
(onder andere een vliegende walvis en een labyrintische,
voortdurend veranderende ondergrondse bibliotheek) met een
dreigende duister-bureaucratische sfeer die een meedogenloos
regime doet vermoeden. De sfeer doet enigszins denken aan
films als Brazil van Terry Gilliam, en in de statische shots ook
aan de gestileerde meesterwerken van de Zweed Roy
Andersson. Beklemmend.
Titel: Versprechen, das
Regie: Margarethe von Trotta
Met: Corinna Harfouch, Meret Becker, August Zirner, Anian
Zollner, Otto Sander, Christian Herschmann, Jörg
Meister
Duitsland 1994
kleur 115 minuten
In 1960 beramen de jonge geliefden Konrad en Sophie een plan
om vanuit de DDR naar het Westen te vluchten. Konrad blijft
echter achter (uit aarzeling of door domme pech, dat wordt in
het midden gelaten). In de jaren die volgen zien de geliefden
elkaar slechts sporadisch, maar ze beloven elkaar dat hun liefde
‘voor altijd’ zal zijn. Desondanks leven ze aan weerskanten van
de Muur hun eigen levens, tot in 1989 de Muur plotseling valt
en ze elkaar weerzien op de Glienicker Brücke. Deze
aangrijpende film maakt haast onderhuids voelbaar wat het
inhoudt om om politieke redenen gescheiden te zijn en hoe
iedereen op zijn of haar eigen manier reageert op het leven in
(of gevlucht zijn uit) een totalitaire staat; de vergelijking met
Trahir dringt zich op. De film vond in Duitsland zelf weinig
weerklank (in 1994 zat niemand daar kennelijk te wachten op
dit thema), maar oogstte internationaal terecht veel lof. Naar
een scenario van Von Trotta en Peter Schneider.

Titel: Vet hard
Regie: Tim Oliehoek
Met: Jack Wouterse, Kurt Rogiers, Bracha van Doesburgh,
Jaak van Assche, Johnny de Mol, Cas Jansen, Ton
Kas
Nederland 2005
kleur 88 minuten
Bennie, een onhandige, dikke crimineel, bundelt zijn krachten
met de seriemoordende zoon van zijn zieke adoptiefvader Mast,
de werknemers van zijn snackbar, een manisch-depressieve
vrouw en een Joegoslaaf die voortdurend per ongeluk dingen
opblaast om drie ton te bemachtigen voor een nieuwe lever voor
Mast. Complicerende factoren zijn dat Bennie op de hielen
wordt gezeten door een stel gangsters die een schuld van hem
terugeisen, dat de werknemers meer in culinaria dan in
criminaliteit geïnteresseerd zijn, dat de Joegoslaaf niemand
verstaat, dat de adoptief- en de echte zoon elkaar niet liggen en
dat er voortdurend van alles misgaat, zodat het team een spoor
van doden, gewonden, beschadigde gebouwen en vernielde
auto’s achterlaat. Heerlijk pretentieloos gooi- en smijtwerk voor
anderhalf uur lekker lachen.
Titel: Vi är bäst! (We are the best!)
Regie: Lukas Moodysson
Met: Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne, Johan
Liljemark, Mattias Wiberg, Jonathan Salomonsson,
Alvin Strollo, Charlie Falk
Zweden 2013
kleur 102 minuten
In de jaren tachtig beginnen een paar dertienjartige meiden een
punkband, hoewel punk eigenlijk passé is. Hun totale gebrek
aan muzikaal talent wordt ruimschoots gecompenseerd door
tomeloze energie en recalcitrant enthousiasme. Als ze een
christelijk meisje dat goed gitaar speelt overhalen ook mee te
doen en in contact komen met een jongensbandje, lijken de
zaken zich ten goede te keren. Een vrolijk-anarchistische, tot in
de details goed uitgewerkte tijdreis naar de jaren tachtig, het
decennium van het doemdenken en de protesten tegen
kernwapens en milieuvervuiling. Gebaseerd op de gelijknamige
graphic novel van Moodyssons vrouw Coco. Erg grappig!

Titel: Viajes del viento, los
Regie: Ciro Guerra
Met: Marciano Martínez, Yull Núñez, Agustin Nieves, Jose
Luis Torres, Carmen Molina
Colombia/Argentinië/Nederland 2009
kleur 117 minuten
De accordeonist Ignacio maakt een lange reis om zijn
instrument, waarvan hij gelooft dat het behekst is, naar zijn
bejaarde leermeester terug te brengen. Na de dood van zijn
vrouw heeft hij gezworen er nooit meer op te spelen. Hij wordt
begeleid door Fermin, een jongen die graag bij hem in de leer
zou willen. De stugge Ignacio probeert hem van dat idee af te
brengen, maar Fermin weet van geen wijken. Onderweg
beleven de twee samen met de kijker een aantal aangrijpende
avonturen. Ze maken kennis met het muzikale erfgoed van
Colombia, maar ook met de wrede machocultuur die er heerst.
Indrukwekkend in de lange shots van het onverbiddelijke
Noord-Colombiaanse landschap, maar inhoudelijk minder
boeiend door de te magere, niet erg overtuigende verhaallijn.
Titel: Vice
Regie: Adam McKay
Met: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam
Rockwell, Alison Pill, Eddie Marsan, Justin Kirk,
LisaGay Hamilton
USA 2018
kleur 132 minuten
Het levensverhaal van Dick Cheney, die begin jaren nul een
ongekende machtspositie bekleedde als vicepresident onder de
onervaren George W. Bush. De door de politieke wol geverfde
Cheney, die eerder Congreslid, stafchef van het Witte Huis en
minister van Defensie was, leerde het klappen van de zweep in
de hoogste regionen van de Amerikaanse macht als assistent
van Donald Rumsfeld onder Nixon. Onder Bush junior
ensceneerde hij na de aanslagen van 11 september 2001 een
oorlog tegen Irak, sanctioneerde wrede martelmethodes en
vergrootte de macht van de Amerikaanse president om buiten
het Congres om besluiten te nemen in een niet eerder vertoonde
mate. Adam McKay, de man achter The big short, maakte in
dezelfde stijl een biopic van Cheney, gelardeerd met onder
meer filmische grapjes (waaronder een dialoog in Shakespearetaal tussen Cheney en zijn vrouw in bed), direct in de camera
gesproken terzijdes, een voiceover-verteller wiens identiteit
lange tijd onduidelijk blijft en enkele false endings. We zien
Cheney, aangejaagd door de strakke hand van zijn vrouw
Lynne, transformeren van een drankzuchtige nietsnut tot een op
pure macht beluste politicus die zich op geraffineerde wijze een
weg naar de hoogste regionen van de Amerikaanse regering
baant. Een humoristisch maar ook vilein portret van de man
zonder wie de wereld er nu heel anders zou hebben uitgezien.

Titel: Vicky Cristina Barcelona
Regie: Woody Allen
Met: Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem,
Penélope Cruz
USA 2008
kleur 96 minuten
De vriendinnen Vicky en Cristina brengen een zomer door in
Barcelona. Vicky is intelligent maar terughoudend en staat op
het punt te trouwen, Cristina is ongebonden en onafhankelijk
van geest. Ze ontmoeten Juan Antonio, een aantrekkelijke
schilder die net een stormachtig huwelijk met een
temperamentvolle collega achter de rug heeft. Via hen belanden
ze in een turbulentie van verwarrende amoureuze en seksuele
gevoelens die geen van de betrokkenen onberoerd zal laten.
Helemaal chaotisch wordt het als Vicky’s aanstaande en Juan
Antonio’s ex Maria Elena ook nog ten tonele verschijnen. Een
lichtvoetig-heftige liefdeskomedie van de oude meester Allen,
waarin zomers Barcelona als sfeervol decor fungeert voor de
emotionele achtbanen van de personages.
Titel: Victoria
Regie: Sebastian Schipper
Met: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak
Yigit, Max Mauff, André Hennicke
Duitsland 2015
kleur 138 minuten
Het uit één meer dan twee uur lange take bestaande verhaal van
een Spaanse studente die in het centrum van Berlijn verwikkeld
raakt in de nachtelijke avonturen van een groep jongens, die
naar later blijkt een bankoverval moeten plegen om een schuld
van een van hen af te lossen. Alle filmlocaties bevinden zich,
gedicteerd door de formule, dicht bij elkaar. Na een eerste uur
waarin de plot alle kanten op stuitert wint de film in de tweede
helft aan focus en vaart. Dan blijkt ook pas de ware kracht van
de beslissing om alles aan één stuk te filmen, waardoor een
sterk realistische, documentaireachtige sfeer ontstaat. Kortom,
een interessant en deels geslaagd vormexperiment, waarvan de
aanloop flink korter had gekund.

Titel: Vie d’Adèle, la (Blue is the warmest color)
Regie: Abdellatif Kechiche
Met: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim
Kechiouche, Aurélien Recoing, Catherine Salée,
Benjamin Siksou, Mona Walravens, Alma
Jodorowsky, Jérémie Laheurte, Anne Loiret, Benoît
Pilot
Frankrijk/België 2013
kleur 179 minuten
Adèle zit op school en is bezig haar seksualiteit te ontdekken.
Ze vrijt met een jongen maar vindt er niks aan, terwijl ze
fantaseert over een meisje met blauw haar dat ze op straat heeft
gezien. Dan ontmoet ze hetzelfde meisje weer in een bar, de
twee worden vriendinnen en raken verliefd op elkaar. Ze leven
hun liefde en hartstocht volledig uit en gaan samenwonen, maar
na verloop van tijd komen de eerste barsten in de relatie. De
film toont onverbloemd de meest extatische én de pijnlijkste
momenten van Adèles ontwikkeling van onzeker meisje tot
jonge vrouw en is daarin zo eerlijk als coming-of-agefilms maar
zelden zijn. De show wordt gestolen door debutante
Exarchopoulos in de titelrol, die zelfs ouwe rot Seydoux bijna
van het doek speelt. De hobbels die Adèle in het begin moet
nemen en haar rauwe, hartverscheurende verdriet aan het eind
zullen geen enkele kijker onberoerd laten. Aanrader!
Titel: Vie de Jésus, la
Regie: Bruno Dumont
Met: David Douche, Marjorie Cottreel, Kader Chaatouf,
Geneviève Cottreel, Sébastien Delbaere
Frankrijk 1997
kleur 96 minuten
In een troosteloos Noord-Frans plattelandsplaatsje waar niets te
beleven is verdrijft een groepje vrienden de tijd met rondrijden
op brommers, rondhangen, drinken en vreugdeloze seks. De
leegte van het moderne leven in de provincie wordt op haast
lyrische wijze gefilmd, met amateur-acteurs die uit de streek
zelf afkomstig zijn. Als een Algerijn belangstelling toont voor
de vriendin van een van de jongens, grijpt het groepje dit met
nauw verholen gretigheid aan voor een buitenproportionele
wraakoefening. Het enige minpunt van de film is dat de
verveling zó realistisch wordt verbeeld dat het kijken zelf soms
een hele opgave wordt.

Titel: Vie est un roman, la
Regie: Alain Resnais
Met: Vittorio Gassmann, Ruggero Raimondi, Geraldine
Chaplin, Fanny Ardent, Pierre Arditi
Frankrijk 1983
kleur circa 110 minuten
Jacht op geluk gesitueerd rond kasteel. Het is in de jaren tien en
twintig gebouwd door graaf die er een geïsoleerde
geluksgemeenschap wilde stichten maar daarbij zijn eigen geluk
niet vergat. Anno nu is het een experimentele school waar we
het congres ‘Imagination en éducation’ (of was het ‘Éducation
en imagination’?) meemaken. Ook hier speelt persoonlijk leed
en lief door alle mooie theorieën. De moraal lijkt te zijn dat
najagen van geluk een illusie is en dat niemand de wereld
doorziet, de grote mensen al helemaal niet. Goed idee, echter
wat langdradig, mede door zangscènes die persiflages lijken op
de films van Jacques Demy. Dat is alleen de eerste keer leuk.
Titel: Vie rêvée des anges, la
Regie: Erick Zonca
Met: Elodie Bouchez, Natacha Régnier, Patrick Marcado, Jo
Prestia, Grégoire Colin
Frankrijk 1998
kleur 113 minuten
Sobere, aangrijpende film over het ontstaan en eindigen van een
vriendschap tussen twee jonge, arme vrouwen in het troosteloze
Noord-Franse Lille: de extraverte en opgewekte Isa (Bouchez)
en de broedende, ontevreden Marie (Régnier). Ze delen tijdelijk
een appartement, hebben overdag allerlei geestdodende baantjes
en gaan ’s avonds op jacht naar mannen en avontuur. Ze sluiten
vriendschap met twee motorrijdende uitsmijters, maar als Marie
verzeild raakt in een uitzichtloze, ongelijkwaardige relatie met
een discotheekeigenaar, beginnen de diverse vriendschappen te
bekoelen. Pas aan het eind wordt duidelijk hoezeer Marie haar
kwetsbaarheid heeft verborgen achter een façade van
chagrijnigheid en zelfbedrog. Het spel van de twee
hoofdrolspeelsters is fenomenaal; de camera zit hun
voortdurend vlak op de huid.
Titel: Villa Amalia
Regie: Benoît Jacquot
Met: Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade, Xavier
Beauvois, Maya Sansa, Michelle Marquais, Peter
Arens
Frankrijk 2009
kleur 90 minuten
Nadat concertpianiste Ann haar wederhelft op overspel heeft
betrapt, laat ze haar oude leven achter zich en huurt ze een villa
met uitzicht over zee op een Italiaans eiland, met haar
jeugdvriend Georges als enige band met haar oude leven.
Dromerig-landerige verfilming van een roman van Pascal
Quignard waarin Huppert iets te sfinxachtig ondoorgrondelijk
blijft om de kijker echt te raken en de vele verhaalsprongen
nogal gekunsteld aandoen.

Titel: Village of dreams
Zie:
E no naka no boku no mura
Titel: Violence et passion
Zie:
Camille Claudel
Titel: Virgin mountain
Zie:
Fúsi
Titel: Virgin suicides, the
Regie: Sofia Coppola
Met: Kirsten Dunst, Josh Hartnett, Hannah Hall, Chelse
Swain, A.J. Cook, Leslie Hayman, Kathleen Turner,
James Woods, Danny DeVito
USA 1999
kleur 97 minuten
De vijf zusjes Lisbon, opgroeiend in een verstikkend, streng
gelovig leraarsgezin in de jaren zeventig, stappen uit het leven
zonder dat hun ouders, leraren of vriendjes snappen waarom.
De vijfvoudige zelfmoord blijft de jongens uit die tijd ook als
volwassen mannen fascineren. Ze moeten erkennen dat ze toen
evenmin iets van meisjes begrepen als nu van vrouwen (noch
van de ‘zelfmoord’ van iedereen die zijn onschuld verliest en
volwassen wordt), maar ze blijven wanhopig verlangen naar de
oplossing van een mysterie dat ze nooit zullen kunnen
doorgronden. ‘Jij bent te jong om te weten hoe akelig het leven
kan zijn’, zegt de psychiater tegen de jongste na haar eerste
zelfmoordpoging. ‘U bent duidelijk nooit een meisje van dertien
geweest’, antwoordt ze. De vijf mooie blonde zusjes, die zoals
alle meisjes van hun leeftijd giechelen, hun nagels lakken en
puberpijnen lijden, lijken op gekooide vogels die liever in de
kooi hun lot in eigen hand nemen dan door de tralies te blijven
kijken naar het onbereikbare. Gebaseerd op de geruchtmakende
roman van Jeffrey Eugenides.
Titel: Visions of reality
Zie:
Shirley: Visions of reality

Titel: Vita è bella, la
Regie: Roberto Benigni
Met: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini,
Giustino Durano, Marisa Paredes, Horst Buchholz,
Sergio Bustric, Giuliana Lojodice
Italië 1997
kleur 114 minuten
Clown en druktemaker Benigni volbracht met deze film een
tour de force: hij maakte een komedie over de holocaust! Hij
speelt zelf de rol van de kleine, levendige, joodse ober Guido,
die in het Italië van de late jaren dertig hopeloos verliefd wordt
op een onderwijzeres die afstevent op een gearrangeerd
huwelijk met een fascist. Hij weet haar voor zich te winnen en
ze beleven een aantal gelukkige jaren. Maar dan worden Guido,
Dora en hun zoontje Giosué afgevoerd naar een
concentratiekamp. Guido weet de gruwelen voor zijn zoontje
verborgen te houden door te doen alsof het allemaal een spel is,
waarin degene wint die de meeste punten haalt (vooral door je
goed te verstoppen en je muisstil te houden kun je veel punten
halen). Met zijn briljante, ook in de meest ellendige
omstandigheden consequent volgehouden komediespel weet hij
zijn zoontje volkomen op het verkeerde been te zetten. Door de
komische draai die Guido voortdurend aan alles geeft, komt de
gruwelijkheid van de gebeurtenissen in het kamp – en van de
systematische vernietiging van een hele bevolkingsgroep – in
een extra schril licht te staan. Schrijnend is de scène waarin
Guido als tolk een donderpreek van een kampcommandant in
het Italiaans vertaalt en deze en passant een geheel nieuwe
inhoud geeft; je weet niet of je moet lachen of huilen als je het
hoort.
Titel: ¡Vivan las antipodas!
Regie: Victor Kossakovsky
Met: –
Duitsland/Argentinië/Nederland/Chili 2011
kleur 108 minuten
Bijna iedereen heeft zich als kind weleens afgevraagd waar je
zou uitkomen als je een tunnel recht naar beneden boorde,
dwars door de aarde. Kossakovsky toont de kijker in deze
documentaire vier paren ‘tegenvoeters’, mensen die op precies
tegenovergestelde plekken op aarde wonen: Shanghai ligt
tegenover Entre Rios, een afgelegen dorpje in Argentinië; een
vulkaan op Hawaï tegenover een dorp in Botswana waar de
mensen nog midden tussen de wilde dieren leven; het
Baikalmeer tegenover een woest landschap in Patagonië; en een
Spaans natuurreservaat tegenover een Nieuw-Zeelands strand
waar net een stervende walvis is aangespoeld. De beelden zijn
fraai en soms zelfs adembenemend (Kossakovsky spreekt zelf
van ‘een gedicht uit een multipolaire wereld’), maar de film
heeft afgezien van het tegenvoetersthema weinig samenhang en
de getoonde mensen lijken vaak slechts koddige figuranten in
willekeurige decors. De muziek is nogal bombastisch en de
gimmick om de camera op de kop te zetten of zijwaarts te
draaien gaat na verloop van tijd irriteren.

Titel: Vivante
Regie: Sandrine Ray
Met: Vahina Giocante, Samuel Jouy, François Berléand,
Fanny Cottençon, Pierre Cassignard
Frankrijk 2001
kleur 91 minuten
De 19-jarige Parijse studente Claire wordt slachtoffer van een
brute groepsverkrachting, waarna ze de draad van haar leven,
werk en studie kwijtraakt en de contacten met haar vader, broer
en vrienden in rap tempo verslechteren. De film is het verslag
van haar verwerkingsproces, dat ze aanvankelijk helemaal
alleen doormaakt. Na een chaotische periode wordt ze
uiteindelijk door een sympathieke oudere vrouw en een attente
vriend weer op het goede spoor gezet. Indrukwekkende en bij
tijd en wijle beklemmende debuutfilm van Ray.
Titel: Vlucht uit bioscoop ‘Vrijheid’, de
Zie:
Uciecka z kina ‘Wolnosc’
Titel: Vojna Anni (Anna’s war)
Regie: Aleksei Fedortsjenko
Met: Marta Kozlova
Rusland 2018
kleur 74 minuten
Tijdens de Tweede Wereldoorlog belandt de zesjarige Joodse
Anna samen met haar hele familie in een massagraf, maar weet
als door een wonder te overleven. Ze verstopt zich in een school
die door de Wehrmacht en later door verzetsstrijders als
commandopost gebruikt wordt. Vanuit haar schuilplaats is ze
direct of indirect getuige van het oorlogsgeweld. Met veel
inventiviteit weet ze te overleven, mede dankzij de gebeden en
liedjes die ze van haar ouders heeft meegekregen en het
gezelschap van een kat, maar het gevaar van ontdekking ligt
constant op de loer. Het verhaal wordt in korte scènes verteld,
consequent vanuit de belevingswereld van het meisje, wier
heldhaftige strijd de hoop op een betere toekomst symboliseert
die zelfs in de donkerste dagen in leven kan blijven. Kijkers die
zich dierenleed erg aantrekken, kunnen deze film beter niet
gaan zien.

