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Robin Wright, VS 2021, 90 min

Quo vadis, Aida?

BoZ
Rsd

Nomadland

Eng gespr

Edee besluit het leven dat ze in de stad leidt achter
zich te laten. Ze kan de beklemmende bezorgdheid
van anderen niet meer harden. Zonder enige
voorbereiding trekt ze, helemaal in haar eentje, de
wildernis van de Rocky Mountains in. De dramatische
aanleiding die haar tot deze rigoureuze stap heeft
gebracht wordt geleidelijk duidelijk in flashbacks.
Haar tocht door de meedogenloze, maar
oogverblindend mooie natuur verloopt niet zonder
problemen. Als de winter invalt wordt Edee gered
door een lokale jager, die haar de kunst van het
overleven in barre omstandigheden bijbrengt.
De veelgeprezen actrice Robin Wright (bekend
van House of Cards) debuteert met deze film als
filmregisseur, en neemt tevens de hoofdrol voor haar
rekening.
zo 5 (18.45), ma 6 sep
wo 8 sep

Jasmila Zbanic, NL/BA, 2020, 101 min
		 Bosnisch/Servo Kroatisch/Ned gespr

Het is de zomer van 1995. De wereld kijkt verbijsterd
toe hoe de burgeroorlog in Bosnië tussen Serven en
moslims zich ontwikkelt. De VN proberen met
interventies de spanning te verminderen. Het
Nederlandse Dutchbat bevindt zich in Srebrenica,
met als opdracht de bescherming van de
burgerbevolking.
Bosnische Aida, die tolkt voor de Nederlandse
eenheid, maakt zich grote zorgen. Ze vreest voor het
leven van haar landgenoten als de Serven onder
leiding van kolonel Mladić de stad onder de voet
lopen. Al haar hoop is gevestigd op de Dutchbatters
en de VN, als duizenden gevluchte Bosniërs,
waaronder haar gezin, zich melden aan de poort van
de militaire basis.
Een indrukwekkend en hartverscheurend
tijdsdocument over de val van de enclave, misschien
juist door het ontbreken van gewelddadige
oorlogsscènes. Op het online IFFR van afgelopen
februari won de film de publieksprijs.
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Nomadland
Blackbird
Ammonite
De Oost
Zappa

Chloé Zhao, VS 2020, 102 miin 		

Eng gespr

De Amerikaans-Chinese regisseur Chloé Zhao
geeft met Nomadland een nieuwe draai aan het
typisch Amerikaanse genre: de roadmovie. Het
resultaat is een film vol prachtige panorama’s over
uitgerangeerd Amerika. Nomadland is gebaseerd
op het gelijknamige non-fictieboek van Jessie
ruders en werd beloond met twee Golden Globes,
drie Oscars en vier BAFTA’s.
De echtgenoot van Fern (Frances McDormand,
bekend van Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri) overlijdt, de fabriek waar hij werkte sluit
en het dorpje waar ze woont wordt opgeheven.
Een nieuw huis kopen of leven van haar pensioen
zit er niet in, daarom besluit Fern rond te reizen
met haar geliefde campertje. Huisloos maar niet
dakloos, zo omschrijft de zestiger zichzelf. Fern
verdient de kost met zwaar werk als
seizoenarbeidster; op het land, bij Amazon of
als schoonmaakster op een camping. Onderweg
ontmoet ze gelijkgestemden. Sommigen van hen
waren geen acteur maar echte nomaden.
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Roger Mitchell, VS 2019, 98 min 		

Eng gespr

Zappa

Lily (Susan Saradon) lijdt aan ALS (een progressieve
spierziekte met de dood tot gevolg) en besluit haar
leven te willen beëindigen. Met haar echtgenoot Paul
(Sam Neill) nodigt ze hun dochters en vriendin van
de familie Elizabeth (Lindsay Duncan) uit om voor
een laatste keer een glas wijn te heffen. Dochters
Jennifer (Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska)
grijpen dat moment aan om gevoelige zaken uit te
praten, zoals psychiatrische opnames en affaires,
en het feit dat Lily nooit gecharmeerd was van haar
schoonzoon.
Regisseur Roger Michell (Notting Hill) brengt met
deze remake van de Deense film Silent Heart
een aangrijpend familiedrama gespeeld door een
indrukwekkende sterrencast.

