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Maria By Callas

Leaning into the Wind

BoZ: zo 4 (11.15 en 18.45), ma 5, di 6 nov
Rsd: do 1, zo 4, wo 7 nov
E-L : zo 4, wo 7 nov

Richard Eyre, VK 2017, 105 min. Eng gespr
Als hooggeplaatste rechter moet Fiona Maye (Emma
Thompson) de moeilijkste besluiten nemen. En dat
doet ze, gefundeerd en met veel toewijding. Ze lijkt
meer getrouwd met de wet dan met haar man. Als er
een uitspraak moet komen over een minderjarige
Jehova die levensreddende behandeling weigert en
ook echtgenoot Jack (Stanley Tucci) er de brui aan
geeft, mist Fiona het houvast van haar vakkennis
en wordt ze geconfronteerd met meer persoonlijke
betrokkenheid dan haar lief is.
Het is weer een echte McEwan-boekverfilming, deze
indrukwekkende productie. Emma Thompson speelt
een van haar mooiste rollen.

BoZ: zo 11 (11.15), di 13 nov
Rsd: do 8, wo 14 nov
E-L : zo 11, wo 14 nov

Tom Volf, FR 2017, 113 min. Eng gespr
De wereldberoemde sopraan Maria Callas is al
veertig jaar dood, maar in de intieme documentaire
Maria By Callas kan ze eindelijk zelf haar zegje doen.
De film is volledig samengesteld uit archiefbeelden
waarvan sommige zelfs nooit eerder in het openbaar
zijn vertoond. Geen gebruikelijke ‘talking heads’ van
familieleden en kennissen dus, maar Super8-filmpjes,
persoonlijke brieven en eigen concert-opnamen uit
het archief van de diva zelf. Behalve Callas en haar
rijke minnaar Aristoteles Onassis worden er nog heel
wat andere beroemdheden opgevoerd, onder wie
Marilyn Monroe, Alain Delon, Grace Kelly,
J.F. Kennedy, Yves Saint-Laurent en vele anderen.
Een lust voor het oog, en het oor.

BoZ: zo 11 (18.45), ma 12 nov
Rsd: zo 11 nov

Thomas Riedelsheimer, VK/D 2017, 97 min. Eng gespr
Andy Goldsworthy is een Schotse
landschapskunstenaar. Over de hele wereld tovert hij
de alledaagse werkelijkheid door soms kleine
ingrepen om tot kunstwerken. Soms werkt
Goldsworthy met robuuste materialen als enorme
stenen en bomen, maar vaak staat de
vergankelijkheid centraal, zoals in zijn werk met
regen, bladeren en rietstengels. Zo creëert hij zeer
vluchtige zelfportretten door op de grond te gaan
liggen als het gaat regenen. Het silhouet van zijn
lichaam verdwijnt zodra hij opstaat. Een even simpel
als ontroerend beeld. De oogstrelende film, voorzien
van een prachtige soundtrack van Fred Frith, wordt in
Roosendaal ingeleid door Marjeet Verbeek (Spirit in
Roosendaal).
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Jûzô Itami, JPN 1985, 114 min. Jap gespr
De geliefde Japanse eetfilmklassieker Tampopo
uit 1985 is eindelijk gedigitaliseerd en maakte
afgelopen zomer een glorietocht door de
Nederlandse filmtheaters. De zaken gaan niet
best voor kokkin Tampopo. Sinds het overlijden
van haar man heeft ze in haar eentje de zorg
voor hun zoontje én haar noedelbar. Maar de tent
is op sterven na dood. Dat haar ramen (Japanse
noedelsoep) niet te pruimen is helpt ook al
niet. Een passerende vrachtwagenchauffeur
en zijn hulpje trekken zich Tampopo’s lot aan
en besluiten haar te helpen: samen gaan
ze op zoek naar de perfecte bereiding van
ramen. Gaandeweg sluiten steeds meer bonte
figuren zich aan bij het team van soep-experts.
Regisseur Itami was zijn tijd ver vooruit, en
versneed dit smakelijke hoofdverhaal met een
parade aan geestige en soms sensuele passages
over hoezeer eten ons leven bepaalt. Niet alleen
het eten, maar ook de film wordt met smaak
opgediend.
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Lukas Dhont, BE 2018, 100 min. Fr/Ned gespr

In het kader van Coming Out Day is de prachtige, en
nu al met prijzen overladen, Belgische
Oscarinzending Girl als voorpremière te zien. De
vijftienjarige Lara (Victor Polster), geboren als jongen
maar levend als meisje, is met haar vader en broertje
verhuisd naar een nieuwe stad, waar ze kan
studeren aan een van de meest prestigieuze
balletacademies van België.
Regisseur Lukas Dhont haalt in Girl, zijn debuut,
het beste naar boven uit zijn hoofdrolspeler. Victor
Polster verbeeldt op indringende wijze zowel de
worsteling van een opgroeiende transgender om
door de buitenwereld geaccepteerd te worden als de
innerlijke strijd met zichzelf.