Titel: Vogelwachter, de
Regie: Threes Anna
Met: Freek de Jonge, Quiah Shilue, Sophie van Winden,
Nick Golterman
Nederland 2020
kleur 89 minuten
Een oude man is al bijna een halve eeuw vogelwachter van het
natuurreservaat op Benty Island midden in de oceaan. Hij leeft
daar helemaal alleen, maar gelukkig, in een simpele hut en geeft
één keer per week de meest recente vogeltellingen via de radio
door aan het Bird Research Center. Als op een dag het bericht
komt dat de observatiepost op het afgelegen eilandje wordt
opgeheven, weigert de koppige oude man het leven in de ruige
natuur waarmee hij geheel vergroeid is geraakt op te geven en
bindt hij de strijd aan met de elementen. De Jonge is geknipt
voor deze rol waarin hij als de eenzelvige, wereldvreemde
vogelwachter veelvuldig met wapperende haren over het strand
loopt en met ondoorgrondelijke blik de einder afspeurt, begeleid
door het rollen van de golven en het gekrijs van de meeuwen.
Veel achtergrond krijgt de man verder niet mee – er wordt
slechts wat gesuggereerd met een eenzaam kruis op een duin en
een blonde pruik die over de radio hangt – maar dat maakt
eigenlijk niet uit, de natuurbeelden en de mimiek en motoriek
van De Jonge vertellen genoeg over ouder en fragieler worden,
de ontoereikendheid van woorden en de vergeefse strijd tegen
het afval dat de zee aanvoert en de steeds woester gierende
stormen. Fraai is de aankleding van de hut, met onder andere
een oude staande klok en een berg aangespoeld afval die zich
eronder heeft opgehoopt, door regisseuse Threes Anna speciaal
voor de film verzameld op Texel waar zij woont.
Titel: Voksne mennesker (Dark horse)
Regie: Dagur Kári
Met: Jakob Cedergren, Nicolas Bro, Tilly Scott Pedersen,
Morten Suurballe, Bodil Jørgensen, Michelle BjørnAndersen
Denemarken/IJsland 2005
zwart-wit en (heel even) kleur 109 minuten
Ietwat teleurstellende opvolger van Nói albinói. Deze komedie
draait om twee vrienden in Kopenhagen: Daniel, een luie,
onverantwoordelijke en arme graffitikunstenaar, en ‘opa’, een
obese werknemer van een slaapkliniek met de ambitie om
profscheidsrechter te worden. Ze worden allebei verliefd op
Franc, een mooie jonge vrouw die in een bakkerij werkt. Het
scenario zoekt het iets te veel in het absurde en heeft te weinig
hechte samenhang om de volle speeltijd te blijven boeien, al
zitten er heel wat geestige en/of visueel aantrekkelijke scènes
in, zoals die bij de brug aan het eind. Goed voor een vertederde
glimlach, meer niet.
Titel: Volcano
Zie:
Eldfjall

Titel: Volver
Regie: Pedro Almodóvar
Met: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca
Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Antonio de
la Torre, Carlos Blanco, María Isabel Díaz, Neus Sanz
Spanje 2006
kleur 121 minuten
Een enigszins getemde Almodóvar met een soort gezellig huis-,
tuin- en keukensurrealisme erin: een overleden moeder die als
geest naar de levenden terugkeert en zich met de levens van een
tante en haar twee dochters bemoeit, tot voordeel en vreugde
van allen. Het scenario bevat allerlei grappige wendingen en is
ondanks enkele tragische elementen welhaast lichtvoetig. De
gebeurtenissen die op een suspense-achtige manier hadden
kunnen worden gefilmd, worden hier nuchter en haast achteloos
afgedaan, alsof Almodóvar ze expres níét spannend heeft willen
maken. Kennelijk gaat het hem om wat anders: de sfeer, de
interactie tussen de personages (vooral de vrouwen), de
uitdrukkingen op de gezichten. Zeer de moeite waard.
Titel: Vorspiel, das
Regie: Ina Weisse
Met: Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus, Ilja Monti,
Serafin Mishiev
Duitsland 2019
kleur 99 minuten
Als veertiger Anna, viooldocente aan een prestigieus
conservatorium, een nieuwe, zeer getalenteerde leerling onder
haar hoede neemt, ontspoort haar leven. Ze verwaarloost het
contact met haar man en haar zoon en wordt hard
geconfronteerd met haar eigen beperkingen en tekortkomingen
op professioneel en emotioneel gebied. Een afschuwelijk
ongeluk na een auditie zet alles op scherp. Onthutsend beeld
van een getroebleerde vrouw die koste wat kost haar gefnuikte
ambities via anderen goed wil maken, met een meesterlijke rol
van Duitse topactrice Hoss.

Titel: Vox populi
Regie: Eddy Terstall
Met: Tom Janssen, Ton Kas, Tara Elders, Johnny de Mol,
Femke Lagerveld, Bata Miodrag Milojevic, Hilde van
Mieghem, Beppie Melissen
Nederland 2008
kleur 100 minuten
Jos Fransen, een al wat oudere, zeer correcte Nederlandse
politicus van linkse signatuur, komt in contact met een hem tot
dan toe onbekende wereld als zijn dochter wat krijgt met de
marechaussee Sjef en hij kennismaakt met diens familie. Als
Jos de ideeën van zijn nieuwe schoonfamilie geleidelijk
integreert in zijn opvattingen, legt hem dat electoraal geen
windeieren, maar hij wordt wel steeds controversiëler.
Verdienstelijke, maar niet geheel geslaagde poging tot een
komedie over de keuze waar elke politicus voor staat – zeggen
wat hij echt vindt of wat de meeste stemmen oplevert – en over
het steeds multiculturelere Nederland van begin 21e eeuw. Als
politiek pamflet, respectievelijk pleidooi voor verlicht
populisme, te simplistisch om echt te overtuigen.
Titel: Voyager
Zie:
Homo faber
Titel: Vozvrasjtsjenje (The return)
Regie: Andrei Zvjagintsev
Met: Vladimir Garin, Ivan Dobronravov, Konstantin
Lavronenko, Natalja Vdovina
Rusland 2003
kleur 105 minuten
Twee broertjes worden door hun moeder opgevoed en kennen
hun vader alleen van een foto. Op een goede dag staat hij echter
ineens in levenden lijve voor hen en neemt hij hen mee op een
tocht naar een verlaten eiland in een meer in Noord-Rusland,
waarvan de bedoeling lijkt om hun mannelijkheid en tolerantie
voor ontberingen te testen. Waarschijnlijk bedoelt hij het goed,
maar zijn onbehouwenheid en grilligheid maken het moeilijk
hem sympathiek te vinden; mogelijk heeft hij in een werkkamp
gezeten en wil hij zijn zoons leren te overleven in een harde
wereld. Het verblijf op het eiland mondt uit in een verbitterde
strijd. Fascinerende en intelligente studie van een
problematische ouder-kind-relatie tegen de achtergrond van een
adembenemende, ruige natuur. Je zou de film kunnen zien als
een statement over ‘vadertje Rusland’, maar ook over ‘de
afwezige Russische man/vader’. De drie hoofdrolspelers
leveren een uitzonderlijke prestatie, het onbehagen tussen deze
drie mensen wordt voelbaar en je hebt meer het gevoel naar een
documentaire te kijken dan naar een speelfilm.

Titel: Vroeger bestaat niet meer
Regie: Joost Ranzijn
Met: Yoka Verbeek, Rik Launspach, Loes Wouterson, Tara
Elders, Ricky Bakker, Loek Beumer, Jeroen
Wijnhorst
Nederland 2000
kleur 75 minuten
Er heerst een permanente crisissfeer in het gezin Mensch nadat
het zoontje is doodgereden door een vrachtwagen. Vader
probeert zijn verdriet in stilte te dragen, moeder heeft woede- en
hysterieaanvallen en de dochter des huizes tracht dapper
onbespreekbare zaken bespreekbaar te maken maar weet
uiteindelijk pas door tijdelijk te verdwijnen de verhoudingen te
normaliseren. Vroeger bestaat niet meer is een indringende film
die je dicht op de huid zit. De impact van het (pas gaandeweg
onthulde) gegeven is vrijwel vanaf de eerste minuut
onnadrukkelijk maar dreigend voelbaar.
Titel: Vrouw die met vuur speelde, de
Zie:
Flickan som lekte med elden
Titel: Vuosaari (Naked harbour)
Regie: Aku Louhimies
Met: Alma Pöysti, Aino Louhimies, Sean Pertwee,
Deogracias Masomi, Laura Birn, Konsta Mäkelä,
Amanda Pilke, Taneli Mäkelä, Jasper Pääkkönen,
Eemeli Louhimies, Jekaterina Novosjolova, Pertti
Sveholm, Topi Tarvainen, Lenna Kuurmaa
Finland 2012
kleur 123 minuten
Ensemblefilm, gesitueerd in het vrieskoude winterse Helsinki,
die lijkt op Frozen land uit 2005 van dezelfde regisseur. Een
verzameling bewoners van de buitenwijk Vuosaari wordt een
poosje gevolgd, met als rode draad slechte communicatie,
gebrek aan initiatief, eenzaamheid en het leed dat mensen
(volwassenen zowel als kinderen) elkaar aandoen. We zien een
stel junkies met schulden, een alleenstaande moeder met
kanker, een getrouwde man die een minnares neemt wegens de
seksuele kilte thuis, een jongetje dat wordt gepest en zijn
egocentrische moeder, een door afslanken geobsedeerde vader
die zijn zoon kwelt, een zestienjartig meisje dat bij haar vader
woont en dolgraag ‘ongewoon’ wil zijn en een Amerikaan die
een paar lezingen komt geven in Finland. Veel scènes zijn
doortrokken van een akelig soort wreedheid, waarvan kinderen
vaak bedoeld of onbedoeld de dupe zijn. Niet alle verhaallijnen
zijn even overtuigend (die met de Amerikaan is zelfs een
pijnlijke misser), maar af en toe weet Louhimies oprecht te
ontroeren en aan het eind lijkt, net als in Frozen land, hier en
daar toch enige hoop te gloren. Meeslepend kijkspel.

Titel: Vuurtoren, de
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Hans Heerschop, Jaron de Paauw, Jacky Lok, Peter
Tuinman, Joke Tjalsma, Annet Malherbe
Nederland (Friesland) 1994
kleur 180 minuten
Film over de opgroeiende Gerben in de jaren veertig en begin
vijftig in het Friese Lemmer: verboden dingen doen met
vriendjes, de eerste verliefdheid, fantaseren over later. Verhoeff
verwerkte hierin zijn jeugdherinneringen: enerzijds de warme
herinneringen aan ouders, vrienden en familie (onder meer een
wereldwijze tante en een leuke accordeonspelende oom),
anderzijds het verlangen om het benauwde provincialisme en de
dodelijke Friese nuchterheid te ontvluchten om een Groots en
Meeslepend Leven te gaan leiden in de Grote Stad. Rode draad
is het verhaal van Gerbens broer Fimme, die in het laatste deel
van de film uit Indië terugkeert maar daar niets over kwijt wil
en op het eind zelfmoord pleegt. Film, net als De dream Fries
gesproken met Nederlandse ondertitels, werd door de VPRO
uitgezonden als driedelige tv-serie.
Titel: Wait until spring, Bandini
Regie: Dominique Deruddere
Met: Joe Mantegna, Ornella Muti, Fay Dunaway, Michael
Bacall
USA 1989
kleur 100 minuten
Film die Deruddere onder supervisie van Francis Ford Coppola
met een internationale crew mocht maken. Gebaseerd op
gelijknamige novelle van John Fante, spelend in een strenge
winter in de jaren dertig. De arme metselaar Svevo Bandini
heeft geen zin het bezoek van zijn schoonmoeder mee te maken
en trekt tijdelijk in bij een vrijgezelle, drankzuchtige vriend. Via
hem komt hij bij een schatrijke maar eenzame dame, wier
avances hij niet kan weerstaan. Zijn oudste zoon Arturo heeft
alles precies in de gaten en weet via een uitgekiend spel zijn
ouders te herenigen zonder dat zijn moeder iets te weten komt.
Niemand behalve hij weet hoe weinig het had gescheeld.
Technisch volmaakte maar wat vlakke film zonder werkelijke
emotionele uitbarstingen (die laten zich slechts vermoeden).
Bepaalde delen zijn te traag. Het karakter van de schoonmoeder
is wel erg karikaturaal.

Titel: Waldstille
Regie: Martijn Maria Smits
Met: Thomas Ryckewaert, Jelka van Houten, Johan Leysen,
Marie-Louise Stheins, Oscar Van Rompay, Clara
Bovenberg, Zinsy de Boer, Jasmijn Simons
Nederland 2016
kleur 90 minuten
Na een avondje uit dat eindigt in ruzie veroorzaakt Ben een
auto-ongeluk waarbij zijn vrouw, die naast hem zit, om het
leven komt. Ben gaat de gevangenis in en zijn schoonfamilie
ontfermt zich over zijn dochtertje Cindy. Na een aantal jaren
keert Ben terug in de dorpsgemeenschap, wat onmiddellijk tot
spanningen leidt. Als hij ook nog toenadering tot de inmiddels
zesjarige Cindy zoekt, neemt de zaak een treurige wending en
zijn er alleen nog maar verliezers. Indringend spel van vooral
Ryckewaert, die zijn Ben een smeulende spanning meegeeft
waardoor er een permanente sinistere explosiedreiging van hem
uitgaat. Ook Van Houten is sterk als schoonzus ten prooi aan
verwarring.
Titel: Walhalla
Regie: Eddy Terstall
Met: Huub Stapel, Noureddine Farihi, Najib Amhali, Antje
de Boeck, Jan Mulder, Marc van Uchelen, Linda
Jellema, Gene Bervoets, Theu Boermans
Nederland 1995
kleur 92 minuten
Raciale spanningen in fictief Nederlands-Belgisch grensplaatsje
spitsen zich toe rond concurrentie tussen kruidenier De Feyter
en Marokkaanse supermarkteigenaar Saïd en de liefde tussen de
achterlijke dochter van De Feyter en Saïds zoon. Om het hoofd
boven water te houden knapt De Feyter vuile klusjes op voor
een rechtsradicale politicus die de sluimerende racistische
gevoelens van de bevolking van een wijk samen met een louche
projectontwikkelaar (prachtig gespeeld door Mulder) naar zijn
hand wil zetten. Enigszins warrige film is duidelijk met goede
bedoelingen gemaakt, maar roept te veel vragen op om als
‘pamflet’ te overtuigen.

Titel: Walk, the
Regie: Robert Zemeckis
Met: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, Guillaume
Baillargeon, Ben Kingsley, Clément Sibony, César
Domboy
USA 2015
kleur 123 minuten
Na de adembenemende documentaire Man on wire uit 2008 is
er nu de speelfilm van Zemeckis over de wereldberoemde
koorddansact van Philippe Petit tussen de Twin Towers in
1974. Van de oorspronkelijke happening bestaan alleen foto’s,
geen filmbeelden; hier worden met behulp van de modernste
digitale en 3D-technieken de Twin Towers en Petits
krankzinnige waagstuk zó realistisch tot leven gewekt dat het de
kijker in zijn bioscoopstoel duizelt en hij zijn maag voelt
draaien. De eigenlijke act wordt voorafgegaan door het verhaal
van Petits jeugd in Frankrijk, het ontstaan van zijn grote droom
in een tandartswachtkamer en de voorbereidingen van Petit en
zijn bizarre, inderhaast samengestelde team voor de grote coup.
Gordon-Levitt zet een geloofwaardige, gedreven Petit neer,
mede (maar niet alleen) doordat hij het Frans goed beheerst.
Kingsley heeft een mooi rolletje als zijn grote inspirator.
Titel: Walter
Regie: Stephen Frears
Met: Ian Mc Keilen, Barbara Jefford, Arthur Whybrow
UK 1982
kleur 75 minuten
Geestelijk achtergebleven jongen kan zich comme ci comme ça
staande houden in de maatschappij zolang z’n ouders leven. Als
ze overlijden, komt hij echter in een inrichting terecht, waar
vreselijke toestanden heersen. Aangrijpende film, waarin de
geestelijk gehandicapte genadeloos als ongewenst persoon
wordt afgebeeld. Prachtige scène is die waarin Walter duiven
loslaat in het slaapvertrek van z’n net overleden moeder. Kreeg
een vervolg in Walter and June.
Titel: Walter and June
Regie: Stephen Frears
Met: Ian McKellen, Sarah Miles, John Czeslaw, Gordon
Sinclair
UK 1982
kleur 65 minuten
Vervolg op Walter. Het is negentien jaar later, Walter is nu
veertig. In de inrichting komt een jonge moeder die hem
overhaalt met haar te vluchten: hij zou dan een normaal leven
kunnen leiden. Het gaat even goed, maar June kan zich niet
binden. Als Walter met bloemen thuiskomt treft hij haar in bed
met een economiestudent uit hetzelfde kraakpand. Kort daarna
verlaat ze hem. Hij verkommert, onder andere door zijn
verdriet. June komt nog een keer terug, maar zakt daarbij door
een vloer en valt dood. Walter gaat terug naar de inrichting.
Uitzichtloze situatie zonder pathetiek geschilderd, maar niet zo
verpletterend als het eerste deel.

Titel: Waltz with Bashir
Zie:
Vals im Bashir
Titel: Wand, die
Regie: Julian Pölsler
Met: Martina Gedeck, Wolfgang M. Bauer, Karlheinz Hackl,
Ulrike Beimpold
Oostenrijk/Duitsland 2012
kleur 108 minuten
Verfilming van de roman van Marlen Haushofer uit de jaren
zestig over een vrouw die zich in een afgelegen dal volkomen
onverwachts door een onzichtbare maar onbreekbare muur
geïsoleerd ziet van de wereld. Buiten de muur lijkt geen enkel
leven meer te bestaan. De vrouw probeert in de barre
eenzaamheid te overleven, waarbij ze steun heeft aan een paar
dieren: een hond, een koe die na enige tijd een stierkalf krijgt,
twee katten en een witte kraai. Door een plotselinge
confrontatie met een andere overlevende wordt het wankele
evenwicht waarin ze leeft ruw verstoord. Het sterke spel van
Gedeck als dapper vechtende ‘laatste mens op aarde’ dwingt
respect af, maar de film valt wat lang doordat er het grootste
deel van de speelduur weinig tot niets gebeurt; we horen dan
slechts de gedachten die de op zichzelf teruggeworpen vrouw
aan het papier toevertrouwt. De paar dramatische hoogtepunten
komen daardoor wel des te harder aan. De interpretatie is aan de
kijker: Haushofers boek stamt uit de tijd van de Cubacrisis, toen
iedereen bezig was met de dreigende vernietiging van de
wereld, en werd een culthit tijdens de tweede feministische golf
in de jaren zeventig/tachtig. Maar de ondoordringbare muur kan
ook heel goed worden opgevat als metafoor voor een depressie.
Titel: Wandafuru raifu (After life)
Regie: Hirokazu Kore-eda
Met: Arata, Erika Oda, Susumu Terajima, Taketoshi Naitô,
Takashi Naitô, Yusuke Iseya, Hisako Hara
Japan 1998
kleur 118 minuten
In een tussenstation tussen aarde en hiernamaals worden pas
overledenen opgevangen. Zij moeten één herinnering uitzoeken
die de mooiste van hun leven is. Daar wordt vervolgens een
filmpje van gemaakt, en met die gestolde belevenis mogen ze
de eeuwigheid in; de rest van de herinneringen gaat verloren.
Wie niet kan kiezen, moet in het tussenstation blijven totdat hij
weet wat het belangrijkste in zijn leven was, daarbij
geassisteerd door het personeel en de ter plekke beschikbare
technische hulpmiddelen. Er dreigt een impasse als een van de
werknemers in het tussenstation de hem toegewezen overledene
goed blijkt te kennen, maar uiteindelijk groeit het wederzijdse
begrip en wint iedereen erbij. Het verhaal is sober gefilmd,
zonder noemenswaardige special effects. Het gaat de regisseur
er vooral om de kijker aan het denken te zetten over diens eigen
leven (wat niet iedereen zal waarderen). De verhalen van de
hoofdpersonen zijn gebaseerd op straatinterviews die de
regisseur afnam.

