
Hysteria 17 filles

Typisch dat de grote winnaars van de laatste Oscar-
uitreiking, The Artist en Hugo, allebei gaan over de 
begindagen van de cinema. The Artist zag er uit als 
een oude film, maar Martin Scorsese kiest precies 
het andere uiterste: moderne, zeer spectaculaire 3D 
technieken. (3D toeslag 2,50.)
Hugo is een weesjongen met een bijzondere 
woonplaats: achter de klok van een treinstation in 
Parijs, in de dertiger jaren. Hij windt er de klokken op. 
Meer inventiviteit heeft hij nodig om zijn automaton 
aan de praat te krijgen. Dat is een soort robot, het enige 
wat hij nog van zijn vader heeft. Hugo moet daarvoor 
tandwieltjes stelen in de speelgoedwinkel van een 
chagrijnige verkoper (Ben Kingsley). Deze man blijkt 
de nu legendarische, maar toen gedesillusioneerde 
filmpionier en fantast George Méliès. 

Scorsese maakte een briljante, visueel verbluffende 
ode aan de geniale Méliès, die zijn filmbeelden destijds 
handmatig inkleurde. Hugo is een heerlijke familiefilm. 
Daarom een extra voorstelling op zondagochtend in 
Roosendaal. 

Hugo (3D)

The Girl with 
the Dragon Tattoo

BoZ:

17 fillesRsd: wo 23 mei
BoZ:

zo 27, di 29 mei

Aanvang 20.30 uur, zondag 18.45 uur
TOEGANG: leden 7 euro. LIDMAATSCHAP: 8 euro per jaar, bij de kassa. Leden krijgen de folder thuisgestuurd.

RESERVEREN: Cinemactueel Bergen op Zoom, Potterstraat 30, 0164-254886. City Roosendaal: Brugstraat 48, 0165-534503,

www.cinemaparadiso.nl
Cine-Service Etten-Leur, Binnentuin 2, 076-5010167. POSTADRES: Azurietdijk 31, 4706 BL Roosendaal 20
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Hugo (3D)

Hysteria

Shame

Martin Scorsese, VS 2011, 126 min, Eng gespr.

zo 13, di 15 mei
do 10 mei

BoZ:
Rsd:

The LadyRsd: wo 16 mei
ma 14 meiBoZ:

A Dangerous Method
Parked

Albert Nobbs
Extremely Loud and Incredibly Close

Intouchables

ma 21 mei

zo 6, ma 7, di 8 mei
do 3, zo 6 (11.00), wo 9 mei

BoZ:
Rsd:

De succesvolle yup Brandon (Michael Fassbender) 
kan maar aan één ding denken. Seks. Zodra er liefde 
of gevoel bij komt kijken haakt hij af. Ondanks zijn 
energieverslindende obsessie houdt hij zich redelijk 
staande. Tot zijn zus Sissy (sterk gespeeld door Carey 
Mulligan) ineens op de stoep staat.

Langzaam wordt duidelijk dat Brandons manier van 
leven andere problemen camoufleert. Dat de verhuizing 
van zijn familie vanuit Ierland naar de Verenigde 
Staten er mee te maken heeft schemert door in de 
tekst van Sinatra’s ‘New York, New York’. Het lied 
wordt op gevoelige wijze gezongen door Sissy, in een 
langgerekte, sfeervolle scène. Shame gaat duidelijk over 
meer dan seksverslaving en heeft veel te zeggen over de 
hedendaagse mens. 

Fassbender werd voor zijn fantastische spel bekroond 
in Venetië, maar had veel meer prijzen verdiend. Dat 
hij die niet kreeg komt vast door het controversiële 
thema van de film. Shame is een ijzersterk drama dat 
diep onder de huid kruipt. De deels in Amsterdam 
wonende Britse beeldend kunstenaar Steve McQueen 
debuteerde als speelfilmregisseur met Hunger, over IRA 
leider Bobby Sands. Net als in die film trekt McQueen 
de kijker de wereld van zijn getroubleerde personages 
binnen door indringende, spectaculair lange shots.

Steve McQueen, VK 2011, 99 minuten, 
Engels gesproken

Suu Kyi is de dochter van generaal Aung San, de man 
die Birma in 1948 losweekte van de Britse koloniale 
overheersing. Hij werd snel na de onafhankelijkheid 
vermoord door tegenstanders. Suu Kyi groeide op in 
Engeland, waar ze trouwde met de Britse wetenschapper 
Michael Aris. Eind jaren tachtig keerde ze terug naar 
inmiddels tot Myanmar omgedoopte land, om haar door 
een hersenbloeding getroffen moeder te verzorgen. Het 
militaire geweld waarmee ze dan geconfronteerd wordt 
roept verzet in haar op. 

