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Bratan (Bakhtyar Khudojnazarov, SU 1991) 
 

CONTACT 
Boekingen: Gonda Raben (ma t/m do): gondaraben@eyefilm.nl 
Publiciteit en screeners: Bob Blöte (ma t/m do): bobbleute@eyefilm.nl 
Beeldmateriaal en informatie: Filmdepot.nl  
www.eyefilm.nl/distributie 
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VERWACHT 
 
Eye heeft bijgedragen aan de digitale restauratie van Bratan, die geïnitieerd en uitgevoerd werd door Veit 
Helmer Filmproduktion. Veit Helmer (Tuvalu, Absurdistan) was bevriend met de Tadzjiekse regisseur 
Bakhtyar Khudojnazarov. Khudojnazarov overleed in 2015 op 49-jarige leeftijd. Andere bekende films van 
hem zijn Kosh ba kosh (Zilveren Leeuw, Venetië 1993) en Luna Papa (1995). 
 
Met zeer weinig geld wist de Tadzjiekse regisseur zijn charmante debuutfilm te maken, vol subtiele humor 
en fantastische beelden van een puffende oude locomotief die het uitgestrekte steppeachtige landschap 
doorkruist. 
 
Vanaf 20 april 2023: 

Bratan 
Rusland / Sovjet Unie, Language No Problem 

Bakhtyar Khudojnazarov (SU/TJ 1991, 97’)  
Taal: Russisch, Tadzjieks 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 9 
Digitale restauratie 
 

Broers Farukh (17) en Azamat (7) wonen in een klein Tadzjieks stadje bij hun 
grootmoeder. Ze besluiten hun vader op te zoeken, die in een verre stad aan 
de grens van Afghanistan werkt. Samen stappen in een gammele 
goederentrein. Zo begint een bijzondere treinreis, over heuvels en bergen, 
langs steden en dorpen van Tadzjikistan. 
Bratan, het verfrissende debuut van Bakhtyar Khudojnazarov, demonstreert 
een poëtische beheersing van ruimte en landschap, karakter en verhaal, en 
prachtige zwart-wit cinematografie. Digitaal gerestaureerd. 

 
 
 

Binnenkort beschikbaar:  
Ghost Dog: The Way of the Samurai (4K) 
Verenigde Staten, Azië 

Jim Jarmusch (JP/DE/FR/US 1999, 116’) 
Taal: Engels, Frans 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Jim Jarmusch verkent de grenzen van de samoeraifilm in deze film die 
gesitueerd is in New York. De hoofdpersoon is de mysterieuze lonely hitman 
Ghost Dog (een veelgeprezen rol van Forest Whitaker), die zich met een bijna 
magische lichtheid voortbeweegt. Digitale restauratie.  
Gouden Palm-competitie (Cannes). 
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LAATSTE KANS 
 

Aita 
Spaanstalig  

José María de Orbe (ES 2010, 85’) 
Taal: Spaans 
Ondertiteling: Nederlands 
 

De tweede speelfilm van de Baskische regisseur José María de Orbe bevat 
found footage-materiaal in de vorm van oude filmpjes die op de muren van 
het grote, verlaten familiehuis van de filmmaker worden geprojecteerd. 
 
Beschikbaar tot 26 april 2023 

 
 

Evolution (4K) 
Previously Unreleased, Language No Problem 

Kornél Mundruczó (HU/DE 2021, 97’) 
Taal: Hongaars, Duits 
Ondertiteling: Engels 
Kijkwijzer: 12 
4K  
 

Het leven van drie generaties van een joodse familie, van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in Boedapest tot het hedendaagse Berlijn. Het is een 
verleden dat zich niet zomaar laat verwerken, zeker niet in een samenleving 
die zelf nog zijn wonden likt. De pijn en het stigma waarmee Éva moet leven, 
sijpelt door in het leven van haar dochter Léna en kleinzoon Jónás. De manier 
waarop zij met hun identiteit en herinnering omgaan, kan hun neergang of net 
hun redding betekenen. Onderdeel filmfestival Cannes.  
 
Beschikbaar tot 30 april 2023 

 
 
The Other Side 
Documentaire, Roberto Minervini, Verenigde Staten 

Roberto Minervini (FR/IT 2015, 92’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: AL 
 

Oorlogsveteranen, drugsverslaafden, boze, zwaar bewapende libertarians die 
menen dat de overheid hen van al hun vrijheid berooft – Minervini zocht ze 
op in Louisiana en filmde hun verhaal in een opmerkelijke mix van fictie en 
documentaire, met een drugsdealer en zijn vriendinnetje in de hoofdrollen. 
Het resultaat is een soms ontluisterend eerlijk, maar niet onsympathiek 
portret van levens waar veel Amerikanen nauwelijks weet van hebben. 
 
Beschikbaar tot 3 mei 2023 
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SUGGESTIES VOOR RETROSPECTIEF OF CURSUS  
 

Advies en inleidingen 
Eye verzorgt en geeft advies over inleidingen, cursussen, filmeducatie en meer. Neem hiervoor contact op 
met educatie@eyefilm.nl 
 
Korte Film Poule en lesmateriaal 
Via Eye’s Korte Film Poule zijn korte films op thema, land of regisseur te boeken: kortefilmpoule.eyefilm.nl 
of via kfp@eyefilm.nl. Daar is ook bijbehorend (en gratis te gebruiken) lesmateriaal te vinden.  
 

Suggesties voor retrospectief of cursus  
Filmgeschiedenis / Film over film 
Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer (Andrej Andrejevitsj Tarkovski, IT/RU/SE 2019) 
The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe (1897-1902) (NL, 2020) 
Dawson City: Frozen Time (Bill Morrison, US 2016) 
Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now (Baris Azman, NL 2019) 
Otto e mezzo (Federico Fellini, IT 1963) 
To the Moon (Tadgh O’Sullivan, IE 2020) 
 
Women Make Film 
Amour Fou (Jessica Hausner, AT 2015) 
The Ascent (Larissa Shepitko, SU 1977)  
Le bonheur (Agnès Varda, FR 1965) 
Destello Bravío (Ainhoa Rodríguez, ES 2021) 
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, BE/FR 1975) 
The Piano (Jane Campion, NZ/AU/FR 1993) 
Les rendez-vous d'Anna (Chantal Akerman, FR/BE/DU 1978) 
Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, CC/BR/AR/NL/QA 2018) 
 
Documentaire 
Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer (Andrej Andrejevitsj Tarkovski, IT/RU/SE 2019) 
Dawson City: Frozen Time (Bill Morrison, US 2016) 
Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now (Baris Azman, NL 2019) 
The Other Side (Roberto Minervini, FR/IT 2015) 
Safari (Ulrich Seidl, AT 2016) 
To the Moon (Tadgh O’Sullivan, IE 2020) 
 
Boekverfilmingen / Literatuur 
Als twee druppels water (Fons Rademakers, NL 1963) 
The Ascent (Larisa Shepitko, SU 1977) 
De brief die nooit verzonden werd (Mikhail Kalatozov, SU 1959) 
Flowers of Shanghai (Hou Hsiao-hsien, TW/JP 1998) 
Happy Together (Wong Kar-Wai, HK 1997) 
Heat and Dust (James Ivory, GB 1983) 
Howards End (James Ivory, GB 1992) 
João en het mes (George Sluizer, NL 1972) 
Maurice (James Ivory, GB 1987)  
Solaris (Andrej Tarkovski, SU 1972)  

https://kortefilmpoule.eyefilm.nl/
mailto:kfp@eyefilm.nl
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Stalker (Andrej Tarkovski, SU 1979) 
Total Recall (Paul Verhoeven, US 1990) 
Werckmeister harmóniák (Béla Tarr & Ágnes Hranitzky, HU/FR/DE 2000) 
 