Titel: War witch
Zie:
Rebelle
Titel: War zone, the
Regie: Tim Roth
Met: Lara Belmont, Freddie Cunliffe, Tilda Swinton, Ray
Winstone, Kate Ashfield, Aisling O’Sullivan
UK 1999
kleur 98 minuten
De veertienjarige Tom is van Londen verhuisd naar het desolate
Devon, dat permanent wordt gegeseld door regen en storm. Hij
is een stille, teruggetrokken puber en heeft alleen met zijn
oudere zus echt contact. Die precaire band wordt zwaar op de
proef gesteld als Tom een afschuwelijke ontdekking doet die
alles op scherp zet. Roth laat zien dat een ogenschijnlijk vredig
gezin een mijnenveld van wederzijdse geheimen kan zijn en het
toneel van een verbitterde strijd kan worden; hij doet dat zonder
oplossingen aan te dragen of te oordelen. Beklemmende, koude,
sombere verfilming van de gelijknamige roman van Alexander
Stuart, die ook het scenario schreef.
Titel: Ware liefde
Regie: Bram van Splunteren
Met: Victor Löw, Halina Reijn, Hajo Bruijns, Eva van der
Gucht, Carine Crutzen, Cees Geel, Ariane Schlüter
Nederland 2002
kleur 80 minuten
Antiquaar Arie en rockzangeres Charlotte raken verzeild in een
hartstochtelijke, moeizame en uitzichtloze geheime relatie. Als
ze elkaar hebben ontmoet, denkt Arie de vrouw van zijn leven
te hebben gevonden, terwijl het Charlotte aanvankelijk alleen
om de seks gaat. Maar hoe dan ook komen beider leven en vaste
relatie onder zware druk te staan. Mooi vormgegeven tv-film
bestaat hoofdzakelijk uit dialogen van Arie en Charlotte met
hun beste vriend respectievelijk vriendin. Het slot is nogal
zwak. Naar een scenario van Theodor Holman, Bram van
Splunteren en Sanne Wallis de Vries; oorspronkelijk miniserie,
later ook als lange tv-film uitgezonden.
Titel: Was du nicht siehst
Regie: Wolfgang Fischer
Met: Ludwig Trepte, Frederick Lau, Alice Dwyer, Bibiana
Beglau, Andreas Patton
Duitsland 2009
kleur 89 minuten
De 17-jarige Anton, wiens vader zelfmoord heeft gepleegd, gaat
met zijn moeder en haar nieuwe vriend met vakantie naar
Bretagne. Tegen de achtergrond van de ruige natuur daar
verzeilt hij in een onheilspellende vriendschap met de
geheimzinnige David en Katja, die in de vakantiebungalow
naast hem wonen. Rondom dat tweetal hangt een voortdurende
dreiging van onderdrukte gewelddadigheid en seksualiteit. De
film blijft op veel punten welbewust onuitgewerkt en cryptisch,
maar houdt daardoor ook iets gekunstelds en onbevredigends;
de personages blijven net te vaag om je echt te raken. Matig.

Titel: Was wenn der Tod uns scheidet?
Regie: Ulrike Grote
Met: Monica Bleibtreu, Janna Striebeck, Naomi Krauss,
Eckhard Preuß
Duitsland 2008
kleur 87 minuten
Mozaïekfilm over de rol die de dood in onze levens speelt.
Sophie, wier man bijna altijd op reis is als journalist, heeft een
verhouding met de eveneens getrouwde arts Paul, die
vreemdgaat omdat hij en zijn vrouw van elkaar zijn vervreemd
na de dood van hun zoontje. Zijn vrouw, die ook arts is, raakt
overstuur na de dood van een patiëntje. Een verpleger uit
hetzelfde ziekenhuis kampt met een eigenwijze, dementerende
moeder. Als Sophie met spoed naar het ziekenhuis moet, raken
alle verhaallijnen in een stroomversnelling. Weemoedige, maar
bij vlagen ook lichtvoetige film over een aantal zware
onderwerpen, die gelukkig nergens betogend wordt.
Titel: Water, wind, dust
Zie:
Ab bad khak
Titel: Way I spent the end of the world, the
Zie:
Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii
Titel: Way upstream (Stroomopwaarts)
Regie: Sander Francken
Met: Geert de Jong, Gees Linnebank, George van Houts,
Celia van den Boogert, Aus Greidanus
Nederland 1991
kleur 85 minuten
Scenario van Hugo Heinen naar het toneelstuk van Alan
Ayckbourn, handeling verplaatst naar Nederland. Twee
echtparen samen op luxejacht op vakantie. Als een van de
mannen onverwachts van boord moet, neemt de ander, AldertJan, het roer over, maar laat door onervarenheid de boot
vastlopen. Dan verschijnt de zwerver Jim (Linnebank), die zich
eerst als vriendelijk helper presenteert, maar later, als hij aan
boord is gehaald, macho en gevaarlijke gek blijkt. Uiteindelijk
wordt hij door Aldert-Jan, het ‘watje’ van het stel, onschadelijk
gemaakt. Film, die in alle opzichten flopte, is het aankijken
meer dan waard, ook al heeft het scenario zwakke plekken en
bereikt hij niet de hoogte van een thriller als Cape Fear.
Titel: Wayward cloud, the
Zie:
Tian bian yi duo yun
Titel: We are the best!
Zie:
Vi är bäst!

Titel: We need to talk about Kevin
Regie: Lynne Ramsay
Met: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller, Jasper
Newell, Rock Duer, Ashley Gerasimovich
UK/USA 2011
kleur 112 minuten
Het nachtmerrieachtige verhaal van de wanhopige liefde van de
muizige Eva Khachadourian voor haar onhandelbare zoon
Kevin, met wie ze vanaf het prille begin een kille vechtrelatie
heeft. Als zuigeling wil hij niet ophouden met krijsen, als
kleuter misdraagt hij zich al gruwelijk en eenmaal op de
middelbare school ontpopt hij zich tot een monster. Het verhaal
wordt op niet-lineaire wijze verteld, als een reeks droom- of
herinneringsflarden van Eva (waarbij niet altijd duidelijk is wat
echt gebeurd is en wat niet), en pas langzamerhand worden de
contouren van het heftige menselijke drama zichtbaar.
Angstaanjagend, ongefilterd beeld van een gezin dat zich
gaandeweg tot een slagveld ontwikkelt. Swinton zet een
briljante, Oscarwaardige acteerprestatie neer als de gekwelde,
steeds meer in het nauw gedreven moeder. Ook de drie acteurs
die Kevin spelen bezorgen je als kijker vanaf het allereerste
moment kippenvel. Een fascinerend meesterwerk, dat onder de
huid kruipt en schrijnt.
Titel: Weather in the streets, the
Regie: Gavin Millar
Met: Lisa Eichhorn, Michael York, Joanna Lumley
UK 1983
kleur 95 minuten
Gescheiden vrouw begint na toevallige ontmoeting verhouding
met inmiddels getrouwde jeugdvriend uit rijk milieu. De
ongelijkheid in de verhouding brengt haar in grote problemen.
Goed geobserveerd en fijnzinnig vastgelegd verhaal laat zien
hoe vrouw die verhouding heeft met getrouwde man altijd aan
het kortste eind trekt en hoe weinig die man daarvan snapt.
Titel: Weatherby
Regie: David Hare
Met: Vanessa Redgrave, Tim McInnerny, Ian Holm, Judy
Dench, Marjori Yates, Suzanna Hamilton e.v.a.
UK 1985
kleur 100 minuten
Alleenstaande lerares leidt keurig, saai leven totdat op een
avond een onbekende en ongenode gast door haar façade heen
breekt en haar bewust maakt van haar eenzaamheid en haar
onverwerkte frustraties. Film is fragmentarisch van opzet met
zeer veel flashbacks en concentreert zich op de ontraadseling
van de zelfmoord van de geheimzinnige bezoeker, de volgende
dag. Wat ging daaraan vooraf? En wat maakt de lerares tot wie
zij is? Heeft de rechercheur een meer dan beroepsmatige
belangstelling voor de zaak? Hoe het ook zij: aan het eind kan
het glas worden geheven met de wens ‘here’s to our escapes!’

Titel: Wederopstanding van een klootzak, de
Regie: Guido van Driel
Met: Yorick van Wageningen, Goua Robert Grovogui, Juda
Goslinga, René Groothof, Leny Breederveld, Rian
Gerritsen, Jeroen Willems
Nederland 2013
kleur 90 minuten
De wegen van de Afrikaanse asielzoeker Eduardo, die aan een
traumatisch verleden probeert te ontsnappen, en de keiharde
crimineel Ronnie, wiens karakter na een moordaanslag totaal is
veranderd, kruisen elkaar op het Friese platteland. Guido van
Driel verfilmde zijn eigen graphic novel Om mekaar in Dokkum
met veel gevoel voor beeldpoëzie, maar de verhaallijnen blijven
net iets te schetsmatig om je echt te raken en het Jiskefetgehalte is hier en daar wel erg hoog. Opgedragen aan Jeroen
Willems, die in deze film de bijrol van gangsterbaas James
Joyce speelt en die enkele maanden na de opnamen zeer
onverwachts overleed.
Titel: Week-end sur deux, un
Regie: Nicole Garcia
Met: Nathalie Baye, Joachim Serreau, Felice Pasotti, Miki
Mahojlovic
Frankrijk 1990
kleur 100 minuten
Tot kwijnende VIP afgezakte voormalige succesactrice heeft
een schnabbel in een hotel in Vichy, waar ze haar twee kinderen
noodgedwongen mee naartoe neemt omdat ze die na haar
scheiding om het andere weekend ‘heeft’. Ze beschouwt ze
echter vooral als hinderlijk. Tijdens het verblijf in het hotel
realiseert de vrouw zich ineens wat een puinhoop ze van haar
leven, moederschap en carrière heeft gemaakt en neemt in een
opwelling het besluit er met de kinderen vandoor te gaan. Ze
brengen samen een paar hectische dagen door, maar er wil geen
echte band ontstaan, onder meer omdat haar tienjarige zoon
haar egocentrisme feilloos doorziet, zodat de sfeer steeds
grimmiger wordt. Uiteindelijk komt haar ex hen ophalen.
Mooie rol van Baye in een wat rommelig scenario met bij tijd
en wijle poëtische beelden, onder andere in de fraaie slotscène
met de vallende sterren.

Titel: Weiße Band, das
Regie: Michael Haneke
Met: Christian Friedl, Ernst Jacobi, Leonie Benesch,
Burghart Klaußner, Susanne Lothar, Fion Mutert,
Ulrich Tukur, Ursina Lardi, Leonard Proxauf, MariaVictoria Dragus
Duitsland 2009
zwart-wit 144 minuten
Huiveringwekkende gebeurtenissen in een Noord-Duits dorpje
in de winter van 1913/1914, de laatste maanden vóór wat wij nu
de Eerste Wereldoorlog noemen. Een reeks ongelukken en
mishandelingen die nooit worden opgehelderd en die veel
weghebben van rituele afrekeningen, leidt het einde van een
oude feodale wereld in. Haneke biedt een beangstigend kijkje in
een verwrongen-patriarchale, preutse, koude en perverse
samenleving waarin een nieuwe generatie rijp wordt gemaakt
voor terreur. Het vreugdeloze, strenge protestantisme doet
denken aan Scandinavische films over datzelfde onderwerp,
maar deze film graaft veel dieper en lijkt de vraag te willen
stellen naar de bron van het kwaad in de mens, als individu en
als onderdeel van een collectief, met zeker ook relevantie voor
onze eigen tijd. Beklemmend goed.
Titel: Weiße Massai, die
Regie: Hermine Huntgeburth
Met: Nina Hoss, Jacky Ido, Nino Prester, Katja Flint, Nicolas
Sironka, John Erick
Duitsland 2005
kleur 131 minuten
Verfilming van de internationale bestseller van Corinne
Hofmann over een Zwitserse vrouw (in de film Carola geheten)
die op vakantie in Kenia verliefd wordt op een Masai-krijger en
besluit voor hem te kiezen en bij zijn stam en volgens de
plaatselijke gewoonten te gaan leven. Ze moet er onder andere
wennen aan het totaal andere eten en drinken (bijvoorbeeld
melk vermengd met bloed) en de houding van de mannen
tegenover vrouwen. Carola wordt in de stam verwelkomd en er
vindt een huwelijksceremonie plaats, maar de cultuurverschillen
gaan steeds zwaarder wegen. Het komt tot een crisis als ze een
winkel opent, geen rekening houdt met de wensen van de minichief en naar het idee van haar man te amicaal met de
mannelijke klanten omgaat. De film is zowel door de imposante
beelden van Kenia als door de prestaties van de twee
hoofdrolspelers bijzonder indringend en daardoor
indrukwekkender dan het boek; bij het lezen overheerste bij mij
destijds de ergernis over dat domme mens dat meende haar
westerse leven zo maar even naar de bush te kunnen
verplaatsen, hier is haar personage beter te volgen, mede
doordat haar raarste capriolen uit het boek zijn weggelaten.

Titel: Welcome home
Regie: Tom Heene
Met: Manah de Pauw, Nader Farman, Kurt Vandendriessche,
Felipe Mafasoli, Carole Weyers, Mikael Sladden,
Agnieszka Dmochowska
België 2012
kleur 73 minuten
Lila keert na een maandenlange afwezigheid terug naar Brussel,
waar ze achtereenvolgens een ontmoeting heeft met een Iraniër
die veertig jaar geleden een jaar in de stad heeft gewoond, een
heftige confrontatie met haar vriend en een conflict met een
groep medewerkers van de Europese Unie. Tegen het decor van
de grote stad schetst Heene in een paar grove streken een beeld
van een jonge vrouw op zoek naar wat ze wil. De verhaallijnen
hangen wel erg losjes samen; met name de scènes met de
Iraniër lijken uitsluitend bedoeld om de film nog min of meer
op speelfilmlengte te krijgen. Vooral geslaagd als sfeerbeeld.
Titel: Welcome to the dollhouse
Regie: Todd Solondz
Met: Heather Matarazzo, Brendan Sexton, Daria Kalinina,
Matthew Faber, Victoria Davis, Dimitri Iervolino,
Eric Mabius, Telly Pontidis, Herbie Duarte
USA 1995
kleur 88 minuten
Schrijnend portret van Dawn, een onaantrekkelijk 11-jarig
meisje dat wordt vermorzeld tussen pestende klasgenoten,
slappe en onbegrijpende ouders, een intelligente oudere broer
en een misselijkmakend engelachtig jonger zusje met
balletaspiraties. De pijnen van het opgroeiende kind en de
minder aantrekkelijke kanten van de mens worden
meedogenloos (en met veel humor) in beeld gebracht, en enig
zicht op verbetering is er niet of nauwelijks. Dawns oudere
broer heeft aan het eind van de film het enige ‘troostende’
woord: als je wat ouder wordt, maken ze je niet meer openlijk
belachelijk, maar doen ze het achter je rug.

Titel: Welt am Draht
Regie: Rainer Werner Fassbinder
Met: Klaus Löwitsch, Barbara Valentin, Mascha Rabben,
Karl Heinz Vosgerau
Duitsland 1973
kleur 205 minuten
Verfilming van een roman van Daniel F. Galouye, in 1973 als
tweedelige tv-serie gemaakt voor de ARD en in 2010 op dvd
uitgebracht. In een toekomstige maatschappij wordt door
middel van een supercomputer, Simulacron, een complete
maatschappij gesimuleerd. De directeur van het project komt
onder mysterieuze omstandigheden om het leven en zijn
opvolger, Fred Stiller, probeert erachter te komen wat er is
gebeurd. Ook verdwijnen er mensen op raadselachtige wijze,
waarna niemand zich hen meer lijkt te kunnen herinneren.
Aangezien er een beperkte vorm van interactie mogelijk is met
de gesimuleerde wereld, begint Stiller steeds sterker te
vermoeden dat de wereld waarin hijzelf en het
wetenschappelijke instituut bestaan, op haar beurt een speeltje
is van een nóg hogere instantie, een idee dat hem bijna tot
waanzin drijft. Voor zijn tijd zonder meer baanbrekende en
visionaire film, die als voorbeeld heeft gediend voor vele latere,
en vakkundig en met veel gevoel voor suspense is gemaakt.
Titel: Wendy
Regie: Benh Zeitlin
Met: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin
Naquin, Ahmad Cage, Krzysztof Meyn, Romyri Ross,
Lowell Landes, Kevin Pugh
USA 2020
kleur 111 minuten
Wendy woont met moeder, oma en broers, de tweeling James
en Douglas, boven een restaurant. Als baby ziet ze hoe een
jongen op een passerende trein springt en verdwijnt. Als ze wat
ouder is, gaan haar broers en zij zelf het avontuur aan. Op de
trein ontmoeten ze Peter, die hen naar een magisch eiland
brengt waar kinderen onder de hoede van ‘moeder’, een
geheimzinnig waterdier, eeuwig spelen en nooit volwassen
worden. Maar er blijken ook ouderen te zijn die het op de jeugd
voorzien hebben. Bijna tien jaar na Beasts of the southern wild
komt Zeitlin met een mystieke variatie op het klassieke verhaal
van Peter Pan. De beelden zijn van een adembenemende
schoonheid (soms heb je het gevoel naar een aflevering van
Planet Earth te zitten kijken), de filmmuziek van Dan Romer is
subliem en de kindacteurs, grotendeels non-professionals,
spelen met aanstekelijk enthousiasme, met France als
onvermoeibare drijvende kracht. We zullen Zeitlin de
rommelige en simplistische plot dan maar vergeven, want dit is
echt een hartverwarmende film.

Titel: Wendy and Lucy
Regie: Kelly Reichardt
Met: Michelle Williams, Lucy (hond), Walter Dalton
USA 2008
kleur 80 minuten
Wendy bezit niets anders meer dan haar oude auto met wat
spullen en haar hond Lucy. Ze is dwars door Amerika onderweg
naar Alaska in de hoop daar eindelijk werk te vinden, maar ze
strandt in Oregon als haar auto kapot gaat. Ze wordt betrapt bij
een winkeldiefstal en brengt een paar uur door in een politiecel,
en als ze terugkomt is Lucy, die ze aan een hek voor de
supermarkt had vastgebonden, verdwenen. Wat volgt is een
zoektocht naar de hond en een plek waar de auto goedkoop kan
worden gerepareerd. Ze ontmoet onbegrip en agressie, maar
wordt ook geholpen, onder anderen door een oude man die
twaalf uur per dag met een ontroerende toewijding een leeg
parkeerterrein bewaakt. Uiteindelijk blijkt de auto te moeten
worden afgeschreven en komt Wendy tot het inzicht dat ze als
zwerfster niet meer voor Lucy kan zorgen. Ze trekt alleen
verder. Deze film, gebaseerd op het korte verhaal Train Choir
van Jon Raymond, laat zien wat de economische crisis betekent
voor de allerkwetsbaarsten in de Amerikaanse maatschappij.
We maken een klein stukje van Wendy’s onvermijdelijke
neergang mee. Huis en werk had ze blijkbaar allang niet meer
en voor haar familie heeft ze afgedaan, maar ze had als laatste
houvast nog haar auto en haar hond, en die raakt ze nu ook
kwijt. De kaalheid van de film doet denken aan het sociaal
realisme van de Dardennes en De Sica’s Fietsendieven.
Titel: Wer wenn nicht wir
Regie: Andres Veiel
Met: August Diehl, Lena Lauzemis, Alexander Fehling,
Michael Wittenborn, Susanne Lothar
Duitsland 2011
kleur 124 minuten
De werdegang van Gudrun Ensslin als radicaal-linkse terroriste,
inzichtelijk gemaakt via haar voorgeschiedenis. Ze is afkomstig
uit een domineesgezin – haar vader heeft in de oorlog ‘met
verstand gecollaboreerd’, zoals hij zelf zegt – en begint in de
jaren zestig vanuit een gemeenschappelijke liefde voor
literatuur een gepassioneerde en ‘open’ relatie met medestudent
Bernward Vesper, wiens vader nazi was. Ze stuiten met hun
groep echter steeds weer op de controverse tussen
daadwerkelijke actie en de grenzen van de wet. Als Gudrun viavia Andreas Baader ontmoet, worden haar opvattingen steeds
extremer, en uiteindelijk gaat ze als RAF-terroriste aanslagen
plegen. De film werpt interessante vragen op over de wortels
van het westerse stadsterrorisme in de jaren zestig en zeventig
zonder een eenduidige ‘schuldige’ aan te wijzen. Een gedegen
periodestuk, dat iets van de context toont die in Der BaaderMeinhof-Komplex geheel ontbreekt.