De charismatische vrouw wordt al snel leidster van de 
geweldloze Nationale Liga voor Democratie. Ze wint de 
eerste vrije verkiezingen van het land, maar de uitslag 
wordt niet erkend door de militaire junta. Suu Kyi 
verblijft vele jaren onder huisarrest in haar ouderlijk 
huis. In 1991 krijgt ze de Nobelprijs voor vrede. Ze 
weigert haar land te verlaten, omdat ze er anders 
niet meer toegelaten wordt. Haar man en kinderen in 
Londen kan ze niet bezoeken, ook niet als Michael aan 
prostaatkanker overlijdt. Onlangs was ze weer in het 
nieuws omdat ze nu eindelijk parlementslid is. 

Het dramatische levensverhaal, met de uit Maleisië 
afkomstige actrice Michelle Yeoh in de hoofdrol, wordt 
meeslepend in beeld gebracht door Luc Besson. Als 
perspectief kiest hij voor een belangrijk deel van de film 
de ogen van de echtgenoot (David Thewlis), wat The 
Lady tot een prachtig liefdesverhaal maakt.

Luc Besson, Frankrijk/VK 2011, 132 minuten, 
Engels/Birmees gesproken

BoZ, Cinemactueel: zo 13, di 15 mei
Roosendaal, City: do 10 mei
Etten-Leur, Cine-Service: wo 16 mei

BoZ, Cinemactueel: ma 14 mei
Roosendaal, City: wo 16 mei

      Shame The Lady

Verwacht: 

zo 20, di 22 mei
do 17 mei

BoZ:
Rsd:

BoZ, Cinemactueel: zo 6, ma 7, di 8 mei
Roosendaal, City: do 3, zo 6 (11u), wo 9 mei
Etten-Leur, Cine-Service: wo 9 mei

Regisseuse Tanya Wexler neemt ons in deze 
romantische komedie mee naar het Victoriaanse Londen 
van eind 19e eeuw.

In zijn kliniek behandelt dokter Robert Dalrymple 
(Jonathan Pryce) ‘hysterische’ vrouwen, door hun 
echtgenoten gestuurd omdat ze thuis ongelukkig zijn. 
Om de dames van hun onrust af te helpen worden ze 
door de dokter op netjes afgedekte tafels gelegd en 
‘gemasseerd’ als verlichting voor hun aanvallen van 
hysterie. De behandeling is zo’n succes dat Dalrymple 
hulp inroept van de jonge idealistische dokter Mortimer 
Granville (Hugh Darcy), die al snel met RSI klachten te 
kampen krijgt door het vele handwerk. Gelukkig voor 
Mortimer is zijn beste vriend uitvinder en bedenkt deze 
een aanvankelijk door een stoomgenerator aangedreven, 
later elektrisch hulpmiddel om Mortimer te assisteren 
met zijn handarbeid. Het leidt tot de uitvinding van 
de vibrator, waardoor de hysterie uiteindelijk in geen 
velden of wegen meer te bekennen was en de dames 
voor hun eigen genot konden zorgen.

Deze komedie over de uitvinding van de vibrator bevat 
ook een romantische component, want tussen Mortimer 
en Dalrymple’s geëmancipeerde en eigenzinnige 
dochter Charlotte ontspint zich een bescheiden romance. 
Hun terughoudende liefdesspel steekt grappig af tegen 
de opgewonden clientèle die de hele praktijk van 
Dalrymple bij elkaar kirt. 

Tanya Wexler, VK 2011, 100 minuten, 
Engels gesproken

Camille is een populair meisje op school. Als ze 
zwanger raakt en tegen alle adviezen in besluit het kind 
te houden is er al snel sprake van een ware epidemie. 
Alle andere meiden willen ook zwanger zijn. Dat loopt 
uit op 17 dikke buiken in het lyceum van Lorient. 
De ouders maken zich grote zorgen, maar de meiden 
fantaseren liever hoe ze samen van de kinderbijslag een 
huis huren en daar met al hun kinderen samenwonen. 
Zonder jongens of ouders. Pogingen om hen van hun 
plannen af te brengen werken averechts. Zoals dat gaat 
bij pubermeisjes.  