Coming of Age 
Fanny & Alexander (Ingmar Bergman, SE 1982) 
De jeugd van Ivan (Ivan's Childhood) (Andrej Tarkovski, SU 1962) 
Postcards from the Zoo (Edwin, SE/DE/ID 2012) 
Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, CL/BR/AR/NL/QA 2018) 
 
Language No Problem (Films met Engelse ondertiteling) 
n.b. deze films zijn te boeken met Engelse ondertiteling 
Als de kraanvogels overvliegen (Mikhail Kalatozov, SU 1957) 
Andrej Roebljov (Andrei Rublev) (Andrej Tarkovski, SU 1966) 
The Ascent (Larisa Shepitko, SU 1977) 
Blind Chance (Krzysztof Kieślowski, PL 1987) 
De brief die nooit verzonden werd (Mikhail Kalatozov, SU 1959) 
Le bonheur (Agnès Varda, FR1965) 
Bratan (Bakhtyar Khudojnazarov, SU/TJ 1991)  
De brief die nooit verzonden werd (Mikhail Kalatozov, SU 1959) 
Chungking Express (Wong Kar-Wai, HK 1994) 
Damnation (Béla Tarr, HU 1988) 
Destello bravió (Ainhoa Rodríguez, ES 2021) 
La dolce vita (Federico Fellini, IT 1960) 
Dwelling in the Fuchun Mountain (Gu Xiaogang, CN 2019) 
Early Spring (Yasujiro Ozu, JP 1956) 
Evolution (Kornél Mundruczó, HU/DE 2021) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
Family Nest (Béla Tarr, HU 1978) 
The Flavour of Green Tea over Rice (Yasujiro Ozu, JP 1952) 
Forest: I See You Everywhere (Benedek Fliegauf, HU 2021) 
Ghost Dog: The Way of the Samurai (Jim Jarmusch, JP/DE/FR/US 1999) 
Un homme et une femme (Claude Lelouche, FR 1966) 
Hot Country, Cold Winter (David Safarian, AM 2016) 
In the Mood for Love (Wong Kar-Wai, HK 2000) 
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, BE/FR 1975) 
De jeugd van Ivan (Andrej Tarkovski, SU 1962) 
Kill It and Leave This Town (Mariusz Wilczynski, PL 2020) 
Kom en zie (Elem Klimov, SU 1985) 
Koza (Ivan Ostrochovský, CZ 2015) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
The Major (Joerik Bykov, RU 2013) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, IT 1962) 
Neighbouring Sounds (Kleber Mendonça Filho, BR 2012) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
Het Offer (Andrej Tarkovski, SE/GB/FR 1986) 
Otto e mezzo (Federico Fellini, IT 1963) 
The Outsider (Béla Tarr, HU 1980) 
Postcards from the Zoo (Edwin, CH/DE/ID 2012)  
Les rendez-vous d’Anna (Chantal Akerman, FR/BE/DU 1978) 
Rey (Niles Atallah, CL/FR 2017) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
Rizi (Days) (Tsai Ming-liang, TW/FR 2020) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
Safari (Ulrich Seidl, AT 2016) 
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Sátántangó (Béla Tarr, HU/DE/CH 1994) 
Solaris (Andrej Tarkovski, SU 1972) 
De spiegel (Andrej Tarkovski, SU 1975) 
Stalker (Andrej Tarkovski, SU 1979) 
Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, CL/BR/AR/NL/QA 2018) 
To the Moon (Tadgh O’Sullivan, IE 2020) 
Tokyo Story (Yasujiro Ozu, JP 1953) 
Tokyo Twilight (Yasujiro Ozu, JP 1957) 
Vitalina Varela (Pedro Costa, PT 2019) (alleen beschikbaar met Engelse ondertiteling) 
Werckmeister harmóniák (Béla Tarr & Ágnes Hranitzky, HU/FR/DE 2000) 
Wilde mossels (Erik de Bruyn, NL 2000)  
 
Regisseurs voor een mini retrospectief 
Chantal Akerman (Frankrijk) 
Federico Fellini (Italië) 
James Ivory (Groot-Brittanië) 
Mikhail Kalatozov (Sovjet-Unie) 
Roberto Minervini (Verenigde Staten) 
Yasujiro Ozu (Japan) 
Béla Tarr (Hongarije) 
Andrej Tarkovski (Sovjet-Unie/Rusland) 
Jacques Tati (Frankrijk) 
Paul Verhoeven (Nederland, Amerika) 
Wong Kar-Wai (Hongkong) 
 
Previously Unreleased 2022 
After Love (Aleem Khan, GB 2022) 
Destello bravió (Ainhoa Rodríguez, ES 2021) 
Dinner in America (Adam Rehmeier, US 2020) 
Dwelling in the Fuchun Mountain (Gu Xiaogang, CN 2019) 
Evolution (Kornél Mundruczó, HU/DE 2021) 
Forest: I See You Everywhere (Benedek Fliegauf, HU 2021) 
Kill It and Leave This Town (Mariusz Wilczynski, PL 2020) 
Mass (Fran Kranz, US 2021, 111’) 
 
Films uit de Sight & Sound Greatest Films of All Time 
1. Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, BE/FR 1975) 
4. Tokyo Story (Yasujiro Ozu, JP 1953) 
5. In the Mood for Love (Wong Kar-Wai, HK 2000) 
19. Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, US 1979) 
23. Playtime (Jacques Tati, FR 1967) 
31. Otto e mezzo (Federico Fellini, IT 1963) 
31. De spiegel (Andrej Tarkovski, SU 1975) 
42. Stalker (Andrej Tarkovski, SU 1979) 
50. The Piano (Jane Campion, NZ/AU/FR 1993) 
60. La dolce vita (Federico Fellini, IT 1960) 
67. Andrej Roebljov (Andrei Rublev) (Andrej Tarkovski, SU 1966) 
78. Sátántangó (Béla Tarr, HU/DE/CH 1994) 
88. Chungking Express (Wong Kar-Wai, HK 1994) 
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Naast de films hierboven worden de volgende twee films ook genoemd in Sight & Sound Directors’ 100 
Greatest Films of All Time: 
Kom en zie (Elem Klimov, SU 1985) 
The Ascent (Larisa Shepitko, SU 1977) 
 
Duitstalig 
Amour Fou (Jessica Hausner, AT 2015) 
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) (Edgar Reitz, DE 1984) 
Safari (Ulrich Seidl, AT 2016) 
 
Franstalig 
Le bonheur (Agnès Varda, FR 1965) 
Un homme et un femme (Claude Lelouche, FR 1969) 
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, BE/FR 1975) 
Jour de fête (Jacques Tati, FR 1949) 
Mon oncle (Jacques Tati, FR/IT 1958 
Parade (Jacques Tati, FR 1974) 
Playtime (Jacques Tati, FR 1967) 
Les rendez-vous d'Anna (Chantal Akerman, FR/BE/DU 1978) 
Trafic (Jacques Tati, FR/NL 1971) 
Les vacances de Monsieur Hulot (Jacques Tati, FR 1951) 
 
Portugees gesproken 
João en het mes (George Sluizer, NL 1972) 
Neighbouring Sounds (Kleber Mendonça Filho, BR 2012) 
Vitalina Varela (Pedro Costa, PT 2019) 
 