Titel: Wereld van Ludovic, de
Regie: Jean Pierre de Decker
Met: Matthias Coppens, Bella van Meel, Will van Kralingen,
Peter Tuinman
Nederland/België 1991
kleur 92 minuten
Kalverliefde tussen Ludovic en Sophie, beiden twaalf, stuit op
veel onbegrip van de wederzijdse ouders, die het eigenlijk veel
te druk hebben met hun werk en zichzelf om echt te zien wat er
aan de hand is. Als Ludovic en Sophie samen weglopen, is de
maat vol en laten Ludovics ouders hem onder psychiatrische
behandeling stellen. Sophie denkt dat ze hem nooit weer zal
zien en doet een zelfmoordpoging. Maar eind goed, al goed als
de twee elkaar toch weer weten te vinden en besluiten dat niet
zij, maar de volwassenen gek zijn. Het verhaal wordt hortend en
stotend verteld en bevat onwaarschijnlijkheden, maar kan dank
zij de twee hoofdrollen toch wel boeien. De ouders blijven
karikaturen.
Titel: Werk ohne Autor (Never look away)
Regie: Florian Henckel von Donnersmarck
Met: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia
Rosendahl, Oliver Masucci, Cai Cohrs
Duitsland 2018
kleur 188 minuten
Kurt Barnart is als kind onder de nazi’s getuige van het treurige
lot van zijn favoriete tante, die van kunst houdt en onaangepast
gedrag vertoont. Als jonge kunstenaar moet hij zich later in de
DDR voegen naar de kunstopvatting van de Sovjetmachthebbers. Aan de kunstacademie in Dresden wordt hij
verliefd op de mooie Ellie en uiteindelijk weet hij met haar nog
net voor de bouw van de Muur naar het Westen te vluchten.
Daar moet hij aan de kunstacademie van Düsseldorf zijn eigen
vorm zien te vinden. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat
zijn strenge, sinistere schoonvader geen schone handen heeft.
Regisseur von Donnersmarck vertelt het verhaal, losjes
gebaseerd op het leven van Gerhard Richter, als alwetende
verteller, chronologisch en met veel bombastische muziek, wat
de kijker nogal op afstand houdt en meeleven met de
hoofdpersonen bemoeilijkt, ondanks het vele aangrijpende wat
ze meemaken. Daardoor maakt de film, mede vanwege de
excessieve speelduur en het gebrek aan vormvariatie, lang niet
zoveel indruk als von Donnersmarcks meesterwerk Das Leben
der Anderen. De wispelturigheden van de Duitse historie
fungeren hier net iets te veel als gestileerd decor voor een
liefdesgeschiedenis. Des te jammerder omdat er toch een aantal
zeer geslaagde scènes in de film zitten, zoals het
zilverpapierbombardement en een hilarische sequentie over de
West-Duitse kunstscene in de jaren zestig.

Titel: Western
Regie: Valeska Grisebach
Met: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman
Alilov Letifov, Veneta Fragnova, Viara Borisova,
Kevin Bashev
Duitsland/Bulgarije 2017
kleur 121 minuten
Een groep Duitse bouwvakkers reist naar Bulgarije om in een
afgelegen gebied in de buurt van de Griekse grens een
waterkrachtcentrale te bouwen. Door hun superieure houding en
machogedrag in combinatie met de taalbarrière ontstaan al snel
spanningen met de plaatselijke bevolking. Er ontspint zich een
strijd om erkenning en vriendschap met de dorpelingen.
Centrale figuur is Meinhard, een zwijgzame, boomlange kerel
die iedereen intrigeert; waar de andere bouwvakkers uit
wantrouwen op een afstand blijven, lijkt hij zonder veel moeite
in de dorpsgemeenschap te integreren, maar uiteindelijk blijft
hij zowel voor zijn landgenoten als voor de Bulgaren
ondoorgrondelijk. Werkelijk contact tussen de twee culturen
komt niet tot stand. Een showdown zoals in de klassieke
western blijft uit, maar er hangt een permanente dreiging in de
lucht, nog versterkt doordat we wegens de gebrekkige
communicatie tussen bewoners en bezoekers maar weinig over
de achtergrond van de personages te weten komen. Intrigerend
en tot nadenken stemmend.
Titel: Westwind
Regie: Robert Thalheim
Met: Friederike Becht, Luise Heyer, Franz Dinda, Volker
Bruch, Hans-Uwe Bauer, Hannes Wegener, Albrecht
Schuch
Duitsland/Hongarije 2011
kleur 90 minuten
Zeventienjarige Oost-Duitse tweelingzusjes gaan in de zomer
van 1988 naar een pionierskamp aan het Balatonmeer in
Hongarije voor een roeitraining en ontmoeten op weg ernaartoe
twee leuke West-Duitse jongens. Er bloeit liefde op tussen
Doreen en Arne, die voorstelt de zusjes de grens over te
smokkelen en mee te nemen naar Hamburg, wat tot een conflict
tussen de twee meisjes leidt en hun hechte band bedreigt.
Sfeervol tijdsbeeld van de situatie in Europa vlak voor de val
van de Muur aan de hand van een nogal clichématig
liefdesverhaaltje (overigens wel gebaseerd op een waar
gegeven) weet de juiste toon te treffen door het klein te houden
en effectbejag te mijden.

Titel: Wet op het kleinbedrijf, de
Regie: Kees Vlaanderen
Met: Bert Luppes, Peter Paul Mullers
Nederland 1998
kleur 53 minuten
Als kind is Wouter gefascineerd door meneer Savijn, de
dorpszonderling die perverse verlangens koestert en gebukt gaat
onder schuldgevoelens. Jaren later is Wouter schilder
geworden. Als hij meneer Savijn toevallig weer ontmoet, biedt
deze zich aan om naakt te poseren voor een schilderklas met
jonge meisjes. Door de aanwezigheid van Wouters gebochelde,
cynische vriend Leendert escaleert de zaak op gruwelijke wijze.
Verfilming van een verhaal van Jan Wolkers van rond 1960, dat
destijds veel ophef veroorzaakte en ook de moderne kijker niet
onberoerd laat.
Titel: What Maisie knew
Regie: Scott McGehee, David Siegel
Met: Julianne Moore, Alexander Skarsgård, Steve Coogan,
Joanna Vanderham, Onata Aprile
USA 2012
kleur 99 minuten
De zesjarige Maisie wordt vermalen tussen de verbeten ruzies
waarmee de scheiding van haar ouders – een rockzangeres op
haar retour en een rijke kunsthandelaar – gepaard gaat en de
verbitterde strijd om de voogdij. Ze wordt als een pion van de
een naar de ander geschoven en krijgt ook te maken met haar
twee kersverse stiefouders, van wie de ene de voormalige
babysitter is. In hartverscheurende scènes worden de drukke
levens van de ouders geschilderd, en hun totale gebrek aan
inzicht in de kinderwereld van hun dochter; langzamerhand
wordt duidelijk dat de ouders niet alleen Maisie, maar ook hun
nieuwe partners steeds meer van zich vervreemden door hun
egocentrische gedrag. Gebaseerd op de gelijknamige roman van
Henry James, waarvan de handeling is verplaatst naar het
hedendaagse New York. Prachtig en volstrekt onsentimenteel.
Titel: What we did on our holiday
Regie: Andy Hamilton, Guy Jenkin
Met: Rosamund Pike, David Tennant, Billy Connolly, Ben
Miller, Amelia Bullmore, Emilia Jones, Bobby
Smalldridge, Harriet Turnbull, Lewis Davie
UK 2014
kleur 95 minuten
Doug en Abi, die bezig zijn te scheiden en al niet meer in één
huis wonen, gaan met hun drie kleine kinderen naar Schotland
om de 75e verjaardag van Dougs terminaal zieke vader te
vieren. Ze hebben hun kinderen op het hart gedrukt niets over
de aanstaande scheiding te zeggen, omdat dat opa te veel zou
enerveren. Maar natuurlijk loopt alles anders dan gepland.
Sympathieke tragikomedie met de nodige Britse humor, wijze
levenslessen en een nogal braaf slot. Onderhoudend.

Titel: What we do in the shadows
Regie: Jemaine Clement, Taika Waititi
Met: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh, Cori
Gonzalez-Macuer, Stuart Rutherford, Ben Fransham,
Rhys Darby, Jackie van Beek, Elena Stejko, Jason
Hoyte
Nieuw-Zeeland/USA 2014
kleur 86 minuten
Drie vampiers die een flat in Wellington delen, tobben met de
praktische en logistieke details van het vampierbestaan in onze
moderne hightechmaatschappij. Hoe weet je bijvoorbeeld of je
er leuk uitziet voor een feestje als je je eigen spiegelbeeld niet
kunt zien? Hoe kom je een club binnen als je daartoe niet wordt
uitgenodigd? Afgezien van de vampieraspecten leiden ze een
gewoon burgerlijk leven met vrolijke momenten, irritaties en
teleurstellingen. Hoogtepunten zijn een gevecht met
weerwolven en een bezoek van de politie. Aanstekelijke
horrorkomedie van onze tegenvoeters.
Titel: What women want
Regie: Nancy Meyers
Met: Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda,
Bette Midler, Valerie Perrine, Lauren Holly, Mark
Feuerstein, Ashley Johnson, Judy Greer
USA 2000
kleur 125 minuten
Nick Marshal, vrouwenversierder en succesvol medewerker van
een reclamebureau, heeft na een ongelukje met een haardroger
plotseling de gave om de gedachten van vrouwen te kunnen
horen. Hij buit deze niet uit door nog meer vrouwen het bed in
te praten (al maakt hij er wel één keer misbruik van), maar
vooral door zijn vrouwelijke baas Darcy McGuire, die de baan
heeft gekregen waar hij op aasde, op werkgebied af te troeven.
En passant leert hij echter van alles over wat vrouwen willen,
niet alleen in de contacten met Darcy, op wie hij al snel verliefd
wordt, maar ook dankzij zijn tienerdochter. Zo verandert hij
ongemerkt van een klootzak in een aardige man die kan
luisteren, en dat blijft hij ook nadat hij zijn gave weer is
kwijtgeraakt. Onderhoudende komedie met veel hilarische en
ontroerende momenten, die af en toe ook iets van de tragiek van
het verschil tussen mannen en vrouwen durft te tonen.

Titel: Whatever works
Regie: Woody Allen
Met: Evan Rachel Wood, Larry David, Henry Cavill, Patricia
Clarkson, Ed Begley jr., Carolyn McCormick,
Conleth Hill, John Gallagher jr.
USA 2009
kleur 92 minuten
De gepensioneerde en (naar eigen zeggen) briljante New
Yorker Boris Yelnikoff, die er een consequent cynische
levensvisie op nahoudt, treft op een dag een dakloos meisje
voor zijn voordeur aan. Hij laat haar binnen; ze blijkt gevlucht
uit haar ouderlijk huis in het Diepe Zuiden van de VS. Tussen
deze twee in elk denkbaar opzicht verschillende mensen
ontstaat een onwaarschijnlijke band, en dat is pas het begin van
een hele reeks nogal verrassende verwikkelingen, die elkaar als
dominostenen aantikken. Allen is ouderwets op dreef in deze
Pygmalion-achtige komedie, waarin de manier waarop hij
speelt met het doorbreken van de ‘vierde wand’ herinneringen
oproept aan The purple rose of Cairo en meer van zijn beste
werk. Anderhalf uur puntgaaf amusement waarin de oneliners
elkaar in adembenemend tempo opvolgen.
Titel: When darkness falls
Zie:
När mörkret faller
Titel: When night is falling
Regie: Patricia Rozema
Met: Pascale Bussières, Rachael Crawford, Don McKellar,
Henry Czerny, David Fox
Canada 1995
kleur 94 minuten
Camilla is lerares mythologie aan een streng-protestantse school
in Toronto en heeft een verhouding met collega Martin. Ze kan
een vaste aanstelling krijgen als ze met hem trouwt, waarna ze
samen het decanaat op zich kunnen nemen. Maar net op het
moment dat dit speelt ontmoet Camilla in een wasserette het
circusmeisje Petra. Petra wekt onvermoede gevoelens in
Camilla en de twee vrouwen beginnen een voorzichtige relatie.
Het kost Camilla echter nog heel wat innerlijke strijd voor ze
haar hart durft te volgen. Deze omstreden film is een stuk
minder dan Rozema’s debuut I’ve heard the mermaids singing
en heeft eigenlijk weinig méér om het lijf dan een simpel
liefdesverhaaltje, met als enige bijzonderheid dat het een
lesbisch liefdesverhaaltje is. Het contrast tussen Camilles
calvinistische omgeving en het frank-en-vrije bestaan van Petra
ligt er wel erg dik bovenop.

Titel: Where the green ants dream
Regie: Werner Herzog
Met: Bruce Spence, Wandjuk Marika, Roy Marika
Duitsland 1983
kleur 105 minuten
Mijnfirma onderzoekt Australische bodem juist daar waar
volgens een Aboriginal-geloof de groene mieren van de wereld
dromen. Ze mogen niet gewekt worden, want dan vergaat de
wereld. Het komt tot een rechtszaak; de mijnfirma wint en boort
en knalt verder. Twee Aboriginals proberen met groen
vliegtuigje naar het droomland achter de bergen te vliegen en
storten neer. Geen vrolijk verhaal, toch vele geestige vondsten.
Verhaal draait rond de geoloog Hackett (Spence) die min of
meer tussen de twee partijen staat. Hij heeft niet het blinde
vertrouwen in de Vooruitgang en de minachting voor
‘primitieve’ volkeren van z’n chef (‘Ants?! Green ants?!
Dreaming?! Here?!’), maar kan vanwege zijn universitaire
achtergrond ook niet naïef geloven in mythen zoals de
Aboriginals.
Titel: Where to invade next
Regie: Michael Moore
Met: Michael Moore, Johnny Fancelli, Christina Fancelli,
Lorena Lardini, Luigi Lardini, Valérie Rano, Krista
Kiuru, Pasi Majasaari, Leena Liusvaara
USA 2015
kleur 120 minuten
Documentaire volgens het beproefde Michael Moore-recept:
om te laten zien wat er in de VS allemaal niet deugt maakt
Moore een rondreis langs een reeks andere landen om te laten
zien wat er beter zou kunnen. In Italië hebben werknemers heel
veel vakantiedagen, in Frankrijk krijgen kinderen gezonde
schoollunches, in Duitsland beslissen werknemers mee over de
koers van bedrijven, Noorwegen heeft een humaan
gevangenissysteem, in Tunesië staan vrouwenrechten hoog op
de politieke agenda, enzovoort. Dat boeket opmerkelijke
weetjes biedt op zich onderhoudend kijkvoer, maar Moores
formule – zijn eclectische werkwijze, zijn tendentieuze manier
van ondervragen en zijn onorthodoxe optreden – oogt inmiddels
een beetje sleets. Niet zijn sterkste film.

Titel: While we’re young
Regie: Noah Baumbach
Met: Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver, Amanda
Seyfried, Maria Dizzia, Adam Horovitz
USA 2014
kleur 97 minuten
Het leven van een tobbende documentairefilmer van in de
veertig en zijn even oude vrouw, die filmproducente is, wordt
overhoop gehaald als ze met een vlot jong stel bevriend raken.
De echtelieden lijken even bevangen door een nieuwe energie,
totdat blijkt dat de man van het andere stel helemaal niet de
spontane flierefluiter is als wie hij zich graag voordoet, maar
berekenend en ambitieus, én zelf documentairemaker in spe.
Deze sympathieke, onderhoudende studie over
generatieverschillen en ouder worden heeft een lichtvoetige,
Alleneske ondertoon, maar mijdt (op een enkele scène na) de
slapstick en geeft stof tot nadenken. Goed!
Titel: While you were sleeping
Regie: Jon Turteltaub
Met: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter
Boyle, Jack Warden, Glynis Johns, Micole Mercurio,
Ally Walker
USA 1995
kleur 103 minuten
Lucy is lokettiste bij de spoorwegen in Chicago. Elke ochtend
komt de aantrekkelijke en succesvolle Peter langs haar loket, op
wie ze in stilte verliefd is maar die ze onbereikbaar acht. Op een
dag ziet ze dat Peter op het perron wordt overvallen en op de
rails valt. Ze sleurt zijn bewusteloze lichaam op het nippertje
voor een aanstormende trein weg en gaat mee naar het
ziekenhuis. Daar gaat men ervan uit dat Lucy zijn verloofde is.
Peter ligt in coma en kan niet tegenspreken, en Lucy laat het
eerst maar zo, maar voor ze het weet is ze in Peters warme en
hartelijke familiekring opgenomen en moet ze de ene leugen op
de andere blufpartij stapelen. Er ontwikkelt zich een heerlijke
kluwen van misverstanden. Het scenario zit goed in elkaar.
Bullock is geknipt voor de combinatie van wanhoop, verlangen
en incidentele vervaarlijke daadkracht die het personage van
Lucy kenmerkt. Walker is prachtig in haar kleine rolletje als
Peters échte verloofde. Alleen Pullman als Peters broer Jack
had wel iets meer ruggengraat mogen hebben, maar je vergeeft
het hem bij voorbaat omdat hij in zo’n prachtige film speelt.
Kortom, een zeer onderhoudende feelgoodfilm, waarin alles
uiteraard op zijn pootjes terechtkomt.

Titel: Whiplash
Regie: Damien Chazelle
Met: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul
Reiser, Austin Stowell, Nate Lang, Chris Mulkey
USA 2014
kleur 107 minuten
Andrew Neyman, een jonge getalenteerde drummer, wordt
toegelaten tot het prestigieuze Shaffer Conservatory in New
York, waar hij te maken krijgt met Fletcher, een docent die zijn
studenten als een soort drilsergeant uitscheldt en tot het uiterste
tergt om hen tot optimale prestaties te dwingen. Enerzijds een
aangrijpend beeld van de uitwassen waartoe torenhoge ambities
kunnen leiden, anderzijds een studie naar de vraag hoe ver je
mag gaan om mensen ertoe aan te zetten alles uit zichzelf te
halen. Ondanks de twee formidabele hoofdrollen toch niet
geheel overtuigend door een enigszins rammelend scenario. De
muziek in de film is wel adembenemend en maakt de magie van
de jazz ook voor niet-kenners navoelbaar.
Titel: Whisky
Regie: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll
Met: Andrés Pazos, Mirella Pascual, Jorge Bolani, Ana Katz,
Daniel Hendler
Uruguay/Argentinië 2004
kleur 99 minuten
Oudere, verlegen sokkenfabrikant gaat een tijdelijk
schijnhuwelijk aan met zijn secretaresse om indruk te maken op
zijn succesvolle broer, die een paar dagen op bezoek komt. De
twee zogenaamde echtelieden, die in de fabriek al sinds lang
een saai en onbeduidend leven delen, worden door de komst
van een buitenstaander plotseling gedwongen hun door
vastgeroeste patronen bepaalde onderlinge verhouding te
herzien. Weemoedig stemmende tragikomedie in kalm tempo
en met veel stil spel, die qua sfeer enerzijds doet denken aan
Kaurismäki en Jarmusch, en anderzijds aan de repetitieve
tristesse van een film als Jeanne Dielman.
Titel: White god
Zie:
Fehér isten
Titel: White Palace
Regie: Luis Mandoki
Met: Susan Sarandon, James Spader, Jason Alexander, Kathy
Bates, Eileen Brennan, Spiros Focas, Jeremy Piven
USA 1990
kleur 103 minuten
Een zevenentwintigjarige weduwnaar van rijke joodse komaf
valt voor een drieënveertigjarige serveerster uit een eenvoudig
milieu. Hun leeftijdsverschil zorgt niet voor problemen, hun
verschillende afkomst wel. Hij moet heel wat fouten maken
voordat hij inziet hoeveel zij voor hem betekent en haar dat
ronduit kan zeggen. De laatste tien minuten van de film
verlopen langs de geijkte paden, maar de anderhalf uur
daarvoor bieden een interessante studie van een relatie die niet
aan de maatschappelijke normen voldoet, die niet ‘hoort’.