Benzinho

BoZ: zo 14 (18.45), ma 15 okt
Rsd: wo 17 okt

Gustavo Pizzi, BRA, URY, D 2018, 95 min. Port gespr

Plaire, aimer et courir
vite

Figlia mia

Irene is de steunpilaar van haar gezin, altijd druk met
alle ballen die ze in de lucht moet houden. Met weinig
inkomen en een man zonder financieel inzicht is het
sappelen. Letterlijk staat het water haar soms aan de
lippen, maar ze houdt stand, als echte Braziliaanse
mama. Als oudste zoon Alan de kans krijgt om als
handballer naar Duitsland te vertrekken, krijgt Irene
het zwaar. Nooit zal ze accepteren dat het gezin uit
elkaar valt.
Wat een genot, deze warmbloedige komedie (met
warme tranen) die prijzen won op diverse festivals
waaronder Sundance. We bevelen hem van harte
aan.

Dogman

BoZ: zo 21 (11.15), di 23 okt
Rsd: do 18, zo 21 okt
E-L : zo 21, wo 24 okt

Matteo Garrone, IT 2018, 102 min. It gespr
In een aftandse salon in een vervallen buitenwijk
aan de Italiaanse kust vult hondenman Marcello zijn
dagen met het knippen en kappen van honden. Hij
houdt van zijn werk, en van zijn buurt. Het gaat mis
als Marcello’s ‘vriend’ Simone, een aan cocaïne
verslaafde oud-bokser, vrijkomt uit de gevangenis en
de hele buurt begint te terroriseren. De buurt zint op
een manier om van Simone af te komen, maar
Marcello, trouw als hij is, kan zijn vriend niet in de
steek laten. Met alle gevolgen van dien.
Indringende film van Matteo Garrone (Gomorra) over
de prijs van vriendschap. Hoofdrolspeler Marcello
Fonte won in Cannes de prijs voor beste acteur.
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BoZ: zo 21 (18.45), ma 22 okt
Rsd: wo 24 okt

Christophe Honoré, FR 2018,132 min. Fr gespr
Jacques woont met zijn zoontje in een appartement
in Parijs. Het schrijven van zijn boek wil niet vlotten.
Daarom gaat hij maar naar Rennes, in Bretagne,
waar een toneelstuk van hem opgevoerd wordt. In
de bioscoop ontmoet hij de veel jongere Arthur, een
beginnend filmmaker die probeert uit de provincie te
ontsnappen. In Parijs krijgen ze een complexe relatie
waarin aantrekken en afstoten elkaar afwisselen.
De film biedt een mooi, levensecht kabbelend beeld
van het leven in 1993. Aids speelt een rol in dit
prachtig geacteerde liefdesdrama, maar zeker niet de
hoofdrol.
BoZ: zo 28 (11.15), di 30 okt
Rsd: do 25, zo 28 okt
E-L : zo 28, wo 31 okt

Laura Bispuri, IT 2018, 97 min. It gespr
Vittoria is een verlegen meisje in het ruige,
zonovergoten Sardinië. Ze heeft een hechte band met
haar beschermende moeder Tina (Valeria Golino). Aan
haar rustige leven komt in één klap een einde als het
meisje ontdekt dat niet Tina, maar het lokale
feestbeest Angelica (Alba Rohrwacher) haar
biologische moeder is. Angelica vraagt of ze Vittoria
mag ontmoeten. Tina vindt dit aanvankelijk goed, maar
als Vittoria en Angelica steeds meer tijd samen
doorbrengen en een band krijgen, is ze minder blij.
Vittoria maakt door haar kennismaking met het wilde
leven van Angelica een enorme ontwikkeling door.

BoZ: zo 28 (18.45), ma 29 okt
Rsd: wo 31 okt

Muayad Alayan, PSE 2018, 132 min. Arab/Hebr gespr

Een buitenechtelijke relatie onderhouden kan
normaal al behoorlijk ingewikkeld zijn, maar de
situatie van Sarah en Saleem maakt het wel extreem
lastig. Sarah is Israëlisch en getrouwd met een
officier. Saleem is Palestijn en heeft een zwangere
vrouw. Als het stel in een club in Bethlehem
gesignaleerd wordt, duurt het niet lang eer Saleem
van twee kanten de veiligheidsdiensten achter zich
aan krijgt. Een simpel geval van overspel verandert in
een politieke spionagezaak.
De film werd bekroond als Beste Film op het
Filmfestival van Durban, en Rami Alayan ontving op
het International Film Festival Rotterdam de Special
Jury Award voor zijn knappe scenario.