Spaanstalig 
Aita (José María de Orbe, ES 2010) 
Destello bravió (Ainhoa Rodrígues, ES 2021) 
Rey (Niles Atallah, CL/FR 2017) 
Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, CL/BR/AR/NL/QA 2018) 
 
Azië  
2046 (Wong Kar-Wai, HK 2004) 
Apocalypse Now: Final Cut (Francis Ford Coppola, US 1979) 
Autobiography of a Princess (James Ivory, GB 1975) 
Chungking Express (Wong Kar-Wai, HK1994) 
Dwelling in the Fuchun Mountains (Gu Xiaogang, CN 2019) 
Early Spring (Yasujiro Ozu, JP 1956) 
Fallen Angels (Wong Kar-Wai, HK 1995) 
The Flavour of Green Tea over Rice (Yasujiro Ozu, JP 1952) 
Flowers of Shangai (Hou Hsiao-hsien, TW/JP 1998) 
Ghost Dog: The Way of the Samurai (Jim Jarmusch, JP/DE/FR/US 1999) 
The Hand (Wong Kar-Wai, HK 2004) 
Happy Together (Wong Kar-Wai, HK 1997) 
Heat and Dust (James Ivory, GB 1983) 
In The Mood for Love (Wong Kar-Wai, HK 2000) 
Postcards from the Zoo (Edwin, CH/DE/ID 2012) 
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Rizi (Days) (Tsai Ming-liang, TW/FR 2020) 
Shakespeare-Wallah (James Ivory, GB 1965) 
Tokyo Story (Yasujiro Ozu, JP 1953) 
Tokyo Twilight (Yasujiro Ozu, JP 1957) 
 
Groot-Brittannië & Ierland 
After Love (Aleem Khan, GB 2022) 
Autobiography of a Princess (James Ivory, GB 1975) 
Heat and Dust (James Ivory, GB 1983) 
Howards End (James Ivory, GB 1992) 
Maurice (James Ivory, GB 1987) 
Shakespeare-Wallah (James Ivory, GB 1965) 
To the Moon (Tadgh O’Sullivan, IE 2020) 
 
Hongarije 
Damnation (Béla Tarr, HU 1988) 
Evolution (Kornél Mundruczó, HU/DE 2021) 
Family Nest (Béla Tarr, HU 1978) 
Forest: I See You Everywhere (Benedek Fliegauf, HU 2021) 
The Outsider (Béla Tarr, HU 1980) 
Sátántangó (Béla Tarr, HU/DE/CH 1994) 
Werckmeister harmóniák (Béla Tarr & Ágnes Hranitzky, HU/FR/DE 2000) 
 
Italië 
La dolce vita (Federico Fellini, IT 1960)  
Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, IT 1962)  
La meglio gioventù (Marco Tullio Giordana, IT 2003) 
Otto e mezzo (Federico Fellini, IT 1963) 
 
Nederland 
Als twee druppels water (Fons Rademakers, NL 1963) 
The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe (1897-1902) (NL, 2020) 
Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now (Baris Azman, NL 2019) 
Fietsen naar de maan (Jef van der Heijden, NL 1963) 
João en het mes (George Sluizer, NL 1972) 
Obsessions (Pim de la Parra, NL/DE 1969) 
Trafic (Jacques Tati, FR/NL 1971) 
Wilde mossels (Erik de Bruyn, NL 2000) 
 
Rusland / Sovjet Unie 
Als de kraanvogels overvliegen (Mikhail Kalatozov, SU 1957) 
Andrej Roebljov (Andrei Rublev) (Andrej Tarkovski, SU 1966) 
Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer (Andrej Andrejevitsj Tarkovski, IT/RU/SE 2019) 
The Ascent (Larisa Shepitko, SU 1977)  
Bratan (Bakhtyar Khudojnazarov, SU/TJ 1991)  
De brief die nooit verzonden werd (Mikhail Kalatozov, SU 1959) 
De jeugd van Ivan (Andrej Tarkovski, SU 1962) 
Kom en zie (Idi i smotri) (Elem Klimov, SU 1985) 
The Major (Joerik Bykov, RU 2013) 
Solaris (Andrej Tarkovski, SU 1972) 
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De spiegel (Andrej Tarkovski, SU 1975) 
Stalker (Andrej Tarkovski, SU 1979) 
 
Verenigde Staten 
Apocalypse Now: Final Cut (Francis Ford Coppola, US 1979) 
Basic Instinct (Paul Verhoeven, US/FR 1992) 
Dawson City: Frozen Time (Bill Morrison, US 2016) 
Dinner in America (Adam Rehmeier, US 2020) 
Ghost Dog: The Way of the Samurai (Jim Jarmusch, JP/DE/FR/US 1999) 
Lost Highway (David Lynch, US 1997) 
Mass (Fran Kranz, US 2021) 
The Other Side (Roberto Minervini, FR/IT 2015) 
Stop the Pounding Heart (Roberto Minervini, US/IT/BE 2013) 
Total Recall (Paul Verhoeven, US 1990) 
 
Zweden 
Fanny & Alexander (Ingmar Bergman, SE 1982) 
Het Offer (Andrej Tarkovski, SE/GB/FR 1986) 
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (Roy Andersson, SE 2015) 
Turist (Ruben Östlund, SE 2015) 
 
Zuid-Amerika (o.a. Brazilië, Mexico) 
João en het mes (George Sluizer, NL 1972) 
Neighbouring Sounds (Kleber Mendonça Filho, BR 2012) 
Rey (Niles Atallah, CL/FR 2017) 
Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, CL/BR/AR/NL/QA 2018) 
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A – Z 
 

2046 (4K) 
Azië, Wong Kar-Wai 

Wong Kar-Wai (HK 2004, 129’) 
Taal: Kantonees 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Schrijver Chow (Tony Leung), de hoofdpersoon uit In the Mood for Love, 
werkt in een Hongkongs hotel aan een sciencefictionroman. Zijn talrijke 
mislukte relaties met vrouwen vormen de inspiratie voor het futuristische 
liefdesverhaal dat hij schrijft. Met korte affaires probeert hij zijn grote liefde 
te vergeten. 

 
 

After Love 
Groot-Brittanië, Previously Unreleased 

Aleem Khan (GB 2022, 89’) 
Taal: Engels, Frans, Arabisch, Urdu 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 6 
 

After Love is een intrigerend portret van begin-zestiger Mary Hussain. Ooit 
bekeerde Mary zich tot de islam om met haar grote liefde te kunnen trouwen. 
Al jarenlang leidt ze met veerbootkapitein Ahmed een tevreden bestaan aan 
de Britse kust, als Ahmed plotseling getroffen wordt door een dodelijke 
hartaanval. After Love heeft iets van een thriller, maar is ook een intrigerend 
portret van twee contrasterende vrouwenlevens, onverwacht verlies en een 
huwelijk op basis van culturele assimilatie. Internationaal ontvangen als de 
beste Britse Film van 2021. 