Titel: White, white day, a
Zie:
Hvítur, hvítur dagur
Titel: Wie zingt daar zo?
Zie:
Ko to tamo peva?
Titel: Wife, the
Regie: Björn Runge
Met: Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian
Slater, Harry Lloyd, Annie Starke
UK/Zweden/USA 2017
kleur 100 minuten
Gelauwerd schrijver Joe Castleman krijgt in 1992 als kroon op
zijn carrière de Nobelprijs voor literatuur. Samen met zijn
vrouw Joan, die haar hele leven aan hem heeft gewijd, en zijn
zoon David, zelf beginnend schrijver, reist hij af naar
Stockholm. Maar Joan is murw geworden na het decennialange
zorgen voor Joe en door de vingers zien van zijn slippertjes, en
ze draagt bovendien een explosief geheim met zich mee. Door
de aanwezigheid van een opdringerige would-be-biograaf
komen de onderhuidse spanningen in het gezin Castleman aan
de oppervlakte. Verfilming van de gelijknamige roman van
Meg Wolitzer met adembenemend mooi spel van Close als de
steeds minder toegewijde echtgenote, Pryce als de botte,
zelfingenomen laureaat en Irons als de voortdurend door zijn
vader gekleineerde David. Warm aanbevolen!
Titel: Wijster
Regie: Paula van der Oest
Met: Jaap Spijkers, Roos Netjes, Anniek Pheifer, Marlies
Heuer, Ambonwhena Aratuaman, Gerson
Oratmangoen, Joshua Timisela
Nederland 2008
kleur 90 minuten
Journalist Rob belandt in december 1975 in de stoptrein
Groningen-Zwolle die bij Wijster, even voorbij Beilen, door
Zuid-Molukkers wordt gekaapt. Hij wordt als menselijk schild
gebruikt, ziet hoe andere gijzelaars worden doodgeschoten en
hoe de wanhoop onder kapers en gegijzelden toeneemt, maar
blijft zich ondanks de blijken van onbegrip en de schofferingen
van de contactpersonen van de regering voor een vreedzame
afloop inzetten. De film zoekt niet de sensatie, maar is een haast
documentair verslag van de gebeurtenissen in en rond de
gekaapte trein, gebaseerd op ooggetuigeverslagen van zowel
kapers als slachtoffers; een verhaallijntje over overspel doet
hierbij nogal overbodig aan. Het personage Rob is geïnspireerd
op Ger Vaders van het Nieuwsblad van het Noorden, die in
2006 overleed, net toen zijn dochter Nicole Steggerda aan het
script voor deze film was begonnen.

Titel: Wild
Regie: Jean-Marc Vallée
Met: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski,
Keene McRae
USA 2014
kleur 115 minuten
Na het stuklopen van haar huwelijk en de dood van haar moeder
is Cheryls leven een puinhoop. Een paar jaar lang vlucht ze in
drugs en oppervlakkige seks. Dan besluit ze op een dag het roer
radicaal om te gooien: zonder enige ervaring of voorbereiding
begint ze aan een trektocht van meer dan duizend mijl langs de
Pacific Crest Trail. Onderweg wordt ze niet alleen geplaagd
door ontbering en tegenslag, maar ook door telkens opduikende
herinneringen aan haar voorbije leven. Witherspoon kwijt zich
dapper van haar taak en de natuuropnamen en de muziek zijn
prachtig, maar het verhaal volgt iets te voorspelbare lijnen,
waardoor de film minder beklijft dan bijvoorbeeld het veel
compromislozere Into the wild. Gebaseerd op het gelijknamige
autobiografische boek van Cheryl Strayed, die ook meeschreef
aan het scenario van Nick Hornby.
Titel: Wild at heart
Regie: David Lynch
Met: Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe,
Harry Dean Stanton, Crispin Glover, Isabella
Rossellini, Grace Zabriskie
USA 1989
kleur 124 minuten
Amerika, eind jaren vijftig. Sailor Ripley gaat de gevangenis in
omdat hij iemand heeft gedood die het op zijn leven had
voorzien. Zijn liefje Lula Pace wacht op hem, en als hij
vrijkomt bloeit hun relatie weer op, even hartstochtelijk als
tevoren. Dit is zeer tegen de zin van Lula’s moeder Marietta,
die zowel haar huidige als haar ex-vriendje achter het stel aan
stuurt om Sailor een kopje kleiner te maken. Niet alleen vindt
zij hem geen partij voor haar dochter, hij weet ook iets
belastends over haar. Uiteindelijk zegeviert de liefde van Sailor
en Lula echter, zelfs nadat Sailor weer voor zes jaar de bak in is
gedraaid. De film is een merkwaardige, zeer originele kruising
tussen roadmovie, komedie en sprookje, goed voor de Gouden
Palm in Cannes. Er zijn schrikbarende momenten (de aanvallen
van gekte van Marietta zijn huiveringwekkend) naast
regelrechte slapstick (bijvoorbeeld als het hoofd van een
bankrover eraf wordt geschoten). Zelfs de goede heks uit The
Wizard of Oz komt op het cruciale moment even haar zegje
doen.
Titel: Wild tales
Zie:
Relatos salvajes

Titel: Wilde mossels
Regie: Erik de Bruyn
Met: Fedja van Huêt, Frank Lammers, Freek Brom, Will van
Kralingen, Angelique de Bruijne, Josse de Pauw,
Marina de Graaf, Hans Veerman, Melek Karasu,
Martin Dunne
Nederland 2000
kleur 125 minuten
Regisseur De Bruyn werkte drie jaar aan het scenario voor deze
film, een soort Easy rider in de Zeeuwse klei. Het is het
droevige verhaal van Leen, die weg wil uit de dagelijkse sleur
van zijn Zeeuwse dorpje (maar niet weet waarheen) en elders
groots en meeslepend wil leven (maar niet weet hoe). Alles in
zijn omgeving staat hem tegen: zijn duffe vrienden, zijn
conformistische vriendinnetje en zijn wel erg aanhankelijke
moeder. Hij zoekt spanning en vergetelheid in motorrijden, bier
drinken en spelen in een band. Van een Ier die hij tegenkomt
hoort hij romantische verhalen over Dublin, en dáárheen gaan
wordt zijn droom. Maar als alles anders loopt dan hij had
gehoopt, draait hij door. Een rauw Fernweh-epos tegen de
achtergrond van authentiek-laaglandse bekrompenheid, gekruid
met pittige muziek. Van Huêt is overtuigend als de
gefrustreerde, wanhopig zoekende Leen, en Van Kralingen
hartverscheurend als zijn eenzame moeder die net zo graag weg
wil als hij. De film is wel aan de lange kant.
Titel: Wimbledon
Regie: Richard Loncraine
Met: Kirsten Dunst, Paul Bettany, Sam Neill, James
McAvoy, Bernard Hill, Eleanor Bron
UK 2004
kleur 98 minuten
Liefde tussen een Britse tennisser-op-zijn-retour van over de
dertig en een jonge, ambitieuze Amerikaanse tennisster,
gesitueerd rondom het toernooi in Wimbledon. Als romantische
komedie niet verrassend, maar de tennis- en toernooisfeer is
goed getroffen. De film weet duidelijk te maken dat winnen of
verliezen niet alleen van de sterkte van de spelers of training en
conditie afhangen, maar ook van talloze andere zwaarwichtige
en onbeduidende zaken, zoals de steun van je geliefde, een
regenbuitje op het juiste moment of een aardige ballenjongen.
De kijker beleeft mee wat er op cruciale momenten in het hoofd
van een speler omgaat die onder druk staat. Kortom, aangenaam
kijkvoer.

Titel: Wind that shakes the barley, the
Regie: Ken Loach
Met: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham,
Gerard Kearney, William Ruane, Roger Allam,
Antony Byrne, Orla Fitzgerald, Myles Horgan,
Damien Kearney, Sean McGinley
UK/Ierland 2006
kleur 127 minuten
Rauw beeld van de Ierse vrijheidsstrijd in de jaren twintig,
getoond aan de hand van twee broers – de een rouwdouwer, de
ander intellectueel – die zij aan zij voor de onafhankelijkheid
van Ierland strijden, maar in de burgeroorlog die na de Home
Rule volgt in rivaliserende kampen terechtkomen. De film
overstijgt feitelijk het historische tijdperk waar hij over gaat en
toont de dilemma’s en de persoonlijke ontwikkeling van álle
vrijheidsstrijders van overal en altijd: het afrekenen met
verraders uit de eigen gelederen, de vraag of je moet
doorvechten als je gedeeltelijk je zin hebt gekregen maar
gedeeltelijk ook niet, enzovoort. Loach weet de wreedheid van
zowel de Britse bezetters als de Ierse hardliners op aangrijpende
wijze in beeld te brengen.
Titel: Window to Paris
Zie:
Okno v Pariz
Titel: Winter ’89
Regie: Danniel Danniel
Met: Markéta Hrubešová, Petr Motloch, Juliana
Johanedisová, Zuzana Stivinová, Magda Soušková,
Daniel Rous, Istvan Jeney
Nederland 1998
kleur 100 minuten
Film van de uit Israël afkomstige Nederlandse regisseur
Danniel over de liefde tussen de linkse studente Maria en Karol,
die als informant voor de geheime dienst werkte in het Tsjechië
van voor de val van de Muur. Het is tussen de twee liefde op het
eerste gezicht, maar als Maria erachter komt dat Karol
betrokken is bij martelingen, vlucht ze naar het Westen; later
laat ze ook dochter Nina overkomen. De film laat overtuigend
zien dat onder een totalitair regime niemand puur goed of slecht
is, maar dat de meesten slechts trachten zo goed mogelijk te
overleven. Alle personages worden met mededogen bezien.
Enig minpunt aan de film is de nogal bespottelijke
verzoeningsscène aan het slot.

Titel: Winter guest, the
Regie: Alan Rickman
Met: Phyllida Law, Emma Thompson, Gary Hollywood,
Arlene Cockburn, Douglas Murphy, Sean Biggerstaff,
Sheila Reid, Sandra Voe, Tom Watson
UK 1997
kleur 104 minuten
Verfilming van toneelstuk van Sharman MacDonald, spelend in
een afgelegen Schots kustplaatsje waar het bitter koud is. We
volgen acht mensen die zich twee aan twee door het
winterlandschap bewegen en die lijken te staan voor vier
levensfasen: twee jongens op de grens van kinderlijkheid en
puberteit, een 15-jarige jongen en zijn vriendinnetje-in-spe, zijn
moeder die net weduwe is geworden en haar moeder (Law en
Thompson, ook in werkelijkheid moeder en dochter), en twee
oude vrouwen die per bus begrafenissen van wildvreemden
bezoeken. De film wil niet zozeer een verhaal vertellen als wel
een stemming oproepen en slaagt daar wonderwel in. Na het
zien van de film heb je als het ware een dag doorgebracht in het
Schotse dorpje, en ben je merkwaardig weemoedig gestemd.
Titel: Winter sleep
Zie:
Kiş uykusu
Titel: Winter’s bone
Regie: Debra Granik
Met: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan,
Dale Dickey, Garret Dillahunt, Shelley Waggener,
Lauren Sweetser, Ashlee Thompson, Casey MacLaren
USA 2010
kleur 100 minuten
De 17-jarige Ree houdt het gezin waar ze deel van uitmaakt bij
elkaar, want haar vader is een afwezige drugscrimineel en haar
moeder lijdt aan depressies. Als ze van de sheriff hoort dat haar
vader niet is komen opdagen bij een rechtszaak en het huis in
onderpand heeft gegeven, en dat het gezin over een week op
straat zal worden gezet als haar vader dan niet alsnog acte de
présence heeft gegeven (of als ze met het bewijs komt dat hij
dood is), gaat ze naar hem op zoek. Haar oom Teardrop en vele
anderen in het dorp zeggen dat ze zich niet met andermans
zaken moet bemoeien en zich koest moet houden, maar ze
weigert te zwichten voor bedreigingen en zoekt hardnekkig
door. Behalve een groteske, spannende film is Winter’s bone
ook een sociale studie van de uitzichtloze situatie van de arme,
laag opgeleide bergbewoners in Missouri die hun harde, maar
ooit waardige bestaan hebben verruild voor het snelle geld van
de drugshandel maar toch nooit uit hun milieu zullen kunnen
ontsnappen. Knappe rol van hoofdrolspeelster Lawrence, die in
het begin nog enigszins aantrekkelijk oogt, maar gaandeweg
steeds meer gaat lijken op de andere vrouwen: verbitterd, met
verweerde koppen en eeuwig omlaaggetrokken mondhoeken.
Beklemmend.

Titel: Winterkind
Regie: Margarethe von Trotta
Met: Susanna Simon, Benjamin Kaatz, Lena Stolze
Duitsland 1997
kleur 91 minuten
Verfilming van het boek van Nicole Houwer over een
Russische vrouw die na een jarenlange gevangenisstraf naar
Duitsland komt om haar kind te zien. De vader, een Duitse
ingenieur voor wie ze tolkte, is inmiddels getrouwd en heeft het
kind zogenaamd geadopteerd; zijn vrouw – die zelf geen
kinderen kan krijgen – weet niet dat hij de vader is. Als de
waarheid aan het licht komt, raken alle betrokkenen danig van
streek. Uiteindelijk zegeviert het inzicht dat de waarheid altijd
te prefereren is boven ‘leugens die kunnen doden’.
Titel: Winterschläfer
Regie: Tom Tykwer
Met: Floriane Daniel, Ulrich Matthes, Marie-Lou Sellem,
Heino Ferch, Josef Bierbichler
Duitsland 1997
kleur 122 minuten
Een jongeman met een stoornis in zijn kortetermijngeheugen
veroorzaakt een auto-ongeluk in de bergen, waardoor zijn leven
verbonden raakt met dat van een paar andere mensen: een
verpleegster, een skileraar, een vertaalster en een oude boer
wiens dochtertje bij het ongeluk in coma raakt. De boer wil
graag een schuldige aanwijzen, maar die is er niet, er is slechts
een ‘toevallige samenloop van omstandigheden’. Tykwer kon in
deze ‘anti-Heimatfilm’ zijn fascinatie met toeval en causaliteit
volop uitleven (evenals in het daarna gemaakte, veel bekendere
Lola rennt). Het winterse landschap van Berchtesgaden
fungeert als betekenisvol ijzig decor van deze studie naar
stukjes van de elkaar kruisende levens van een paar dertigers,
stuk voor stuk rijk noch arm, gelukkig noch ongelukkig, maar
met al hun onvolkomenheden pijnlijk herkenbaar.

Titel: Wiplala
Regie: Tim Oliehoek
Met: Geza Weisz, Sasha Mylanus, Kee Ketelaar, Peter Paul
Muller, Maurice Nathan Weert, Jack Wouterse, Cas
Jansen, Gabbi Lieve van Waveren, Hans Kesting,
Paul Kooij, Marjan Luif
Nederland 2014
kleur 93 minuten
Verfilming van de klassieke kinderboeken van Annie M.G.
Schmidt over het kleine mannetje Wiplala dat niet goed kan
toveren (‘tinkelen’) en daarom uit zijn land naar de
mensenwereld is gevlucht. Daar richt hij met zijn getinkel heel
wat consternatie aan in het gezin Blom en de buitenwereld.
Vele elementen uit de oorspronkelijke verhalen zijn verweven
in een mooi rond scenario waar ook nog een bemoedigende
strekking voor kinderen aan is toegevoegd. Het verhaal is
ontroerend en de special effects zijn spectaculair (het
ziekenhuis! de speelgoedauto! de vlucht op de duif! Atlas!).
Annie M.G. Schmidt zelf heeft nog een soort cameo als wassen
beeld bij Madame Tussaud. Kortom, helemaal goed.
Titel: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Zie:
Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Titel: Wit
Regie: Mike Nichols
Met: Emma Thompson, Christopher Lloyd, Eileen Atkins,
Audra McDonald, Jonathan Woodward, Harold Pinter
UK/USA 2001
kleur 95 minuten
Filmadaptatie van het toneelstuk van Margaret Edson over het
gevecht van de briljante vrouwelijke hoogleraar zeventiendeeeuwse literatuur Vivian Bearing tegen haar vergevorderde
eierstokkanker. Dapper doorstaat ze acht maanden zware
chemotherapie en een reeks vernederingen in het ziekenhuis om
uiteindelijk te vernemen wat ze allang tussen de regels had
gehoord: dat het allemaal niets heeft geholpen en dat er geen
hoop meer is. Thompson dwingt diep respect af met deze rol,
een van de allerbeste in haar carrière. Langzaam zie je haar van
een zelfverzekerde, afstandelijke, rationele wetenschapster
veranderen in een twijfelende vrouw die vraagtekens zet bij al
haar keuzes, en ten slotte in een wanhopig hoopje mens. De
slotscène is haast ondraaglijk.

Titel: With or without you
Regie: Michael Winterbottom
Met: Christopher Eccleston, Dervla Kirwan, Yvan Attal,
Julie Graham
UK 1999
kleur 93 minuten
Gelukkig getrouwd echtpaar in Belfast besluit dat het tijd is
voor kinderen. Welgemoed worden de condooms aan de kant
gegooid, maar vooralsnog wil het niet lukken, waardoor hun
relatie onder druk komt te staan. De spanningen lopen verder op
als er ook nog onverwacht een Franse correspondentievriend uit
de jeugd van de vrouw opduikt en het stel ongewild opnieuw in
contact komt met een temperamentvolle ex van de man. Een
dramatische ontknoping lijkt onafwendbaar. Ondanks het
allesbehalve originele gegeven een verfrissende komedie over
doodgewone mensen in een stad die de meesten slechts kennen
van de buitenlandpagina’s van de krant.
Titel: Wolfpack, the
Regie: Crystal Moselle
Met: Bhagavan Angulo, Govinda Angulo, Jagadisa Angulo,
Krsna Angulo, Mukunda Angulo, Narayana Angulo,
Chloe Pecorino
USA 2015
kleur 90 minuten
Documentaire over de zeven kinderen (zes broers en één jonger
zusje) van een gezin uit Manhattan die hun hele jeugd lang
vrijwel niet buiten zijn geweest en de wereld alleen kennen van
de talloze films die ze hebben bekeken en waaruit ze scènes
hebben nagespeeld. Hun verblijf in New York zou
oorspronkelijk maar tijdelijk zijn omdat hun ouders naar
Scandinavië wilden emigreren, maar dat is er nooit van
gekomen. Hun wereld verandert ingrijpend als ze uiteindelijk
uit het appartement ontsnappen. Regisseuse Moselle
registreerde deze ongewone situatie een aantal jaren; die is zo
bizar dat je je regelmatig afvraagt of het allemaal wel echt is.
De beelden worden doorsneden met homevideo’s van het gezin
uit vroeger jaren. Doordat alleen de gezinsleden zelf aan het
woord komen en het externe perspectief ontbreekt, blijft de
kijker tot het bevrijdende slot gevangen in een claustrofobisch
mini-universum. Doet qua thematiek denken aan Dogtooth.

Titel: Wolfsbergen
Regie: Nanouk Leopold
Met: Tamar van den Dop, Fedja van Huêt, Karina Smulders,
Catherine ten Bruggencate, Jan Decleir, Piet
Kamerman, Carmen Lith
Nederland 2007
kleur 93 minuten
Pater familias Konraad schrijft een brief aan zijn familie dat hij
niet meer wil leven. Iedereen reageert er verschillend op:
dochter Maria doet of er niets aan de hand is en gaat door met
het uitzoeken van een serviceflat voor hem, en kleindochters
Sabine en Eva reageren respectievelijk met een tekort en een
overmaat aan emotie. De personages leven langs elkaar heen en
hebben hun eigen geheimen, frustraties en crisissen. Alles
wordt in fraaie, kunstzinnig verantwoorde beelden getoond,
waarin de personages vaak letterlijk gemarginaliseerd worden,
maar nog meer dan in Guernsey irriteert het zwijgen. Het
suggereert diepzinnigheid, maar het is feitelijk leegte,
oningevuldheid – we komen te weinig over diepere
beweegredenen te weten waardoor we niet in staat worden
gesteld mee te leven.
Titel: Woman at war
Zie:
Kona fer i stríð
Titel: Women from the lake of scented souls, the
Zie:
Xian hun nü
Titel: Wonder boys
Regie: Curtis Hanson
Met: Michael Douglas, Tobey Maguire, Frances
McDormand, Robert Downey jr., Katie Holmes, Rip
Torn, Richard Knox, Jane Adams, Michael Cavadias,
Richard Thomas, Philip Bosco, George Grizzard
USA 2000
kleur 111 minuten
Douglas speelt een van zijn mooiste rollen als het literaire
wonderkind Grady Tripp. Al jarenlang werkt hij aan een
vuistdikke tweede roman als vervolg op zijn succesvolle
debuut, maar hij kan er maar geen eind aan breien. Dan breekt
er een rampzalig weekend voor hem aan: zijn vrouw verlaat
hem, zijn minnares vertelt dat ze zwanger is, zijn redacteur
komt naar het manuscript informeren en hij wordt op een
festival hardhandig geconfronteerd met een nieuwe generatie
schrijvers. Een ontroerende en enorm geestige film over de
ellende in iemands leven die nooit meer goed komt, vol absurde
details en rake dialogen, waarin alle clichés op weldadige wijze
worden vermeden.