De actie is te zien als een reactie op slechte 
vooruitzichten, zoals ook op de Amerikaanse 
highschool waar het historische gegeven achter het 
verhaal zijn oorsprong heeft. Een leven achter de kassa 
in de supermarkt is niet alles. Niet echt een rationele 
oplossing natuurlijk, zo’n kind, maar verveling en 
behoefte aan aandacht doen rare dingen met een jeugdig 
brein. De broer van Camille gaat in het leger. Een 
andere uitweg voor het zelfde probleem misschien. 

Deze innemende film, gemaakt in een documentair 
realistische stijl, is het debuut van de gezusters Coulin.

Delphine en Muriel Coulin, Frankrijk 2011, 
87 minuten, Frans gesproken

BoZ, Cinemactueel: zo 20, di 22 mei
Roosendaal, City: do 17 mei
Etten-Leur, Cine-Service: wo 23 mei

BoZ, Cinemactueel: ma 21 mei
Roosendaal, City: wo 23 mei

Le HavreRsd: wo 30 mei
ma 28 meiBoZ:

do 24 meiRsd:

wo 9 meiE-L:

wo 16 meiE-L:

wo 23 meiE-L:

The Girl with the 
Dragon Tattoo

Le Havre

De Millennium trilogie van Stieg Larsson een succes 
noemen is een understatement. Meer dan 65 miljoen 
mensen kochten de boeken en vrijwel iedereen zag de 
Zweedse verfilming. Dan blijft Hollywood natuurlijk 
niet achter. Met een stevig budget en een imposante 
cast (Daniel Craig, Christopher Plummer en onze eigen 
Yorick van Wageningen) werd het eerste deel uit de 
misdaadtrilogie, Mannen die vrouwen haten, door 
meesterregisseur David Fincher (Se7en, Fight Club, The 
Social Network) opnieuw verfilmd.

Een opfrisser. Mikael Blomkvist, redacteur van het 
politieke tijdschrift Millennium, is op non-actief gezet 
na een veroordeling wegens laster. Daarom gaat hij in 
op het verzoek van de rijke zakenman Henrik Vanger 
om diens familiegeschiedenis te schrijven. De opdracht 
blijkt een excuus is om Mikael te laten uitzoeken wat 
er gebeurde met Vangers nicht Harriet, die 40 jaar 
geleden op zestienjarige leeftijd verdween. Onmisbaar 
bij zijn zoektocht is de hulp van Lisbeth Salander, een 
gehavende, mensenschuwe, maar hyperintelligente 
hacker, die niet van opgeven weet.
 
Wij zien meestal niet de zin van het nog eens 
overmaken van een goede film om een ander 
taalgebied te gerieven. Anderzijds is het interessant hoe 
filmmakers andere accenten leggen in een verhaal. En 
niemand kan ontkennen dat deze Amerikaanse versie 
er een stuk professioneler en zo mogelijk nog enger uit 
ziet. 

David Fincher, VS 2011, 158 minuten, 
Engels gesproken

Dat overheden geneigd zijn immigranten te zien als 
een soort ongedierte in plaats van mensen, is niet 
voorbehouden aan Nederland. De Bretonse havenstad 
Le Havre was al vaak het toneel van hartverscheurende 
taferelen met vluchtelingen die per container proberen 
te reizen naar een veilige bestemming. In de praktijk 
zijn er gelukkig ook nog gewone mensen die bereid zijn 
een ander te helpen.

In deze film is dat schoenmaker Marcel Marx. Hij 
ontfermt zich over Indrissa, een jongen uit Gabon die 
als enige van een containerlading wist te ontsnappen 
aan de politie. Marcel gaat er voor zorgen dat Indrissa 
alsnog naar zijn moeder kan reizen, in Engeland. Geen 
instantie die hem weerhoudt.

Een prachtige rol is weggelegd voor Marcels echtgenote 
Arletty, gespeeld door Kati Outinen, een oude bekende 
uit Kaurismäki’s Finse films. Ze behandelt haar man 
als een kind en praat mechanisch over haar huishouden. 
Over haar ziekte spreekt ze niet.

Zoals bij Woody Allen de overstap van New York 
naar Europa verfrissend werkte, is ook Kaurismäki’s 
eerste buiten Finland gemaakte film een voltreffer. Zijn 
droogkomische, licht absurde stijl, vol nostalgische rock 
‘n’ roll, is onveranderd en blijkt perfect te werken in 
een brede Europese context.

Aki Kaurismäki, Frankrijk/Finland 2011, 
103 minuten, Frans gesproken

BoZ, Cinemactueel: zo 27, di 29 mei
Roosendaal, City: do 24 mei
Etten-Leur, Cine-Service: wo 30 mei

BoZ, Cinemactueel: ma 28 mei
Roosendaal, City: wo 30 mei

wo 30 meiE-L:
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