 
 

Als de kraanvogels overvliegen 
Mikhail Kalatozov, Language No Problem, Rusland / Sovjet-Unie 

Mikhail Kalatozov (SU 1957, 97’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12  
Digitale Restauratie 

 
Meesterlijk gefilmde liefdesgeschiedenis ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog: een jong stel wordt gescheiden als de Duitsers de Sovjet-Unie 
binnenvallen. Hij neemt dienst en vertrekt naar het front, maar wat betekent 
de oorlog voor de thuisblijvers? Regisseur Mikhail Kalatozov laat de 
propaganda achterwege en stelt de individuele emoties centraal. Dat maakt 
deze film over een tragische liefdesrelatie tijdens de Tweede Wereldoorlog 
uniek binnen de Sovjet-cinema 
De Russische klassieker van Mikhail Kalazotov won de Gouden Palm in 
Cannes en is digitaal gerestaureerd. 
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Als twee druppels water 
Nederland, Literatuur 

Fons Rademakers (NL 1963, 119’) 
Taal: Nederlands 
Ondertiteling: geen 
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie 
 

Net als schrijver W.F. Hermans is Fons Rademakers (1920-2007) altijd 
gefascineerd geweest door het menselijk gedrag in de Tweede 
Wereldoorlog. In Als twee druppels water, n.a.v. Hermans roman De donkere 
kamer van Damokles, verkent hij het dubbelgangermotief en de grenzen 
tussen goed en fout in oorlogstijd. 

 
 

Amour Fou 
Duitstalig, Women Make Film 

Jessica Hausner (AT 2015, 96’) 
Taal: Duits 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie 
 

Liefdesverhaal in 1811. Dichter Heinrich von Kleinst zoekt naar een nieuwe 
levenspartner die hem wil vergezellen in de dood. Hij heeft zijn zinnen gezet 
op Henriette Vogel, een fervent fan van de dichter. Beiden komen uit een 
aristocratische omgeving die sceptisch over het idee is. 

 
 

Andrej Roebljov (Andrei Rublev) 
Rusland / Sovjet-Unie, Andrej Tarkovski, Language No Problem 

Andrej Tarkovski (SU 1966, 183’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 16 
Digitale restauratie 
 

Groots opgezet historisch drama over het leven van de middeleeuwse 
iconenschilder Andrej Roebljov. Tarkovski en coscenarist Andrej 
Kontsjalovski geven een contemplatieve uiteenzetting over de taak van de 
kunstenaar in een door terreur geteisterde samenleving. In zijn streven een 
zuivere kunstvorm gestalte te geven, wenst meesterschilder Roebljov zich 
niet te compromitteren. 
Een bespiegeling over het belang van de kunstenaar en het overleven van 
kunst.  
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Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer  
Rusland / Sovjet-Unie, Andrej Tarkovski, Filmgeschiedenis, Documenaire 

Andrej Andrejevitsj Tarkovski (IT/RU/SE 2019, 108’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 16 
 

Liefdevolle documentaire over het leven en werk van Andrej Tarkovski, 
geregisseerd door zijn zoon. Bijzonder is dat Tarkovski zijn verhaal zelf 
vertelt, waarbij hij zijn herinneringen, zijn kijk op kunst en zijn ideeën over 
niets minder dan de betekenis van het menselijk bestaan met ons deelt. 
Dankzij zeldzame audio-opnamen kun je je onderdompelen in de 
mysterieuze wereld van Tarkovski's filmisch universum, dat eindelijk voor 
ons ontsloten wordt. 

 
 

Apocalypse Now: Final Cut (4K) 
Verenigde Staten, Azië 

Francis Ford Coppola (US 1979, 183’) 
Taal: Engels, Frans, Vietnamees 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 16 
4K-restauratie, beschikbaar in Dolby Atmos en Dolby Vision 
 

Francis Ford Coppola’s epos over de waanzin van de Vietnamoorlog, met 
Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall en Dennis Hopper in de 
hoofdrollen, is wel omschreven als een oorlog op zich. ‘Dit is geen film over 
Vietnam. Deze film ís Vietnam.’ Francis Ford Coppola’s oordeel over 
Apocalypse Now mag klinken als grootspraak, de uitspraak is niet ver 
bezijden de waarheid. De kosten liepen legendarisch uit de hand en de 
omstandigheden op de set waren gespannen. Nieuwe, in 4K gerestaureerde 
versie. 

 
 

The Ascent 
Rusland / Sovjet Unie, Women Make Film, Literatuur, Language No Problem 

Larisa Shepitko (SU 1977, 85’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 16  
Digitale Restauratie 
 

Overweldigende laatste film van Larisa Shepitko, een van de grootste 
filmtalenten van de Sovjet-Unie. Met haar spiritueel transcendente 
meesterwerk won ze de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn in 1977. 
The Ascent werd in 2018 gerestaureerd door Mosfilm. 
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Autobiography of a Princess 
Groot-Brittannië, James Ivory, Azië 

James Ivory (GB 1975, 55’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie  
 

James Mason geeft een van de mooiste acteerprestaties uit zijn carrière als 
de welbespraakte Cyril Sahib, die geheel andere herinneringen heeft aan de 
maharadja van India dan diens dochter. Zij houdt het liefst vast aan een 
rooskleurig beeld van het verleden. Een gescheiden Indiase prinses (Madhur 
Jaffrey) woont in ballingschap in Londen. Ze nodigt de ex-leraar van haar 
vader, Cyril Sahib (James Mason), uit voor een jaarlijks theekransje, om 
herinneringen op te halen aan een gelukkiger verleden tijdens het kijken van 
oude filmbeelden van India. 

 
 

Basic Instinct (4K) 
Verenigde Staten, Paul Verhoeven 

Paul Verhoeven (US/FR 1992, 128’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 16 
4K-restauratie 
 

Een rechercheur met een drugsprobleem, een hyperintelligente femme 
fatale, expliciete seksscènes en als decor Los Angeles: Basic Instinct was de 
spraakmakendste van alle neo-noir thrillers uit de jaren negentig. Met 
Michael Douglas, Sharon Stone en een ijspriem.  
Twee Oscar- en een Golden Globe-nominatie. Onderdeel Gouden Palm-
competitie (Cannes). 

 
 
Blind Chance 
Language No Problem 

Krzysztof Kieślowski (PL 1987, 124’) 
Taal: Pools 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 14  
Digitale restauratie 
 

In Kieślowski's vroege meesterwerk schotelt hij ons verschillende, door het 
toeval bepaalde uitkomsten van een mensenleven voor. Witek rent achter 
een trein aan. Vanuit die gewone gebeurtenis verbeeldt Kieślowski drie 
mogelijke wendingen in het leven van deze geneeskundestudent. Voordat 
Kieślowski naam maakte met de epische filmreeks Dekalog en de Trois 
couleurs-trilogie, maakte hij zijn eerste metafysische meesterwerk, Blind 
Chance. In het meeslepende drama laat hij zien hoe lastig het is om politieke 
idealen te verzoenen met persoonlijk geluk.  
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Le bonheur 
Franstalig, Women Make Film, Language No Problem 

Agnès Varda (FR 1965, 111’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 9  
Digitale restauratie 
 

François, een gelukkig getrouwde timmerman, wordt per ongeluk verliefd op 
een jong meisje. Vreemd genoeg versterkt zijn affaire juist zijn gevoelens 
voor zijn vrouw en kind. Maar hoe vertelt hij hen dit? Een ironisch portret 
van het burgerlijke gezinsleven, in pastelkleuren geschoten, gelardeerd met 
muziek van Mozart. 

 
 

Bratan 
Rusland / Sovjet Unie, Language No Problem 

Bakhtyar Khudojnazarov (SU/TJ 1991, 97’)  
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 9 
Digitale restauratie 
 

Broers Farukh (17) en Azamat (7) wonen in een klein Tadzjieks stadje bij hun 
grootmoeder. Ze besluiten hun vader op te zoeken, die in een verre stad aan 
de grens van Afghanistan werkt. Samen stappen in een gammele 
goederentrein. Zo begint een bijzondere treinreis, over heuvels en bergen, 
langs steden en dorpen van Tadzjikstan. 
Bratan, het verfrissende debuut van Bakhtyar Khudojnazarov, demonstreert 
een poëtische beheersing van ruimte en landschap, karakter en verhaal, en 
prachtige zwart-wit cinematografie. Digitaal gerestaureerd. 