Titel: World according to Garp, the
Regie: George Roy Hill
Met: Robin Williams, Glenn Close, Mary Beth Hurt, John
Irving, John Lithgow e.v.a.
USA 1982
kleur circa 135 minuten
Verfilming van de jaren zeventig-bestseller van John Irving.
Het 550 pagina’s metende boek werd wat bijgesnoeid en
enigszins veranderd. Dit leidde tot een uitstekende film (beter
dan het boek) over de bizarre belevenissen van
schrijver/worstelaar/echtgenoot Garp, die dwars door alle gekke
situaties, grappen en gruwelijkheden heen een pleidooi lijkt
vóór menselijkheid en tegen geweld en fanatisme. Garps droom
te kunnen vliegen wordt aan het einde verwezenlijkt, wanneer
hij dodelijk gewond in een helikopter naar een ziekenhuis wordt
gebracht. Schrijver Irving speelt een gastrolletje als
worstelscheidsrechter. Lithgow is schitterend als transseksuele
baseball-speler Robert(a) Muldoon.
Titel: World apart, a
Regie: Chris Menges
Met: Jodhi May, Jeroen Krabbé, Barbara Hershey
UK 1988
kleur 110 minuten
Zuid-Afrika, begin jaren zestig. De dertienjarige Molly komt in
moeilijk parket als haar vader moet uitwijken naar ander land
en haar moeder wordt gearresteerd wegens activiteiten tegen de
apartheid. Ze raakt in isolement doordat haar blanke
vriendinnetjes haar laten vallen. De politiek gaat haar leven
beheersen. Ze gaat steeds beter beseffen wat apartheid inhoudt,
vooral als de broer van het dienstmeisje wordt vermoord, maar
tegelijk neemt ze het haar moeder kwalijk dat ze het haar
kinderen onmogelijk maakt een normaal leven te leiden. Dit
leidt tot een knallende ruzie die slechts ten dele wordt bijgelegd.
Het scenario is van Shawn Slovo, dochter van Joe Slovo en
Ruth First, en gebaseerd op ware gebeurtenissen. De film is
opgedragen aan de nagedachtenis van Ruth First, die in 1982
door een briefbom werd gedood.

Titel: World Trade Center
Regie: Oliver Stone
Met: Nicolas Cage, Michael Peña, Maria Bello, Maggie
Gyllenhaal, Jay Hernandez, Armando Riesco
USA 2006
kleur 129 minuten
Op getuigenissen van overlevenden gebaseerde reconstructie
van de gebeurtenissen op 11 september 2001 in New York. We
zien niet de al zo vaak vertoonde beelden van de aanslagen op
de Twin Towers, maar maken alles mee vanuit de beleving van
een paar mannen van de New Yorkse havenpolitie die naar het
World Trade Center worden geroepen om mensen uit het
brandende gebouw te redden, maar vervolgens zelf onder het
puin van de instortende torens bedolven raken. Volgen slopende
uren waarin ze niets anders kunnen doen dan hopen op hulp,
elkaar wakker houden en aan hun dierbaren denken om de
moed niet te verliezen. Aangrijpende film, die juist door te
focussen op de redding van een paar gelukkigen het enorme
aantal doden extra gewicht geeft, maar tegelijkertijd een
hoopvolle boodschap geloofwaardig uitdraagt. Stone onthoudt
zich hier van de bombast en de samenzweringstheorieën
waaronder sommige van zijn andere films gebukt gaan en
maakt met die ingetogenheid diepe indruk.
Titel: Wristcutters: a love story
Regie: Goran Dukic
Met: Patrick Fugit, Shea Wigham, Tom Waits, Shannyn
Sossamon, Leslie Bibb
USA 2006
kleur en digitaal afgezwakte kleur 88 minuten
Als Zia door zijn vriendin Desiree is verlaten, snijdt hij zijn
polsen door. Hij belandt in een soort onderwereld waar alle
zelfmoordenaars terechtkomen en waar het bestaan nog
deprimerender is dan op aarde. Als hij te horen krijgt dat
Desiree kort na hem ook zelfmoord heeft gepleegd, gaat hij
samen met zijn nieuwe vriend Eugene (een Russische rocker die
zichzelf heeft geëlektrocuteerd) naar haar op zoek in een
aftandse auto; onderweg pikken ze een liftster op die op zoek is
naar de ‘regering’ van de onderwereld omdat ze meent daar ten
onrechte te zijn beland. Volgt een curieuze hiernamaalsroadmovie met diverse verrassende wendingen. Originele maar
nogal slordig uitgewerkte plot, gebaseerd op een kort verhaal
van Etgar Keret.

Titel: Wuge nuzi he yigen shengzi (Five girls and a rope)
Regie: Yeh Hung-wei
Met: Yang Chieh-mei, Wang Hsiu-ling, Wu Pei-yu, Lu
Yuan-chi, Ai Ying
Taiwan 1991
kleur 115 minuten
Vijf meisjes op het Chinese platteland, die op het punt staan te
trouwen, worden ieder voor zich geconfronteerd met
verschillende aspecten van mannelijke overheersing
(gedwongen uithuwelijking, verstoting als een vrouw geen
kinderen kan krijgen, levend begraven worden als straf voor
overspel, enzovoort), waardoor ze weten wat het leven voor hen
als getrouwde vrouwen in petto heeft. Door een tovenares laten
zij zich vertellen dat er in de Tuin (het paradijs) een beter leven
voor vrouwen is weggelegd. Daarop besluiten ze samen
zelfmoord te plegen. Schematische, om niet te zeggen
programmatische film toont de ellende die vrouwen wordt
aangedaan op onbewogen wijze, maar laat niet na indruk te
maken. Volgens de regisseur kun je dit soort toestanden op het
Chinese platteland nog wel aantreffen.
Titel: Wunderbaren Jahre, die
Regie: Reiner Kunze
Met: Gabi Marr, Martin May, Rolf Boysen, Thomas
Frantzeck, Barbel Deutschmann e.a.
Duitsland 1983
kleur 105 minuten
Aangrijpende film over liefde van de zestienjarige Cornelia en
zeventienjarige muziekstudent Stephan in de DDR van de jaren
tachtig. Ze proberen een eigen weg te gaan, en zoals we weten
stuitte dat destijds in de DDR op moeilijkheden. Stephan maakt
een kritische opmerking op school. Als reactie wordt het hem
onmogelijk gemaakt zijn orgelstudie verder te volgen. Omdat
deze alles voor hem betekent, pleegt hij zelfmoord. Zijn
vriendin wil hem in de dood volgen, maar haar ouders weten dit
te verhinderen. Genadeloos portret van een regime dat geen
rekening hield met menselijke gevoelens en dat onverschillig
stond tegenover kunst.

Titel: Wut
Regie: Züli Aladag
Met: Oktay Özdemir, August Zirner, Corinna Harfouch,
Robert Höller, Ralph Herforth
Duitsland 2006
kleur 88 minuten
De 45-jarige Simon is hoogleraar literatuurwetenschap en heeft
een open huwelijk. Hij en zijn vrouw komen erachter dat hun
14-jarige zoon Felix wordt afgeperst door een Turkse
straatdrugsbende onder aanvoering van Can. Simon gaat naar
Cans vader, die zijn zoon in het bijzijn van de Duitser
vernedert. Can ontsteekt, diep gekwetst, in woede, dringt het
leven van Felix en zijn ouders binnen en vernedert en bedreigt
hen telkens weer. De in zijn eigen ogen zo verstandige en
ruimdenkende Simon pakt alles verkeerd aan en grijpt
uiteindelijk zelfs naar geweld, geheel in tegenspraak met zijn
linkse pacifistische principes. Huiveringwekkende confrontatie
tussen twee strikt gescheiden werelden: die van de goed
opgeleide, welvarende moderne westerse intellectuelen en die
van de Turkse immigranten met hun familie-eer en eigen
wetten. Never the twain shall meet.
Titel: Xian hun nü (The women from the lake of scented
souls)
Regie: Xie Fei
Met: Siqin Gaowa, Wu Yujuan, Lei Luosheng
China 1992
kleur 106 minuten
Film over de loden last van eeuwenoude plattelandstradities in
het moderne China, een onderwerp waarover ook veel films van
Zhang Yimou gaan. Hoofdpersoon van deze film is Xiang, op
haar zevende uitgehuwelijkt aan een alcoholist, die haar slaat en
verkracht. Ondanks de luiheid en het wangedrag van haar man
drijft Xiang met veel succes een sesamoliemakerij. Op een
gegeven moment kan ze zelfs een dependance in de stad
openen. Tragedie ontstaat als Xiang het dankzij haar macht en
geld voor elkaar krijgt om haar zwakzinnige zoon te koppelen
aan een meisje uit het dorp. Zo stort zij het meisje in hetzelfde
ongeluk dat haarzelf trof, maar ze ziet dit pas in als het te laat
is. Zo wordt het maatschappelijke systeem, waarin vrouwen
keihard werken maar altijd aan het kortste eind trekken, in stand
gehouden.

Titel: Xich lo (Cyclo)
Regie: Tran Anh Hung
Met: Le Van Loc,Tony Leung, Tran Nu Yên-Khê, Nhu
Quynh Nguyen, Hoang Phuc Nguyen, Ngo Vu Quang
Hal, Tuyet Ngan Nguyen, Doan Viet Ha, Bjuhoang
Huy
Vietnam/Frankrijk/Hong Kong 1995
kleur 123 minuten
Een jonge fietstaxichauffeur in Ho Chi Minhstad wordt beroofd
van zijn fiets en in elkaar geslagen op straat achtergelaten. Zijn
bazin eist dat hij de fiets terugbetaalt. Omdat hij geen geld
heeft, sluit hij zich noodgedwongen aan bij de bende van ‘de
Dichter’ en komt hij in aanraking met criminaliteit, wreedheid
en prostitutie. Ondanks de vele gewelddadige scènes zijn de
schokkende ervaringen van de naïeve jongeman poëtisch in
beeld gebracht, soms in de vorm van dromen en hallucinaties.
Naast een Vietnamees maffia-epos is de film feitelijk ook een
soort documentaire over het meedogenloze leven in de straten
van een overvolle derdewereldstad, waar iedereen verbeten
vecht om te overleven. Na het veel lieflijker L’odeur de la
papaye verte levert Anh Hung hier een rauw meesterwerk af,
dat aanvankelijk een Aziatische Fietsendieven lijkt te worden,
maar de kijker vervolgens door een valluik in de hel doet
tuimelen. ‘Creep’ van Radiohead zal hierna nooit meer
hetzelfde klinken.
Titel: Xizhao (Shower)
Regie: Zhang Yang
Met: Zhu Xu, Pu Cun Xin, Jiang Wu, He Zheng
China 1999
kleur 92 minuten
Ontroerende film over de oude Liu, die een badhuis drijft in
Peking, bijgestaan door zijn zwakzinnige zoon Erming. Er
komen voornamelijk oudere mannen samen om te baden, te
roddelen, thee te drinken of te schaken. Het badhuis is een oase
van rust in het hectische moderne stadsleven, maar het
voortbestaan ervan wordt bedreigd door nieuwbouwplannen
van de gemeente. Liu heeft nog een zoon, Daming, maar deze is
naar elders vertrokken en een succesvol zakenman geworden.
Als Daming door een verwarrende kaart van zijn broer meent
dat zijn vader is gestorven, keert hij terug. Tot zijn verbazing
loopt alles in het badhuis nog op rolletjes, en hij wil dan ook het
liefst meteen terug naar huis, maar door een samenloop van
omstandigheden komt hij niet meer weg. Langzamerhand krijgt
hij waardering voor de trage, rustgevende gang van zaken in het
badhuis en ziet hij in wat er in de wereld van het snelle geld
allemaal verloren is gegaan. De film heeft dezelfde rustgevende
uitwerking op de kijker als een verblijf van anderhalf uur in het
badhuis. De openingssequentie, waarin we een douche zien die
midden in een drukke stad staat opgesteld en als een soort
menselijke autowasstraat voorbijgangers reinigt, is meesterlijk.
Het slot is niet kunstmatig-optimistisch, maar verrassend echt.

Titel: XX/XY
Regie: Austin Chick
Met: Mark Ruffalo, Kathleen Robertson, Maya Stange, Kel
O’Neill, Petra Wright
USA 2002
kleur 91 minuten
Twee studentes, Sam en Thea, ontmoeten op een feestje Coles,
en ze brengen gedrieën de nacht door. Daarna ontstaat er een
relatie tussen Sam en Coles waarbij Thea als goede vriendin
annex stoorzender aanwezig blijft. Uiteindelijk verbreekt Sam
de relatie omdat Coles altijd maar naar andere vrouwen blijft
kijken. Tien jaar later ontmoeten de drie elkaar weer. Coles
woont inmiddels al vijf jaar samen met Claire, Thea is getrouwd
en samen met haar man eigenaar van een goedlopend restaurant
en Sam is net terug uit Londen, waar ze haar verloving heeft
verbroken. De drie oude vrienden worden opnieuw in een
verwarrend moeras van onderlinge krachten getrokken en Coles
zal onder ogen moeten zien dat liefde niet vrijblijvend is en dat
hij moet kiezen. Een fraai liefdesschaakspel, dat helaas wel
wordt ontsierd door een aantal onwaarschijnlijkheden. Zo is het
mij een raadsel wat de evenwichtige, volwassen Claire ziet in
Coles met zijn puberale gedoe, en de metamorfose van Thea
van wilde, chaotische meid tot gelukkig getrouwde zakenvrouw
lijkt wel erg extreem. Niettemin een onderhoudend kijkspel.
Titel: X+Y
Regie: Morgan Matthews
Met: Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Jo Yang, Martin McCann
UK 2014
kleur 111 minuten
Nathan heeft een vorm van autisme en worstelt met de wereld
om hem heen en de genegenheid van zijn alleenstaande moeder;
hij is alleen in zijn element als hij zich met wiskunde
bezighoudt. Als hij een band krijgt met een bolsterige en
eigengereide leraar, moedigt die hem aan zich te kwalificeren
voor de internationale wiskundeolympiade. In de voorrondes in
Taipei bevindt hij zich plotseling tussen zijn gelijken in plaats
van tussen klasgenoten die niets van hem snappen. Hij ontmoet
er een Chinese leeftijdgenote en wordt voor het eerst
geconfronteerd met de verwarrende gevoelens die de liefde
oproept en die onmogelijk in formules te vangen zijn. Over het
algemeen geloofwaardig, maar tegen het eind wat te
sentimenteel en gemakzuchtig; toch de moeite waard vanwege
de rollen van Butterfield (uit The boy in the striped pyjamas) als
Nathan en Spall als de getroebleerde wiskundedocent.

Titel: Y aura-t-il de la neige à Noël?
Regie: Sandrine Veysset
Met: Dominique Reymond, Daniel Duval, Xavier Colonna,
Jessica Martinez, Alexandre Roger, Fanny Rochetin,
Flavie Chimines, Jérémie Chaix, Guillaume
Mathonnet
Frankrijk 1996
kleur 90 minuten
Sociaal drama. Halfjaar uit het leven van een moeder die met
zeven kinderen op het Zuid-Franse platteland woont in een
boerderij zonder verwarming of toilet. Ze werken keihard,
daartoe opgezweept door de minnaar van de moeder en vader
van de kinderen, die naast deze ‘bastaarden’ in een ander dorp
een ‘echt’ gezin heeft. De moeder berust in deze toestand omdat
ze op een of andere manier van de man houdt, en omdat ze bang
is zonder hem in nog erbarmelijker omstandigheden te
belanden. Ze groeide zelf als arm meisje in een weeshuis op en
wil haar kinderen in ieder geval een warm thuis geven. Als de
vader zich vergrijpt aan een oudere dochter, knapt er echter iets
bij haar. De film maakt veel indruk door het spel van Reymond,
die de moeder speelt als een ingehouden maar vastberaden
vrouw die weet waar de grenzen liggen, en Duval, die de vader
het juiste mengsel van schurkachtigheid en charme meegeeft,
waardoor wij begrijpen dat de moeder zo lang op hem gesteld
blijft. Veysset heeft de film opgedragen aan haar eigen moeder;
je vraagt je angstig af hoeveel, liever gezegd hoe weinig, van
het verhaal verzonnen is.
Titel: Y tu mamá también
Regie: Alfonso Cuarón
Met: Diego Luna, Gael García Bernal, Maribel Verdú
Mexico 2001
kleur 105 minuten
Terwijl hun vriendinnen een vakantiereis naar Europa maken,
beginnen twee jongens samen met een volwassen vrouw aan
een autotocht naar een niet-bestaand strand dat ze hebben
verzonnen om haar mee te tronen. De vrouw zelf wil er om haar
moverende redenen ook wel even tussenuit. Aldus ontstaat een
met seksuele spanningen beladen roadmovie over het sociaal en
politiek instabiele Mexico met zijn scherpe maatschappelijke en
economische tegenstellingen. Het verschil in afkomst tussen de
twee jongens – de een uit een gezin uit de lagere middenklasse,
de ander uit een rijk milieu – drijft hen uiteindelijk uit elkaar.
Tijdens hun reis worden ze volwassen, krijgen ze inzicht in hun
verloren gegane vriendschap en komen ze in aanraking met de
kwetsbaarheid van het leven en de onherroepelijkheid van de
dood.

Titel: Ya tozhe khochu (Me too)
Regie: Aleksei Balabanov
Met: Oleg Garkusha, Vyacheslav Ivanov, Yuriy Matveev,
Aleksandr Mosin, Alisa Shitikova
Rusland 2012
kleur 83 minuten
Een zware crimineel, een slechte muzikant, een alcoholist, een
oude man en een prostituee ondernemen een reis naar de
‘klokkentoren van het geluk’ midden in een nucleair besmet
gebied ergens in de buurt van Sint-Petersburg, waar een
eeuwige winter heerst. Wie die toren binnengaat, zou volgens
de verhalen opgaan in een hogere zaligheid – maar het werkt
niet bij iedereen. Elk van de inzittenden van de grote zwarte
SUV waarmee ze de tocht maken, gelooft dat hij of zij tot de
uitverkorenen zal behoren. Het absurdistische verhaal, gefilmd
in een stijl die doet denken aan Kaurismäki, roept associaties op
met Stalker en vergelijkbare dystopieën, maar de humoristische
conversaties tussen de grimmig kijkende en stevig zuipende
losers zorgen hier voor een lichtere toets.
Titel: Yaaba
Regie: Idrissa Oedraogo
Met: Fatima Sanga, Noufou Oedraogo, Roukietou Barry
Burkina Faso 1989
kleur 90 minuten
Verhaal over vriendschap tussen het jongetje Bila en de oude
vrouw Sana, door hem Yaaba (grootmoeder) genoemd, in
dorpje op dorre, roodbruine Afrikaanse vlakte. Sana wordt door
de dorpelingen als heks beschouwd omdat haar moeder bij haar
geboorte stierf. Ze wordt getolereerd als ze een eindje buiten het
dorp blijft, maar op een gegeven moment leiden bijgeloof en
angst ertoe dat haar hutje in brand wordt gestoken. Desondanks
weet ze het meisje Nopoko, het nichtje en de vertrouwelinge
van Bila, die bijna was gestorven aan tetanus, te genezen met
een drankje van geneeskrachtige kruiden. Kort daarna sterft ze.
Hoewel ze de titelfiguur is, staat ze niet in het middelpunt: de
twee kinderen zijn het verbindende element in het dorp en in het
verhaal. Er wordt wonderlijk naturel geacteerd, en je bent
geneigd dit toe te schrijven aan het gevoel voor balans en voor
de belangrijke dingen in het leven van de Afrikanen, dat wij
allang hebben verloren.