Ammonite
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Francis Lee, VK 2020, 119 min 		

Eng gespr

BoZ zo 8 (11.15), ma 9 aug
Rsd do 5, zo 8 aug
E-L wo 11 aug
Jim Taihuttu, NL/ID/BE 2019, 141 min Ned/indonesch gespr

De slag om de Schelde is niet de enige belangrijke
Nederlandse oorlogsfilm dit jaar. In De Oost volgen
we de jonge soldaat Johan de Vries
(Martijn Lakemeier) ten tijde van de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd. Hij raakt al snel gefrustreerd
door de afwachtende houding van het Nederlandse
leger. Dan maakt hij kennis met de charismatische
Raymond Westerling, bijgenaamd de Turk
(Marwan Kenzari). Westerling treedt keihard op tegen
vermeende terroristen. Johan verandert in een loyale
volgeling van de legerkapitein, totdat hij de waanzin
inziet van de zuiveringsacties in de kampongs.

zo 15 (11.15), ma 16 aug
do 12, zo 15 aug
wo 18 aug

Alex Winter, VS 2021, 129 min 		

Eng gespr

Frank Zappa (1940-1993) is een legendarisch
muzikant en componist, die een enorme
hoeveelheid muziek heeft achtergelaten. Een
buitengewoon kritisch en eigenzinnig mens, zeker
niet de makkelijkste voor zijn omgeving. Regisseur
en Zappa-fan Alex Winter slaagde erin het
vertrouwen te winnen van Zappa’s weduwe Gail,
voor zij overleed. Winter kreeg als eerste onbeperkt
toegang tot het enorme beeldarchief met optredens,
interviews, familietaferelen en animatiefilmpjes.
Resultaat is een film die recht doet aan het
fenomeen. In de woorden van de regisseur: I want to
tell Frank’s story without making a biopic; to make a
music doc without making a music doc. And I think
that’s just how Frank would have wanted it.

First Cow

Tussen de kalkstenen kliffen bij het Zuid-Engelse
kustplaatsje Lyme Regis zoekt paleontoloog Mary
Anning (Kate Winslet) naar fossielen. Haar vondsten
blijven vrij onbesproken in het door mannen
gedomineerde vakgebied. Ze leeft een bescheiden
bestaan en verkoopt fossielen aan toeristen.
Wanneer de depressieve Charlotte (Saoirse Ronan)
bij haar komt wonen, ontstaat er een intieme en
hechte relatie die onacceptabel is in het Victoriaanse
Engeland van de negentiende eeuw.
Naast de sterrencast laat regisseur Francis Lee
(God’s Own Country) de grauwe Engelse natuur zo’n
grote rol spelen dat de wind haast in de filmzaal te
voelen is.

De Oost
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wo 25 aug

Kelly Reichardt, VS 2019, 122 min

Eng gespr

In het Oregon van 1820 ontmoet Otis ‘Cookie’ Figowitz, een timide kok op tocht door het land, King-Lu,
een Chinese immigrant op de vlucht na het plegen
van een moord. De eerste koe in de wijde omtrek
biedt hen een uitweg uit hun zwervende bestaan.
‘s Nachts trekken ze erop uit om haar stiekem te
melken. Cookie gebruikt de melk om ongekende
lekkernijen te maken. Het duo weet al snel een
bloeiende handel op te zetten, en hun dromen lijken
werkelijkheid te gaan worden.
First Cow is een alternatieve western met een subtiel
verhaal over vriendschap en ondernemerschap.

Gunda

BoZ zo 29 (11.15), ma 30 aug
Rsd do 26, zo 29 aug
E-L wo 1 sep
Victor Kossakovsky, NO/VS 2020, 93 min

Eng gespr

Een hartveroverende en onvergetelijke film over
Gunda, een varken dat op een idyllische boerderij
in Noorwegen twaalf biggen grootbrengt. In het
mooiste zwart-wit gefilmd, met alleen de geluiden
van de dieren zelf en hun omgeving, worden Gunda
en haar biggen, een paar koeien en een eenbenige
kip, liefdevol en glorieus in beeld gebracht; extreem
vertederend en hartverscheurend tegelijkertijd. Het
magnifieke camerawerk geeft het gras, de bloemen,
de kippen en de varkens een diepte en intensiteit die
je nog meer laten opgaan in alle belevenissen en
ontdekkingen.