 
 

De brief die nooit verzonden werd 
Mikhail Kalatozov, Language No Problem, Literatuur, Rusland / Sovjet-Unie 

Mikhail Kalatozov (SU 1959, 95’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12  
Digitale restauratie 
 

De brief die nooit verzonden werd handelt over een expeditie van vier jonge 
geologen naar de afgelegen Siberische wildernis, op zoek naar het kostbare 
diamant. In een van de hoofdrollen Tatjana Samojlova, de actrice uit Als de 
kraanvogels overvliegen en op dat moment hard op weg om een van de 
nieuwe sterren van de Sovjet-cinema te worden. De brief die nooit verzonden 
werd lijkt op het eerste gezicht een avonturenfilm in de sociaal-realistische 
traditie, maar gaandeweg neemt de film een andere wending. 
De film was onderdeel van de Gouden-Palm competitie in Cannes en werd 
digitaal gerestaureerd door Mosfilm.  
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The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe 
(1897-1902) 
Filmgeschiedenis, Nederland 

Filmcompilatie (NL 2020, 52’) 
Taal: Engels (tussentitels) 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: AL 
 

Eye en het British Film Institute (BFI) presenteren een compilatie van 
gerestaureerde opnamen uit de collectie van de Mutoscope and Biograph 
Company, een van de eerste filmbedrijven. Laat je meevoeren naar het 
Venetië, Berlijn en Amsterdam van ruim honderdtwintig jaar geleden en voel 
de opwinding van de eerste filmbeelden! Met steun van de Europese 
Commissie zijn vijftig films uit de Mutoscope and Biograph-collecties van Eye 
en de BFI digitaal gerestaureerd (8K). 

 
 
Chungking Express (4K) 
Azië, Wong Kar-Wai, Language No Problem 

Wong Kar-Wai (HK 1994, 102’) 
Taal: Kantonees 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Kaleidoscopische kijk in het jachtige (nacht)leven van Hongkong. Wong Kar-
Wai smeedt het grotestadsleven, oosterse cultuur, misdaad, liefde en de 
muziek van The Mamas & the Papas (‘California Dreamin'’) aaneen tot een 
bezwerende droomclip. 
 

 
 

Damnation (4K) 
Béla Tarr, Hongarije, Language No Problem 

Béla Tarr (HU 1988, 116’) 
Taal: Hongaars 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Béla Tarr maakte een ongrijpbare, melancholieke film over het naderende 
einde van het communisme. Grijzen en schaduwtinten verlenen deze 
existentiële film noir-parabel over wanhoop een bijna abstracte schoonheid te 
midden van regen, modder en huilende honden. 
Winnaar France Culture Award (Cannes). 

 
 



17 

Dawson City: Frozen Time 
Verenigde Staten, Documentaire, Filmgeschiedenis 

Bill Morrison (US 2016, 120’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: geen  
Kijkwijzer: 12 
 

Het was een bizarre ontdekking: in 1978 stuitte een bulldozer onder een 
zwembad op een schat aan filmblikken begraven in een ijsvlakte in Dawson 
City, Canada. In de permafrost waren meer dan 500 nitraatrollen uit de 
vroege jaren 1900 bewaard gebleven. 
Dawson City was het centrum van de Canadese goudkoorts, die destijds 
100.000 goudzoekers naar het gebied trok. Het was ook de laatste halte voor 
de films en nieuwsreportages die hier vertoond werden. Deze werden zelden 
tot nooit teruggebracht naar de distributeur. 

 
 

Destello bravió 
Spaanstalig, Women Make Film, Previously Unreleased, Language No 
Problem 

Ainhoa Rodríguez (ES 2021, 108’) 
Taal: Spaans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
 

Dit hoogst originele drama met surrealistische trekjes bewijst dat zelfs het 
alledaagse uitzonderlijk kan zijn. Een vrouw uit een kleine gemeenschap in het 
zuidwesten van Spanje waar nooit iets gebeurt, verlaat haar man en zwerft 
door het stadje. 
Onderdeel IFFR Tiger-competitie (2021). 

 
 

Dinner in America (4K) 
Verenigde Staten, Previously Unreleased 

Adam Rehmeier (US 2020, 106’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 16 
 

Hilarisch portret – met psychologische diepgang – van de romance tussen 
pyromane punkrocker John Q Public en ADHD-meisje Patty in de Amerikaanse 
suburbs. John Q Public, pyromaan uit overtuiging, raakt verzeild in 
onverwachte romance met Patty, zijn grootste fan. Adam Rehmeier schetst 
een droogkomisch portret van quirky liefde in de Amerikaanse suburbs, in de 
traditie van de slacker- en stonerfilm, maar dan toch anders. 

 
 



18 

La dolce vita (4K) 
Federico Fellini, Italië, Language No Problem 

Federico Fellini (IT 1960, 140’) 
Taal: Italiaans 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Marcello Mastroianni is de door de wol geverfde, cynische sensatiejournalist 
Marcello, die een onverwachte passie opvat voor de zojuist in Rome 
gearriveerde hoogblonde voluptueuze ‘starlet’ Sylvia (Anita Ekberg). In het 
kielzog van deze starlet deint Marcello mee op de golven van het Romeinse 
jetsetleven en ontdekt dat onder de vernislaag van ‘het zoete leven’ 
verveling, twijfel en chaos schuilen. 
La dolce vita is een schitterend portret in zwart-wit van de Italiaanse 
hoofdstad in de vroege jaren zestig. Fellini vond de perfecte vorm en stijl om 
het thema te verbeelden. 

 
 
Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now 
Filmgeschiedenis, Documentaire, Nederland 

Baris Azman (NL 2019, 32’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12 
 

Nederlandse oorlogsfotograaf Chas Gerretsen was zes maanden aanwezig 
op de set van Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now. De meeste van zijn 
foto’s uit die tijd zijn nog niet eerder gepubliceerd. Tot nu. In deze 
documentaire zijn meer dan 100 van deze foto’s voor het eerst te zien voor 
het Nederlandse publiek. 

 
 

Dwelling in the Fuchun Mountain 
Azië, Previously Unreleased, Language No Problem 

Gu Xiaogang (CN 2019, 150’) 
Taal: Mandarijn 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 9 
 

Debutant Gu Xiaogang liet zich voor zijn kalm maar meeslepend vertelde 
debuut inspireren door het ingetogen humanisme van Taiwanese meesters als 
Edward Yang en Hou Hsiao-hsien. Als een handrol, die niet in één keer, maar 
stukje bij beetje bekeken moet worden, toont de film in 150 minuten de 
lotgevallen gedurende een jaar in het leven van de familie Yu. Het biedt 
daarmee een panoramisch uitzicht op de vele maatschappelijke 
veranderingen in een Chinese provinciestad. 
Onderdeel Gouden Camera-competitie (Cannes) en Bright Future (IFFR). 
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Early Spring (4K) 
Azië, Language No Problem 

Yasujiro Ozu (JP 1956, 145’) 
Taal: Japans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Het leven van de onderbetaalde kantoormens gaat niet over rozen, zeker niet 
als hij verzeild raakt in overspel. Na Early Summer, Late Spring en Tokyo Story 
schetst Ozu een portret van het familieleven van een eenvoudige Japanse 
‘salary man’. Hij doet dat met warmte, humor en empathie voor de harde 
werkers onderin de bedrijfshiërarchie.  
Ozu weet als geen ander de vreugde en het verdriet in het dagelijks leven te 
vangen in een menselijke, soms ook humoristische vertelling. 