Titel: Yadon ilaheyya (Divine intervention)
Regie: Elia Suleiman
Met: Elia Suleiman, Manal Khader, George Ibrahim, Amer
Daher, Jamel Daher, Lufuf Nuweiser, Read
Masarweh, Bassem Loulou, Salvia Nakkara, Naaman
Jarjoura, Rama Nashashibi, Fairos Hakim
Frankrijk/Marokko/Duitsland/Palestina 2002
kleur 92 minuten
Beeld van het leven van Palestijnen in Israël, in een buurt van
Nazaret en bij de controlepost Al-Ram in Oost-Jeruzalem, in de
vorm van een aantal vaak licht absurde vignetten. Een man die
elke ochtend zijn post systematisch doorneemt, krijgt een
hartaanval. Zijn zoon bezoekt hem in het ziekenhuis. Diezelfde
zoon heeft regelmatig ontmoetingen met een vrouw bij Al-Ram;
dan zitten ze naast elkaar in de auto en strelen elkaars hand. Eén
keer tart ze de Israëlische grenswachten, later schiet ze in een
surrealistische, videogame-achtige scène op soldaten. Een
andere keer laat de man een rode ballon met de beeltenis van
Arafat op, die de grenswachten in verwarring brengt. Een
Kerstman wordt achternagezeten door een troep jongens. Buren
gooien afval over elkaars muren. Een Israëli en een Palestijn die
naast elkaar staan bij een stoplicht, kunnen niet meer ophouden
elkaar aan te staren. Het leven gaat in al zijn ongerijmdheid
door, maar er hoeft maar een kleinigheid te gebeuren of de vlam
slaat in de pan. De stijl van filmen doet denken aan Tati en de
Scandinavische en Finse absurdisten, maar de scènes spelen
zich af tegen het grimmige decor van het MiddenOostenconflict, en tegelijkertijd ademt de film toch een
eigenaardige lichtvoetigheid. Een vervreemdende kijkervaring
al met al, maar zeker de moeite waard.
Titel: Yasmin
Regie: Kenneth Glenaan
Met: Archie Panjabi, Renu Setna, Steve Jackson, Syed
Ahmed, Shahid Ahmed, Badi Uzzaman
UK 2004
kleur 87 minuten
De Pakistaanse Yasmin leidt in Engeland een dubbelleven:
thuis draagt ze zedige kleding en een sluier, kookt ze voor haar
vader en broer en gedraagt ze zich als een traditionele moslima,
op haar werk draagt ze westerse kleren, is ze vrijer en heeft ze
een goede vriendschap met een Engelse collega. Ze is voor de
vorm getrouwd met een illegale immigrant, maar van plan van
hem te scheiden zodra hij een verblijfsvergunning heeft. Dan
wordt het 11 september 2001, de Twin Towers vallen, de war
on terror wordt uitgeroepen en alles verandert. Tegenstellingen
worden uitvergroot, de mensen om Yasmin heen radicaliseren
en de vooroordelen waarmee zij en haar familie te maken
krijgen, drijven haar in het nauw en dwingen haar partij te
kiezen. Alles wat jarenlang moeizaam aan verdraagzaamheid en
gematigdheid was opgebouwd, wordt weer tenietgedaan. Een
realistische, illusieloze, somber stemmende film.
Titel: Year my parents went on vacation, the
Zie:
Ano em que meus pais saíram de férias, o

Titel: Year of living dangerously, the
Regie: Peter Weir
Met: Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt, Michael
Murphy
Australië 1983
kleur circa 100 minuten
Journalist in Djakarta anno 1965 raakt bevriend met dwerg
(travestierol Hunt) en komt via deze in contact met vrouwelijke
attaché van Britse ambassade, op wie hij verliefd wordt. Via
haar hoort hij van de op handen zijnde communistische coup.
Ze vertelde het hem om hem te redden, maar hij maakt er een
story van. De dwerg is geschokt, wil écht iets doen en komt
daarbij om. De coup mislukt, rechts komt aan de macht en
Soekarno wordt marionet. Het Indonesische volk is nog even
ver, zo niet verder van huis, maar onze journalist bereikt nog
net op tijd zijn liefje in een KLM-vliegtuig. Zijn westerlingen
inderdaad slechts sensatiebelust, eindeloos geil en niet in staat
tot echte vriendschap?
Titel: Year of the quiet sun, a
Zie:
Rok spokojnego slonca
Titel: Yella
Regie: Christian Petzold
Met: Nina Hoss, Devid Striesow, Hinnerk Schönemann
Duitsland 2007
kleur 89 minuten
Yella, een jonge vrouw uit het oosten van Duitsland, verlaat
haar trieste woonplaats en haar gewelddadige man in de hoop in
het westen werk en een beter leven te vinden. In Hannover leert
ze Philipp kennen, een gehaaide werknemer van een privateequitybedrijf dat buiten de beurs om in risicovolle
ondernemingen investeert en daarvoor hoge percentages van de
winst bedingt. Ze wordt zijn assistente en raakt zo verzeild in de
meedogenloze wereld van de tonnen- en miljoenendeals, waar
men desnoods over lijken gaat; zo hoopt ze haar eigen dromen
te verwezenlijken. Ze wordt echter voortdurend geplaagd door
stemmen, geluiden en beelden uit haar recente verleden die haar
nieuwe leven bedreigen. De slotscène zet vervolgens alles weer
op losse schroeven: was haar hele avontuur in de wereld van het
grote geld een droom, een toekomstvisoen, of is dat einde zélf
een door schuldgevoel geïnspireerd visioen?
Titel: Yeux de Yonta, les
Zie:
Udju azul di Yonta

Titel: Yi ge dou bu neng shao (Not one less)
Regie: Zhang Yimou
Met: Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda, Gao Enman,
Li Fanfan
China 1999
kleur 106 minuten
Semi-documentaire film van Zhang Yimou over Wei, een
dertienjarig meisje dat een maand lang moet invallen als
onderwijzeres in een klein plattelandsdorp omdat de
schoolmeester naar zijn doodzieke moeder moet. Onder
erbarmelijke omstandigheden en met slecht of ontbrekend
materiaal moet ze lesgeven en ook nog eens alle kindertjes bij
elkaar zien te houden, want als er bij terugkomst van de meester
een ontbreekt zal een deel van haar toelage worden ingehouden.
De uit een arm eenoudergezin afkomstige Zhang Huike
ontsnapt toch en Wei gaat achter hem aan om hem in de grote
stad te zoeken. De kleine, heldhaftige onderwijzeres, zelf nog
een kind, belandt uiteindelijk in een talkshow en weet de tvkijkers te ontroeren en zo Zang Huike terug te vinden.
Titel: Yo, también
Regie: Antonio Naharro, Alvaro Pastor
Met: Lola Dueñas, Pablo Pineda, Isabel García Lorca,
Antonio Naharro, Pedro Álvarez-Ossorio, María
Bravo
Spanje 2009
kleur 103 minuten
Daniel, net afgestudeerd, slim én lijdend aan het syndroom van
Down, wordt op zijn eerste werkdag bij een gemeentelijke
instelling verliefd op zijn collega Laura, een outsider die elke
avond uitgaat en mannen oppikt, haar problemen verdringt en
echt menselijk contact op afstand houdt. Maar ondanks hun
enorme verschillen groeit er een vriendschap tussen hen
waarvan ze uiteindelijk, na het overwinnen van de nodige
hindernissen, allebei beter worden. Daniel ervaart voor het eerst
hoe het is om niet primair als gehandicapte te worden gezien
maar als een normale, gelijkwaardige gesprekspartner te
worden behandeld en Laura komt in het reine met haar
verleden. Mooie, geloofwaardige rollen van Pineda, die in
werkelijkheid ook aan het syndroom van Down lijdt en een licht
spraakgebrek heeft, en Dueñas als de getroebleerde vrouw op
wie hij verliefd wordt en die ontdooit door zijn authenticiteit en
humor.

Titel: Yol
Regie: Yilmaz Güney
Met: Tarik Akan, Meral Orhonsoy, Necmettin Cobanoglu,
Halil Ergün, Serif Sezer, Serif Gören
Turkije 1982
kleur 114 minuten
Verhalen van vijf gevangenen op verlof, gebaseerd op
authentieke gebeurtenissen, ineengeweven tot drama over
onderdrukking in diverse steden in Turkije. Gevangenen zijn
wel tijdelijk uit de gevangenis ontsnapt, maar niet uit de
achterlijke maatschappij. Indrukwekkendste deel de tocht door
de sneeuw van een van de vijf met zijn verstoten vrouw. Film
werd geregisseerd vanuit de gevangenis. De regisseur leeft
thans in ballingschap.
Titel: You, me and Marley
Regie: Richard Spence
Met: Marc O’Shea, Bronagh Galagher, Frank Grimes
UK 1992
kleur 90 minuten
Neerwaartse spiraal van geweld in West-Belfast anno 1992,
waar een reeks gewelddadige conflicten ontstaat tussen de IRA
en een groep joyridende en vernielingen aanrichtende jongeren.
De uiterste consequentie van normvervaging bij de jeugd in een
maatschappij die zelf geen normen meer kent (hetgeen onder
meer wordt aangegeven door de rol van twee cynische
priesters). Beklemmend: er is geen oplossing.
Titel: You, the living
Zie:
Du levande
Titel: You’ve got mail
Regie: Nora Ephron
Met: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey,
Jean Stapleton, Dave Chapelle
USA 1998
kleur 119 minuten
Deze poging van regisseuse Ephron om het enorme succes van
Sleepless in Seattle te herhalen met dezelfde hoofdrolspelers is
maar half geslaagd. Ze heeft hiervoor de plot van The shop
around the corner van Lubitsch uit 1940 verplaatst naar onze
tijd van internet en e-mail: de twee zakelijke tegenpolen Hanks
en Ryan leren elkaar kennen en waarderen via een anonieme
briefwisseling per mail, maar kunnen elkaar in het echt niet
uitstaan. Hoe het zal aflopen is vanaf het begin duidelijk; de
zaak wordt veel te lang uitgesponnen en de charme moet bijna
geheel van Ryans onbespoten uitstraling komen, een wel wat
erg smalle basis.

Titel: Youchai (De postbode)
Regie: He Jianjun
Met: Feng Yuanzheng, Liang Danni, Pu Quanxin, Huang
Xin, Chen Jue
China 1995
kleur 100 minuten
Een oude postbode wordt gearresteerd wegens het openen van
brieven. Zijn opvolger, de contactgestoorde Xiao Dou, die bij
zijn zus woont die hem na de vroege dood van hun ouders heeft
grootgebracht, gaat niet alleen eveneens brieven openen en
achterhouden, maar bemoeit zich bovendien actief met de
levens van de briefschrijvers, onder andere een hoertje en een
homoseksuele jongeman die met smart wacht op de door Dou
achtergehouden brieven van zijn minnaar. Daardoor
veroorzaakt hij allerhande ellende en komt hij niet toe aan zijn
eigen emoties; hij laat de kans op een relatie met een
nadrukkelijk beschikbare collega lopen en raakt verzeild in een
incestueuze relatie met zijn zus. De film doet door de muziek en
de beelden van de trieste buitenwijk denken aan Krotki film o
milosci van Kieslowski.
Titel: Young adult
Regie: Jason Reitman
Met: Charlize Theron, Patrick Wilson, Patton Oswalt,
Elizabeth Reaser, Collette Wolfe, Jill Eikenberry,
Mary Beth Hurt
USA 2011
kleur 94 minuten
Schrijfster van pulpromannetjes keert kort na haar scheiding
terug naar het onbeduidende plaatsje in Minnesota waar ze
geboren is om haar oude vlam van de middelbare school,
inmiddels getrouwd en vader van een baby, terug te winnen.
Daarbij ontmoet ze ook een oud-klasgenoot die ooit in elkaar
geslagen werd omdat hij homo zou zijn, sindsdien gehandicapt
is en als een soort geweten voor haar gaat fungeren. Theron zet
een mooie acteerprestatie neer als onaangename bitch die ze
tegelijk toch invoelbaar en meelijwekkend weet te maken.
Oswalt is de gehandicapte man en Wolfe heeft een fijn
bijrolletje als zijn zus.

Titel: Your sister’s sister
Regie: Lynn Shelton
Met: Mark Duplass, Emily Blunt, Rosemarie DeWitt
USA 2011
kleur 90 minuten
Een jaar na dato rouwt Jack nog steeds om de dood van zijn
broer. Zijn goede vriendin Iris nodigt hem uit een poos in het
afgelegen vakantiehuis van haar vader op een eiland te komen
logeren om in de eenzaamheid daar tot zichzelf te komen. Ze
weten geen van beiden dat Iris’ zus Hannah daar ook is; zij
heeft net na zeven jaar de relatie met haar vriendin verbroken.
Jack en Hannah worden dronken en belanden samen in bed. De
volgende ochtend vroeg staat Iris voor de deur. Alle drie hebben
geheimen die ze verborgen proberen te houden en gevoelens
waar ze geen weg mee weten, zodat een drama onafwendbaar
lijkt. Deze sterk tv-soap-achtige film gaat al snel irriteren
wegens het clichématige, voorspelbare verhaalverloop en het
geschmier dat het niveau van amateurtoneel niet overstijgt.
Blunt is nog de sterkste van het drietal, maar Duplass overtuigt
volstrekt niet als romantic lead.
Titel: Youth
Regie: Paolo Sorrentino
Met: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul
Dano, Jane Fonda, Luna Zimic Mijovic
Italië/Frankrijk/Zwitserland/UK 2015
kleur 118 minuten
De opvolger van Sorrentino’s zeer succesvolle La grande
bellezza heeft eenzelfde soort thematiek. Fred en Mick, twee
oude vrienden, zijn met vakantie in een chic hotel in de Alpen.
Fred is componist en dirigent in ruste, Mick is filmregisseur en
aan zijn laatste grote project bezig. Ze kijken geamuseerd naar
de chaotische wereld van hun kinderen en de voor Mick
werkzame scenarioschrijvers en naar de andere hotelgasten.
Fred heeft geen plannen meer, maar een afgevaardigde van het
Engelse hof probeert hem over te halen een eigen beroemd stuk
te dirigeren op de verjaardag van prins Philip, waar hij door
koningin Elizabeth zal worden geridderd. Fred voelt daar om
persoonlijke redenen niets voor, maar het op dramatische wijze
stranden van Micks project brengt hem op andere gedachten.
Een aangrijpende, weemoedige film over leven en dood, jeugd
en ouderdom, gedrevenheid en berusting, eenzaamheid en
vriendschap. Roept associaties op met Fellini’s 8½ en het
kuuroord uit Manns Zauberberg.

Titel: Záhrada (The garden)
Regie: Martin Sulík
Met: Roman Luknár, Marián Labuda, Zuzana Šulajová, Jana
Švandová
Slowakije 1995
kleur 104 minuten
De dertigjarige Jakub heeft een saaie baan en een uitzichtloze
verhouding met een getrouwde vrouw. Als hij op aanraden van
zijn vader in het huis van zijn overleden grootvader gaat kijken,
gaat er een nieuwe wereld voor hem open. Hij verzorgt de
paradijselijke tuin en leest in het dagboek van zijn grootvader
hoe je gras maait, bomen snoeit, brood bakt en slivovitsj maakt.
Ook leert hij de ondoorgrondelijke Helena (de ‘wonderlijke
maagd’) en een hele reeks vreemde figuren kennen. Uiteindelijk
besluit hij niet terug te keren naar het stadsleven.
Titel: Zamri, umri, voskresni! (Freeze, die, come to life!)
Regie: Vitali Kanevski
Met: Dinara Drukarova, Pavel Nazarov, Elena Popova
Rusland 1990
zwart-wit 105 minuten
Het barre leven in een stalinistisch strafkamp in Siberië in 1947,
gezien door de ogen van twee kinderen, een jongetje en een iets
ouder meisje, die zich staande houden met humor en
goedmoedige plagerijen. Weinig plot, meer een serie
documentaireachtige taferelen uit het soms gruwelijke
kampleven. De film eindigt met een scène waarin de regisseur
naar voren treedt en de illusie van de vierde wand doorbreekt.
Wordt beschouwd als een van de beste Russische films uit de
glasnost-periode.
Titel: Zeit der Kannibalen
Regie: Johannes Naber
Met: Sebastian Blomberg, Devid Striesow, Katharina
Schüttler, Romesh Ranganathan, Steve Ellery
Duitsland 2014
kleur 93 minuten
Twee businessconsultants reizen al jaren samen
derdewereldlanden af om daar schimmige, maar altijd zeer
lucratieve deals te sluiten. Ze leven vrijwel uitsluitend in chique
hotelsuites en houden zich niet bezig met wat er buiten gebeurt
of wie ze met hun arrogantie en zelfzuchtigheid duperen. Hun
grootste droom is partner worden en nóg meer verdienen.
Tijdens een verblijf in Nigeria wordt hun hebzucht hun door
een reeks onvoorziene ontwikkelingen noodlottig. Somber
beeld van de belevingswereld van twee cynische zakenlieden
die diep neerkijken op iedereen buiten hun eigen welvarende
kringetje, gefilmd tegen de achtergrond van telkens dezelfde
verwisselbare decors: hotelkamers in een smoglandschap vol
torenflats, beschenen door een wazige zon. Beangstigend.

Titel: Zelig
Regie: Woody Allen
Met: Woody Allen, Mia Farrow
USA 1983
zwart-wit en kleur 75 minuten
Quasi-documentaire over de fictieve Leo(nard) Zelig,
gesitueerd in de Roaring Twenties. Zelig heeft geen eigen
persoonlijkheid en past zich letterlijk, lichamelijk en geestelijk,
aan bij dominante mensen in zijn omgeving. Hij wordt genezen
door een vrouwelijke psychiater, op wie hij ook verliefd wordt.
Plotseling duikt echter een vrouw op die beweert een kind van
’m te hebben. Vele rechtszaken volgen en Leo wordt verguisd
(‘lynch the little Hebe’) en valt terug in oude kwaal. Hij
verdwijnt spoorloos. De psychiater vindt hem ten slotte terug
onder Hitlers bruinhemden. Hij krijgt gratie en ze trouwen.
Spoedig verdwijnt zijn ziekte geheel en hij sterft gelukkig.
Zwart-witbeelden zogenaamd uit de jaren twintig doorschoten
met kleureninterviews van ‘nu’, ten dele met echte personen,
bijvoorbeeld Saul Bellow. Ingehouden humor en vele mooie
momenten. Wel wat kort.
Titel: Zero dark thirty
Regie: Kathryn Bigelow
Met: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt, Jason
Clarke, Mark Strong, Kyle Chandler, Jennifer Ehle,
Edgar Ramirez, Reda Kateb, J.J. Kandel
USA 2012
kleur 155 minuten
De jonge Maya werkt vanaf het begin van de jaren nul bij de
CIA. Haar eerste taak is het ondervragen van gevangenen na de
aanvallen van 11 september. Jarenlang probeert ze informatie te
krijgen waaruit de verblijfplaats van Osama bin Laden valt af te
leiden. Ze komt op het spoor van een van Osama’s belangrijkste
koeriers en in 2011 lijkt haar vele werk eindelijk vruchten af te
gaan werpen: er wordt een huis in Pakistan ontdekt waar de Al
Qaida-leider zich waarschijnlijk schuilhoudt. Er wordt een
SEAL-team op afgestuurd, dat het huis in het holst van de nacht
binnenvalt. De film, die geheel gebaseerd is op ware
gebeurtenissen, neemt ruim de tijd om de kijker getuige te laten
zijn van het jarenlange moeizame CIA-onderzoek, inclusief de
beruchte wrede verhoortechnieken om mensen aan het praten te
krijgen en aanslagen waarbij CIA-medewerkers om het leven
komen, en culmineert in de nachtelijke SEAL-actie. Spannend
als een thriller en (voor zover ik kan beoordelen) zo
realiteitsgetrouw als gezien het gegeven haalbaar is.
Titel: Zero Kelvin
Zie:
Kjærlighetens kjøtere

Titel: Zie mij doen
Regie: Klara van Es
Met: Jessica Mouha, Mathias Verheyen, Nadine Zandmer,
Quan Zhang, Sam Bernaers, Sofie de Vlieger
België 2018
zwart-wit 85 minuten
Sfeervolle zwart-witdocumentaire over Nadine, Sofie, Sam,
Quan, Mathias en Jessica, bewoners van een instelling voor
geestelijk gehandicapten. We zien hun dagelijks leven met ups
en downs, confrontaties, grapjes en serieuze gesprekken. De een
geeft structuur aan zijn leven door alle belangrijke data en
tijden nauwgezet te onthouden, een ander uit zijn frustraties
over zijn beperkingen via muziek, een derde heeft moeite om
werk, paardrijhobby en relatie allemaal voldoende aandacht te
geven, enzovoort. Kortom, zo ‘beperkt’ zijn deze mensen nu
ook weer niet – ze hebben precies dezelfde dromen, angsten en
verlangens als iedereen. Hartverwarmende, intieme
documentaire van Van Es, die tijdens een langdurig verblijf in
de inrichting een hechte band opbouwde met de bewoners.
‘Kijken mag, maar liever niet staren.’
Titel: Ziener, de
Regie: Gerrit van Elst
Met: Porgy Franssen, Carine Crutzen, Gijs Naber, Elizabeth
Hoytink, Liz Snoyink
Nederland 1998
kleur 93 minuten
Verfilming van de gelijknamige roman van Simon Vestdijk,
met Franssen als de voyeur Pieter le Roy, die vrijende stellen
bespiedt. Als er in het huis waar hij met zijn moeder woont een
lerares op kamers komt wonen die af en toe een leerling bijles
geeft, gaat Pieter fantaseren over een verhouding tussen die
twee. Hij probeert met alle macht deze fantasie werkelijkheid te
laten worden. Daarbij gaat hij zich gaandeweg echt voor hun
geluk interesseren; van een voyeur verandert hij langzamerhand
in een voyant, een ziener. De film is, evenals het boek,
gesitueerd in de jaren vijftig, min of meer noodgedwongen,
want het verhaal zou in een later decennium, en zeker in de
jaren negentig, nauwelijks meer voorstelbaar zijn. De sfeer van
die tijd is goed getroffen, al wordt er soms iets te vrijmoedigmodern gepraat. Deze Vestdijk-verfilming vormt samen met
Het glinsterend pantser en Ivoren wachters een drieluik dat in
1998 werd gemaakt voor de Nederlandse tv.