 
 
Fallen Angels (4K) 
Azië, Wong Kar-Wai 

Wong Kar-Wai (HK 1995, 99’) 
Taal: Kantonees 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 16 
4K-restauratie 
 

Killer doet zijn werk als huurmoordenaar. Stoïcijns en doeltreffend. Toch 
wringt er iets: heeft hij het juiste beroep gekozen? Agent, zijn bazin, heeft 
alleen oog voor Killers schoonheid, ze is razend verliefd, Killer geeft geen 
krimp. En dan zijn er nog het meisje Punkie en de ex-crimineel Ho, die als 
ondernemer een wel heel aparte klantbenadering hanteert. 
 

 
 

Family Nest 
Béla Tarr, Hongarije, Language No Problem 

Béla Tarr (HU 1979, 108’) 
Taal: Hongaars 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 16  
Digitale restauratie 
 

Béla Tarrs eerste lange film is een docudrama over een jong echtpaar met kind, 
die bij de ouders van de jongen inwonen. De benepen leefruimte geeft 
aanleiding tot spanningen en conflicten die het huwelijk op springen zetten. 
Digitale restauratie. 
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Fanny & Alexander 
Zweden, Coming of Age 

Ingmar Bergman (SE 1982, 188’) 
Taal: Zweeds, Duits, Jiddisch, Engels en Frans 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie  
 

Ingmar Bergmans beroemde terugblik op zijn eigen jeugdjaren. De 
levenslustige weduwe Emilie Ekdahl hertrouwt met Edvard Vergerus, een 
strenge lutherse geestelijke. Haar kinderen Fanny en Alexander komen in 
opstand: Vergerus bant alle vreugde uit het leven van de kinderen en sluit ze 
op zolder op, waarna Alexander wraak probeert te nemen met behulp van 
zwarte magie. 

 
 
Fietsen naar de maan 
Nederland 

Jef van der Heijden (NL 1963, 100’)  
Taal: Nederlands 
Kijkwijzer: 12 
Door Eye gerestaureerd  
 

Een schitterend tijdsdocument van Amsterdam aan de vooravond van Provo, 
met nouvelle vague-achtige trekken. De film is meer dan vijftig jaar niet 
vertoond. Drie broers, die elk één eigenschap hebben meegekregen van hun 
overleden vader, komen elkaar op wonderlijke wijze steeds tegen. 

 
 

The Flavor of Green Tea over Rice (4K) 
Yasujiro Ozu, Azië, Language No Problem 

Yasujiro Ozu (JP 1952, 115’) 
Taal: Japans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: AL 
4K-restauratie 
 

Al meer dan twintig jaar niet te zien geweest in Nederland: Yasujiro Ozu’s 
persoonlijke favoriet uit zijn meer dan vijftig titels omvattende oeuvre. The 
Flavor of Green Tea over Rice legt subtiel de klassenverschillen en spanningen 
bloot in een langdurig huwelijk. 
The Flavor of Green Tea over Rice is vintage Ozu: de kalme, uitgewogen 
beelden en spaarzame dialogen maken de fricties tussen de echtelieden 
maximaal invoelbaar. 
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Flowers of Shanghai (4K) 
Azië, Literatuur 

Hou Hsiao-hsien (TW/JP 1998, 130’) 
Taal: Kantonees 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 16  
4K-restauratie 
 

Hou zoomt in op het emotionele leven van vijf prostituees in de jaren dat 
Shanghai een Britse concessie was. Stijlvolle studie van een beroepsgroep, 
met ster Tony Leung als bordeel bezoekende hoge ambtenaar. 
 

 
 

Forest: I See You Everywhere 
Previously Unreleased, Language No Problem, Hongarije 

Benedek Fliegauf (HU 2021, 112’) 
Taal: Hongaars 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
 

In 2003 verraste de Hongaarse regisseur Benedek Fliegauf met Forest, een no 
budget-film opgebouwd uit losse episodes over mensen die om uiteenlopende 
redenen overhoop liggen met elkaar en de wereld. Fliegaufs nieuwe film volgt 
een vergelijkbaar patroon. Hoe verschillend ook, de verhalen getuigen van een 
donker wereldbeeld, gevangen in claustrofobische, uit de hand gedraaide 
shots, waarin close-ups domineren. Als geen ander legt de Hongaar menselijke 
relaties op de snijtafel. 
Winnaar Zilveren Beer (Berlijn). 

 
 

Ghost Dog: The Way of the Samurai (4K) 
Verenigde Staten, Azië 

Jim Jarmusch (JP/DE/FR/US 1999, 116’) 
Taal: Engels, Frans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Jim Jarmusch verkent de grenzen van de samoeraifilm in deze film die 
gesitueerd is in New York. De hoofdpersoon is de mysterieuze lonely hitman 
Ghost Dog (een veelgeprezen rol van Forest Whitaker), die zich met een bijna 
magische lichtheid voortbeweegt. Digitale restauratie.  
Gouden Palm-competitie (Cannes). 
 
Binnenkort beschikbaar 
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The Hand 
Azië, Wong Kar-Wai 

Wong Kar-Wai (HK 2004, 56’) 
Taal: Mandarijn 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: AL 
Digitale restauratie  
 

Gong Li speelt een mysterieuze courtisane die haar nieuwste kleermaker 
seksuele diensten verleent, opdat hij zich haar zal herinneren bij elke nieuw 
ontworpen jurk. 
 

 
 
Happy Together (4K) 
Azië, Wong Kar-Wai, Literatuur 

Wong Kar-Wai (HK 1997, 96’) 
Taal: Kantonees 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Lai en Ho arriveren als geliefden vanuit Hongkong in Argentinië, waar hun 
wegen zich na een ruzie scheiden. Ho vertrekt naar Buenos Aires, Lai wordt 
portier van een tangobar en probeert zich te herpakken. Maar Lai blijft 
verteerd worden door de droom om weer "samen gelukkig" te zijn met Ho. 
 

 
 
Heat and Dust (4K) 
Groot-Brittannië, Literatuur, James Ivory, Azië 

James Ivory (GB 1983, 133’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 9 
4K-restauratie 
 

James Ivory's grootse epos over een vrouw die zichzelf ontdekt en haar 
verleden ontrafelt, zit vol weelderige, zintuiglijke beelden van India. Anne 
(Julie Christie) gaat op zoek naar antwoorden op het mysterie van lang 
geleden: haar tante Olivia (Greta Scacchi) had een affaire met een Indiase 
prins (Shashi Kapoor). Wanneer Anne zich onderdompelt in de 
overweldigende Indiase cultuur, komt ze erachter dat het verleden ook de 
sleutel is tot haar eigen toekomst. 
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Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 1 
Fernweh (1919-1928)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 120’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie 
 

De titel Fernweh is veelzeggend. Iedereen kent heimwee, maar in het fictieve 
dorpje Schabbach in de Hunsrück, een heuvelrug in het Rijnland ter hoogte 
van Luxemburg, lijdt de jonge Paul Simon, die in 1919 uit de oorlog 
terugkwam, aan Fernweh: het verlangen om weg te gaan. 

 
 
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 2 Die 
Mitte der Welt (1929-1933)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 90’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie 
 

In hoofdstuk 2 blijkt Paul naar Amerika vertrokken te zijn. Zijn broer Eduard 
laat in Berlijn zijn longziekte verzorgen. Tijdens een avondwandeling laat hij 
zich in een bordeel binnen lokken. Daar maakt hij kennis met Lucie. Zij trouwen 
en hij neemt haar mee naar Schabbach, waar zij op gemengde gevoelens 
onthaald wordt. Als duidelijk wordt dat Eduard niet zo rijk is als zij dacht, zet 
zij hem onder druk om lid van de Partij te worden.  

 
 

Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 3 
Weinacht wie noch nie & Reichshöhenstrasse (1935 – 1938)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 114’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie  
 

In hoofdstuk 3 maakt de telefoon zijn entree in Schabbach. Eduard is 
burgemeester van Rhaunen geworden dank zij Lucie’s contacten met de 
plaatselijke Gauleiter. Met een lening van de Joodse Bank in Mainz bouwt 
Eduard een villa. De familie viert Kerstmis en is gelukkig met de nieuwe orde. 
Alleen Katharina, de moeder van Paul en Eduard, heeft een slecht voorgevoel.  
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Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 4 Auf 
und davon und zurück & Heimatfront (1938 - 1943)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 113’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie  
 

In hoofdstuk 4 komt er een brief uit Amerika, net als Maria Paul vergeten is en 
gelukkig is met Otto. Het briefhoofd vermeldt ‘Simon Electric Company, 
Detroit, USA’. Hij schrijft dat hij op bezoek wil komen. Maria weet niet wat ze 
ermee aan moet.  

 
 
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 5 Die 
Liebe der Soldaten & Der Amerikaner (1943-1947)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 157’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie  
 

In hoofdstuk 5 wordt Anton overgeplaatst naar de propaganda-afdeling en 
maakt filmopnamen van massa-executies. Otto keert naar Schabbach terug en 
ziet zijn zoon Hermann voor het eerst. De volgende dag echter ontploft een 
granaat die hij moest ontmijnen. De luchtafweerbatterijen nabij Schabbach 
worden gebombardeerd. Lucie weet dat zij haar biezen zal moeten pakken.  

 
 

Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 6 
Hermännchen (1955-1956)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 139’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie  
 

In hoofdstuk 6 reist Hermann per fiets langs de Rijn met zijn klasgenoten. 
Hermann en Klärchen, die veel ouder is, stoeien samen en worden verliefd. Hij 
schrijft gedichten voor haar en hun affaire zorgt voor schandaal in het dorp. 
Onder druk van Anton vertrekt Klärchen uit het dorp. Als blijkt dat zij zwanger 
was van hem lopen de spanningen in de familie en het dorp hoog op.  
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Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1) - hoofdstuk 7 Die 
stolzen Jahre & Das Fest der Lebenden und Der Toten (1967 - 
1982)  
Heimat: Eine deutsche Chronik (Heimat 1)  

Edgar Reitz (DE 1984, 159’)  
Taal: Duits  
Ondertiteling: Nederlands  
Digitale restauratie  
 

In het slothoofdstuk 7 rijden twee geheimzinnige heren in de bossen van 
Schabbach op weg naar Anton, met de bedoeling zijn patent voor 60 miljoen 
DM te kopen. Antons vader raadt hem aan te verkopen, zodat hij zijn tijd 
voortaan kan wijden aan zijn hobby’s. Maar Anton volgt het advies niet op.  

 
 
 

Un homme et une femme 
Franstalig, Language No Problem 

Claude Lelouche (FR, 1966, 102’) 
Taal: Engels, Frans, Spaans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: AL  
Digitale restauratie 
 

Zeg Jean-Louis Trintignant, zeg Anouk Aimée en je hebt het over twee iconen 
van de Franse film. Ruim vijftig jaar geleden vormden ze een hartstochtelijk 
liefdespaar in Claude Lelouchs klassieker Un homme et une femme (1966). 
Een man, een vrouw, een toevallige ontmoeting. Meer heb je niet nodig voor 
een ‘belle histoire d’amour’ zoals de Fransen zeggen. 

 
 

Howards End 
James Ivory, Groot-Brittanië, Literatuur 

James Ivory (GB 1992, 142’) 
Taal: Engels, Duits 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 6 
4K restauratie 

 
Howards End ontving maar liefst negen Oscarnominaties en verzilverde er 
drie, waaronder die voor Beste Actrice. In deze verfilming van E. M. Forsters 
gelijknamige roman speelt Emma Thompson Margaret Schlegel, een vrouw uit 
de middenklasse die trouwt met de in zijn gevoelsleven nogal geremde 
weduwnaar Henry (Anthony Hopkins), een meer dan bemiddelde zakenman. 
Howards End is een stijlvol, scherp portret van het Engeland rond 1910, een 
strenge standenmaatschappij waar de sociale afkomst de koers van levens 
bepaalt. 
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Hot Country, Cold Winter 
Previously Unreleased, Language No Problem 

David Safarian (AM 2016, 104’) 
Taal: Armeens 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
 

De Armeense regisseur David Safarian maakte een zinderende film die zich 
afspeelt tijdens de energiecrisis in Armenië in de jaren negentig. 
Een echtpaar worstelt zich door het leven om de absurde omstandigheden het 
hoofd te bieden. Brengen deze tegenspoeden een gezin en een land samen, 
of scheuren ze het juist uit elkaar? 

 
 

In the Mood for Love (4K) 
Azië, Wong Kar-Wai, Language No Problem 

Wong Kar-Wai (HK 2000, 98’) 
Taal: Kantonees 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: AL 
4K-restauratie 
 

Deze liefdeswals geldt nog steeds als een onovertroffen portret van 
ingehouden, gepassioneerde sensualiteit. De fotografie van Wong Kar-Wai’s 
favoriete cameraman Christopher Doyle, het spel en de muziek laten je in een 
ritmisch vloeiend geheel getuige worden van diepe, onuitsprekelijke 
gevoelens. 

 
 

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles 
Chantal Akerman, Franstalig, Women Make Film, Language No Problem 

Chantal Akerman (BE/FR 1975 202’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer:  
Digitale restauratie 
 

Chantal Akerman brak op 25-jarige leeftijd internationaal door met dit 
indringende, zeer invloedrijke meesterwerk. Delphine Seyrig is magnetisch als 
Brusselse huisvrouw die nauwgezet wordt geobserveerd in haar dagelijkse 
bezigheden. 
 
Winnaar Sight & Sound Greatest Film of All Time (2022).  
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De jeugd van Ivan (Ivan's Childhood) 
Coming of Age, Rusland / Sovjet-Unie, Language No Problem, Andrej 
Tarkovski 

Andrej Tarkovski (SU 1962, 95’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie 
 

Tarkovski's eerste speelfilm ging in het Westen in première op het filmfestival 
van Venetië en won direct de Gouden Leeuw. De ouders van de twaalfjarige 
Ivan zijn door de nazi's vermoord. Gedreven door haat sluit de jongen zich aan 
bij een groep partizanen aan het front om tegen de Duitsers te strijden. 
Tarkovski’s eerste lange film biedt een voor Russische begrippen 
ongebruikelijke kijk op de Tweede Wereldoorlog. Het is geen conformistische 
sovjetoorlogsfilm vol heroïsche wapenfeiten maar een geëngageerde, 
persoonlijke getuigenis. 