Titel: Zimna wojna (Cold war)
Regie: Pawel Pawlikowski
Met: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza,
Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam Woronowicz,
Adam Ferency, Drazen Sivak, Slavko Sobin
Polen 2018
zwart-wit 88 minuten
Het verhaal van de turbulente liefde van Wiktor en Zula ten
tijde van de koude oorlog, gebaseerd op het levensverhaal van
de ouders van de regisseur. De twee ontmoeten elkaar in de
jaren veertig als zij zich aanmeldt als zangeres bij een
volksmuziekgroep waarvan hij de dirigent is. De volkscultuur
moet worden verheerlijkt, maar weldra worden ook de
socialistische heilstaat en de grootsheid van Stalin bezongen.
Als Wiktor naar het Westen vlucht raken de twee gescheiden,
maar bij incidentele ontmoetingen blijkt hun passie nog
springlevend. Uiteindelijk voegt zij zich weer bij hem in Parijs,
maar ze kan haar draai daar niet vinden en keert terug naar
Polen. Hij besluit ondanks zijn comfortabele leventje in Parijs
dat hij bij haar wil zijn en volgt haar, waarna hun liefde een
fatale wending neemt. Het verhaal wordt in korte schetsen
verteld, gefilmd in zwart-wit in de stijl van de periode en
passend bij de schrille tegenstellingen van destijds. De
onmogelijke passie van twee mensen met zeer verschillende
temperamenten en voorkeuren die ook nog eens in de verkeerde
tijd en in het verkeerde land leefden, is bijzonder indringend en
strikt onsentimenteel verbeeld. Na Ida opnieuw een
meesterwerk van Pawlikowski.
Titel: Zoeken naar Eileen
Regie: Rudolf van den Berg
Met: Thom Hoffman, Lysette Anthony, Gary Whelan, Leen
Jongewaard, Kenneth Herdigein
Nederland 1987
kleur 105 minuten
Architect Flip de Wit (Hoffman) verliest zijn geliefde Marjan
bij een auto-ongeluk. Samen met een trouwe klant (Herdigein)
probeert hij de winkel die zij dreef voort te zetten. Ongeveer
een jaar later komt een vrouw (Anthony) met een kind de zaak
ingelopen, die een griezelige gelijkenis met Marjan vertoont. Ze
blijkt Ierse te zijn, Eileen te heten en op zoek te zijn naar haar
minnaar en tegelijk op de vlucht voor haar echtgenoot. Jaren
later, als Flip zijn oorspronkelijke werk al lang weer heeft
opgevat, ziet hij Eileen weer: ze werkt als kindermeisje op een
kasteel in België. Dan vertellen ze elkaar eindelijk hun
volledige verhaal. De film, naar een boek van Leon de Winter
en blijkens de aftiteling bedoeld als troost voor hen die pijn en
verdriet hebben, fascineert, maar bevat wel een paar zwakke
plekken. De twee hoofdrollen dragen de film echter met gemak.

Titel: Zona, la
Regie: Rodrigo Plá
Met: Daniel Giménez Cacho, Daniel Tovar, Alan Chávez,
Carlos Bardem, Mario Zaragoza, Marina de Tavira,
Maribel Verdú, Fernando Becerril
Mexico 2007
kleur 97 minuten
Bewoners van een ommuurde wijk voor rijken in Mexico-Stad
worden opgeschrikt door een brute moord nadat er tijdens een
storm een groot reclamebord is omgevallen en een bres in de
muur heeft geslagen. Twee van de drie inbrekers die de wijk
waren binnengedrongen, en ook een bewaker, worden
doodgeschoten door milities die door de bewoners zelf zijn
gevormd omdat ze geen vertrouwen in de politie hebben, maar
een derde weet zich te verstoppen en sluit vriendschap met een
jongen in een van de luxe huizen in de wijk, die daardoor in een
gewetensconflict komt. De film is niet zozeer een thriller als
wel een commentaar op de Mexicaanse maatschappij, die in het
teken staat van een grimmige Darwinistische strijd, corruptie en
eigenrichting. Indrukwekkend en een tweede keer kijken zeker
waard.
Titel: Zondagsjongen, de
Regie: Pieter Verhoeff
Met: Rik van Uffelen, Tom van Hezik, Magdalena Ritter
Nederland 1991
kleur 95 minuten
De Nederlandse tv-programmamaker Anton Berk, geboren in
1944 uit een Nederlands-Duits artiestenhuwelijk, reist
vierenveertig jaar later terug naar zijn geboorteplaats omdat een
Duitse oom van hem ernstig ziek is. De reis roept allerlei
herinneringen in hem wakker. In zijn jeugd woonde hij nu eens
in Nederland, dan weer in Duitsland, en hij voelt zich in geen
van beide landen echt thuis. Ook tegenover de oom staat hij
dubbelzinnig: als kind zag hij hem als een (oorlogs)held, later
verloochende hij hem tegenover zijn Nederlandse vrienden
omdat hij zich schaamde voor zijn Duitse afkomst. Naar
gelijknamig autobiografisch boek van Cherry Duyns.

Titel: Zonder Zelda
Regie: Maarten Treurniet
Met: Isabel Erisman, Damien Hope, Elsie de Brauw, Gijs
Scholten van Aschat, Jaap Spijkers, Dieuwertje Blok
Nederland 1997
kleur 69 minuten
Wander, die op een binnenvaartschip werkt, ziet plotseling in
een tv-programma een vrouw die hem bekend voorkomt. Het is
zijn jeugdvriendinnetje Zelda. Ze trokken met elkaar op in de
tijd dat hij als schipperskind op een internaat zat met verder
voornamelijk vervelende rijkeluiskinderen. Zij was rebels en
vrijgevochten, maar langzaam begon het hem te dagen dat ze
iets verborgen hield, hoewel hij niet begreep wat. Nu komt hij
daar eindelijk achter. Goed gespeeld en met zorg voor de
‘couleur temporale’ gemaakt. De verpletterende clou aan het
eind ligt er wat dik bovenop, maar verder valt er weinig aan te
merken op de film.
Titel: ZOO, a zed and two noughts
Regie: Peter Greenaway
Met: Brian Deacon, Eric Deacon, Andrea Ferreol, Gerard
Thoolen, Guusje van Tilborgh
UK/Nederland 1986
kleur 112 minuten
Twee vrouwen komen om als een zwaan tegen de voorruit van
hun auto vliegt precies tegenover de ingang van de dierentuin
waar hun echtgenoten, een (vroeger Siamese) tweeling, als
zoölogen werken. Derde vrouw die ook in auto zat moet één,
later twee benen missen. De broers gaan naar aanleiding van het
ongeluk dood, verval, verrotting en de geschiedenis van het
leven op aarde bestuderen, maar komen niet echt verder. De
zin/zinloosheid van het bestaan wordt er niet door verhelderd.
De opvolger van The draughtman’s contract is bizar,
onconventioneel en vol zwarte humor, maar ontroert in het
geheel niet; de film laat je letterlijk koud.

Titel: Zui yao yuan de ju li (The most distant course)
Regie: Jing-Jie Lin
Met: Tz-yi Mo, Siao-guo Jia, Lisi Ai, Gwei Lun-Mei, Shenghao Wen
Taiwan 2007
kleur 110 minuten
Verhaal over drie mensen die op een beslissend moment in hun
leven zijn aangekomen. Geluidstechnicus Xiaotang is door zijn
vriendin verlaten en net ontslagen en besluit een project aan te
pakken dat hij en zijn vriendin hadden gepland, maar dan
zonder haar: het vastleggen van de geluiden van Taiwan.
Psychiater Acai heeft spijt dat hij tien jaar eerder de vrouw van
wie hij hield zijn liefde niet heeft bekend. En Xiaoyun verveelt
zich als secretaresse op een kantoor en als maîtresse van een
getrouwde man. Xiaotang reist door het land en stuurt bandjes
van zijn opnamen naar het adres van zijn ex-vriendin, maar die
is verhuisd en Xiaoyun krijgt de opnamen. Na aanvankelijke
aarzeling maakt ze de enveloppen open en beluistert de bandjes,
en ze raakt zo gefascineerd dat ze op reis gaat op zoek naar de
plekken waar de geluiden zijn opgenomen. Acai gaat op een
ochtend in een opwelling niet aan het werk, maar trekt
vrijetijdskleding aan, trekt eropuit en komt onderweg Xiaotang
tegen. Aan het eind komen alle lijnen (misschien) samen. De
film komt wat moeizaam op gang omdat er alleen getoond en
nauwelijks uitgelegd wordt, maar langzamerhand raak je als
kijker geboeid door de drie eenzame dolende zielen. Geluiden
spelen een belangrijke rol in deze film en een goede
stereoweergave is daarom absoluut aan te raden.
Titel: Zurich
Regie: Sacha Polak
Met: Wende Snijders, Sascha Alexander Gersak, Barry
Atsma, Martijn Lakemeier, Aäron Roggeman, Tristan
Göbel
Duitsland/Nederland/België 2015
kleur 89 minuten
Tweede speelfilm van Sacha Polak. Net als in haar debuut
Hemel is de hoofdpersoon een vrouw die haar houvast in het
leven kwijt is, hier Nina, adembenemend vertolkt door Wende
Snijders. Ze zwerft na de dood van haar grote liefde langs de
Europese snelwegen en probeert wanhopig een traumatische
belevenis te vergeten waarover we pas gaandeweg in flashbacks
meer te weten komen. Haar beurtelings stuurloze en
aanhankelijke gedrag wordt invoelbaarder naarmate de pijn die
haar is aangedaan steeds scherpere contouren krijgt. Intrigerend
en aangrijpend beeld van een aan scherven geslagen leven.

Titel: Zus & zo
Regie: Paula van der Oest
Met: Monic Hendrickx, Anneke Blok, Sylvia Poorta, Halina
Reijn, Jacob Derwig, Theu Boermans, Jaap Spijkers,
Annet Nieuwenhuijzen, Pieter Embrechts
Nederland 2001
kleur 100 minuten
Drie Amsterdamse zussen raken in alle staten als ze van hun
moeder horen dat hun broertje Nino, van wie ze dachten dat hij
homo was, met een hippe kunstcritica gaat trouwen. Daardoor
zal hij het Portugese hotel erven waar zij hun jeugd
doorbrachten, en dat willen ze koste wat kost voorkomen.
Aanvankelijk is de film een grotestadssatire en -komedie, maar
voor de ontknoping in Portugal verandert de toon, en er volgen
bittere en ontroerende momenten waarin het geld waarop
iedereen zit te azen ineens op de achtergrond raakt. Goed
doordachte en uitgevoerde film, met een aangename mix van
genres en vol stekelige kantjes en onsympathieke personages.
Titel: Zusje
Regie: Robert Jan Westdijk
Met: Kim van Kooten, Maarten Zomer, Hugo Metsers III,
Roeland Fernhout, Ganna Veenhuysen
Nederland 1995
kleur circa 90 minuten
Na een lang buitenlands verblijf staat de sarcastische en
contactgestoorde Martijn Zuidewind plotseling met een
videocamera bij zijn zus Daantje op de stoep. Ze reageert eerst
voorspelbaar afwijzend, maar went dan verrassend snel aan de
hinderlijke aanwezigheid van haar voortdurend filmende en op
zeurderige toon vragen stellende broer (de vergelijking met
Frans Bromet in het tv-programma Buren dringt zich op).
Waarom Daantje toelaat dat haar broer haar van haar vrienden
vervreemdt en haar omgeving tot wanhoop drijft, wordt
duidelijk als blijkt dat broer en zus een geheim delen. Maar hoe
de vork precies in de steel zit, komen we pas te weten als
Daantje zich de camera heeft toegeëigend en met kracht orde op
zaken stelt in haar leven. De film gaat enerzijds over de macht
van de camera en toont hoezeer iedereen in korte tijd vertrouwd
is geraakt met die onbescheiden indringer, maar anderzijds ook
over de beslissende en soms fatale invloed van belevenissen in
de kindertijd. De vorm is origineel: nagenoeg de hele film
bestaat uit de door Martijn en Daantje gemaakte videobeelden,
waardoor de kijker snel betrokken raakt bij de obsessieve haatliefdeverhouding van broer en zus.

Titel: Zusje van Katia, het
Regie: Mijke de Jong
Met: Betty Qizmolli, Julia Seijkens, Olga Louzgina, Ian Bok,
Tatiana Sharkova
Nederland 2008
kleur 81 minuten
Kinderlijk dertienjarig meisje woont in een flat in AmsterdamNoord met haar zus, die paaldanseres is, en haar Russische
moeder, een prostituee. Omdat ze geen verweer heeft tegen de
heftige emotionele uitbarstingen van beiden en het grootste deel
van de tijd aan haar lot wordt overgelaten, gaat ze steeds meer
in een fantasiewereld vol enerzijds kinderlijke en anderzijds
veel te volwassen elementen leven. In het centrum maakt ze
kennis met John, die mensen vertelt over Jezus. De naturel
spelende cast zorgt voor een gevoelig en ingetogen beeld van
een ernstige misstand met een bijna tragische afloop. Het drama
blijft steeds knap verborgen onder de documentaire, quasialledaagse stijl. Onderdeel van een trilogie die De Jong maakte
over de groeipijnen van meisjes (de andere delen zijn Bluebird
en Joy).
Titel: Zvizdan (High sun)
Regie: Dalibor Matanic
Met: Tihana Lazovic, Goran Markovic, Nives Ivankovic,
Dado Cosic, Stipe Radoja, Trpimir Jurkic, Mira
Banjac, Slavko Sobin
Kroatië, Slovenië, Servië 2015
kleur 123 minuten
Drie verhalen over onmogelijke liefdes in het grensgebied van
Servië en Kroatië, waarbij de geliefden telkens worden gespeeld
door dezelfde acteurs, tonen het verwoestende effect van de
Balkanoorlog op individuele levens. Het eerste verhaal speelt in
1991, vlak voor het uitbreken van de oorlog als de etnische
spanningen al door de lucht knetteren, het tweede in 2001, als
de bewoners getraumatiseerd en vol wrok terugkeren naar hun
verwoeste huizen, en het laatste in 2011, als de jeugd de oorlog
alweer half is vergeten maar de oude tegenstellingen nog
onderhuids doorwoekeren. Iets te schematisch van opbouw (het
zijn eigenlijk meer drie korte films dan één geheel) en met
nogal nadrukkelijke symboliek, maar fraai breedbeeldcamerawerk van de oogstrelende landschappen. De eerste twee
verhalen zijn de beste, het laatste is minder overtuigend.

Titel: Zwarte zwanen
Regie: Colette Bothof
Met: Carice van Houten, Dragan Bakema, Mohammed
Chaara
Nederland 2005
kleur 88 minuten
Aan de Spaanse zuidkust ontmoeten twee jonge Nederlanders
elkaar. Marleen werkt er in een bejaardentehuis om haar Spaans
op te halen en Vince is een vrijbuiter en kleine crimineel die
een oude boot aan het oplappen is waarmee hij naar Afrika wil.
De twee worden verliefd en hun passie wordt mettertijd zo
heftig dat die letterlijk een zaak van leven en dood wordt. Van
Houten en Bakema zetten de amour fou met verve neer en de
beelden zijn om je vingers bij af te likken, maar helaas krijgen
de personages te weinig context mee, waardoor de
(nadrukkelijk onrealistische) plot als los zand aan elkaar hangt
en ondanks de heftigheid iedere dwingendheid mist. Bovendien
dissoneren de Hollands-miezerige dialogen met de
onheilspellende sfeer van de zwijgende scènes. Met name het
laatste deel, vanaf Marleens opname in een inrichting, is
onbevredigend. De film werd al in 2003 gemaakt, maar kon
door financiële problemen pas in 2005 worden uitgebracht.
Titel: Zwei Leben (To liv / Two lives)
Regie: Georg Maas, Judith Kaufmann
Met: Juliane Köhler, Liv Ullmann, Sven Nordin, Ken Duken,
Julia Bache-Wiig, Rainer Bock, Vicky Krieps, Klara
Manzel
Duitsland/Noorwegen 2012
kleur 97 minuten
In 1990, vlak na de val van de Berlijnse Muur, krijgt Katrine,
die in de DDR is opgegroeid en sinds twintig jaar in Noorwegen
woont, bezoek van een advocaat die met behulp van haar en
andere getuigen een proces wil aanspannen tegen de Noorse
staat. Katrine is namelijk een van de zogeheten Lebensbornkinderen: ze is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren uit de
verbintenis tussen een nazi en een Noorse vrouw, bij haar
moeder weggehaald en als ‘Arisch’ meisje in een Duits
kindertehuis opgevoed. Nu leidt ze een gelukkig leven met haar
moeder, haar man en haar dochter en kleindochter. Door de
komst van de advocaat komt echter langzaam een heel web van
leugens en geheimen aan het licht. Deze onthutsende thriller
over een bijzonder kwalijke zwarte bladzijde uit zowel de
Noorse als de Oost- en West-Duitse geschiedenis laat de kijker
van de ene verbijstering in de andere vallen. Geïnspireerd op de
roman Eiszeiten van Hannelore Hippe.

Titel: Zweite Frau, die
Regie: Hans Steinbichler
Met: Matthias Brandt, Monica Bleibtreu, Maria Popistasu,
Maia Morgenstern
Duitsland 2008
kleur 90 minuten
Erwin is eind dertig en woont nog bij zijn moeder; samen
drijven ze een tankstation in the middle of nowhere. Hun
symbiotische relatie wordt verstoord als Erwin via een
bemiddelingsbureau Irina, een levenslustige Roemeense, in huis
haalt. Dit gegeven zou de opmaat kunnen vormen tot een
gênante klucht, maar zo’n film is dit niet. De drie
hoofdpersonen worden met al hun mooie en minder mooie
menselijke kanten getoond en we maken hen ook mee in hun
diepste eenzaamheid en hun verlangen zich bemind te weten.
Dat biedt zelfs perspectieven voor een soort happy end. De drie
hoofdrollen zijn uitstekend en het verhaal wordt voortdurend
begeleid door passende muziek.