 
 
João en het mes (4K) 
Literatuur, Nederland, Zuid-Amerika, Portugees 

George Sluizer (NL 1972, 96’) 
Taal: Portugees 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Koeienherder en ervaren jager João, een oudere man, vraagt Maria ten 
huwelijk. Het meisje leek volgzaam en bedeesd, maar blijft ze dat ook wanneer 
haar man voor lange tijd de gevreesde groene hel van het Amazonegebied 
intrekt om er fortuin te zoeken? De film was onderdeel van de Gouden Beer-
competitie. George Sluizer nam voor zijn speelfilmdebuut een vertelling van 
de Braziliaanse dichter Odylo Costa Filho tot uitgangspunt. Cameraman Jan de 
Bont filmde (in Techniscope) op locatie in Brazilië. De film is gerestaureerd 
door Eye. 

 
 

Jour de fête 
Franstalig, Jacques Tati 

Jacques Tati (FR 1949, 80’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: AL 
Digitale restauratie 
 

Tati’s eerste lange speelfilm over een door efficiency geobsedeerde postbode 
werd meteen een klassieker. Niet alleen door de visuele grappen maar ook 
door de melancholische tekening van het Franse dorpsleven. Postbode 
François is onder de indruk van een newsreel over de superefficiënte 
Amerikaanse posterijen. 
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Kill It and Leave This Town 
Previously Unreleased, Language No Problem 

Mariusz Wilczynski (PL 2020, 88’) 
Taal: Pools 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 16 
 

Volstrekt unieke animatie met horror-elementen, wonderschoon, teder, 
grimmig en duister, onverwacht ontroerend, vol rauwe emotie, ongepolijst 
maar toch tot in elk detail overdacht en geperfectioneerd. 
Onderdeel filmfestival Berlijn. 

 
 
Kom en zie (Idi i smotri) 
Rusland / Sovjet Unie, Language No Problem, Literatuur 

Elem Klimov (SU 1985, 142’) 
Taal: Russisch, Duits 
Ondertiteling: Nederlands (Engelse ondertitels beschikbaar) 
Kijkwijzer: 16 
Digitale restauratie 
 

Het verhaal van Kom en zie is gebaseerd op ware gebeurtenissen tijdens de 
eerste periode van de oorlog toen nazi’s Rusland onder de voet liepen en een 
genocide uitvoerden op de plattelandsbevolking. Honderden dorpen werden 
op deze manier uitgemoord en volledig van de aardbodem weggevaagd. De 
film wordt verteld vanuit het perspectief van de jongen Fljora die zich met 
dromen over heldenmoed aansluit bij de partizanen. Zijn confrontaties met 
grof en beestachtig geweld doen zijn inzichten en eigenlijk zijn hele 
persoonlijkheid snel veranderen. 

 
 
Koza 
Language No Problem 

Ivan Ostrochovský (CZ 2015, 75’) 
Taal: Tsjechisch, Slowaaks, Duits en Engels 
Ondertiteling: Engels 
Kijkwijzer: 12 
 

Nog een keer moet hij de ring in, Koza. Om het geld, niet om de eer. De 
voormalige bokskampioen vocht ooit op de Olympische Spelen van 1996, maar 
nu heeft hij moeite de eindje aan elkaar te knopen en blijkt zijn vriendin 
zwanger. Regisseur Ivan Ostrochovský schets in precies gekadreerde beelden 
het leven achter de schermen van de boksring, waar meer nederlagen worden 
geleden dan overwinningen gevierd. 

 
 



29 

Lost Highway (4K) 
Verenigde Staten 

David Lynch (US 1997, 134’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 16 
4K-restauratie 
 

Lynch omschreef zijn vertelling over een overspelige jazzmuzikant (Bill 
Pullman) die verdacht wordt van de moord op z’n vrouw als een ‘meeslepend 
onderzoek naar parallelle identiteitscrises in een wereld waarin het begrip tijd 
gevaarlijk buiten controle is geraakt.’ Naast Pullman is ook Patricia Arquette 
te zien, bijrol voor oud-Black Flag-punkzanger Henry Rollins. 

 
 
The Major 
Rusland / Sovjet-Unie, Language No Problem 

Joerik Bykov (RU 2013, 99’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Engels 
Kijkwijzer: 16 
 

Een majoor staat voor de keuze om zijn schuld aan een dodelijke ongeluk te 
verdoezelen of naar de gevangenis te gaan. 
Majoor Sergej Sobolev rijdt naar het ziekenhuis waar zijn vrouw aan het 
bevallen is. In een roes van geluk rijdt hij te snel en als hij een overstekende 
jongen ziet, is het te laat. 

 
 
Mamma Roma (4K) 
Italië, Language No Problem 

Pier Paolo Pasolini (IT 1962, 106’) 
Taal: Italiaans 
Ondertiteling: Nederlands (Engelse ondertitels beschikbaar) 
Kijkwijzer: 6 
4K-restauratie 
 

In het naoorlogse Rome kan een prostituée, na het huwelijk van haar 
souteneur en een boerenmeid, marktverkoopster worden. Ze probeert haar 
(puber-)zoon een degelijke opvoeding te geven. Deze kiest echter voor 
omgang met de buurtjongens en belandt in de (kleine) criminaliteit. 
Gouden Leeuw-competitie (Venetië). 
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Mass 
Previously Unreleased, Verenigde Staten 

Fran Kranz (US 2021, 111’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12 
 

Psychologisch geraffineerd, beklemmend Kammerspiel waarin de ouders van 
een high school shooter tegenover de ouders van één van zijn slachtoffers 
komen te staan. Fran Kranz bouwt zijn beklemmende debuut in een rustig 
tempo op naar een psychologisch geraffineerd Kammerspiel over de 
verschillende manieren waarop we omgaan met rouw en verlies.  
Mass is een intens drama gedragen door vier briljante acteurs: Ann Dowd, 
Martha Plimpton, Jason Isaacs en Reed Birney. 

 
 
Maurice (4K) 
Groot-Brittannië, James Ivory, Literatuur 

James Ivory (GB 1987, 140’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Engeland, net voor de Eerste Wereldoorlog. Maurice Hall (James Wilby) en 
Clive Durham (Hugh Grant) worden verliefd op Cambridge. In een tijd waarin 
homoseksualiteit strafbaar is moeten de twee hun gevoelens voor elkaar 
geheim houden. Nadat een vriend is gearresteerd en onteerd voor 'de 
onuitsprekelijke ondeugd van de Grieken' worstelen de twee met hun 
onmiskenbare verlangens. Maurice werd gebaseerd op het gelijknamige boek 
van E.M. Forster (Howards End, A Room with a View), dat de schrijver tijdens 
zijn leven niet kon publiceren. 

 

 
La meglio gioventú 
Italië 

Marco Tullio Giordana (IT 2000, 336’) 
Taal: Italiaans 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 6  
Digitale restauratie 
 

La meglio gioventù is een zes uur durend familie-epos in twee delen. Het 
verhaal focust op de twee broers Nicola en Matteo. In het begin delen zij 
dezelfde dromen, lectuur, vriendschappen tot op het moment dat zij Giorgia 
ontmoeten, een jong meisje dat lijdt aan psychische stoornissen. Hun 
toekomst neemt noodgedwongen een ander wending. 
Op de achtergrond van het verhaal van deze Romeinse familie wordt veertig 
jaar recente Italiaanse geschiedenis neergezet: de roerige jaren zestig met 
zijn studentenbeweging, de opkomst van de Rode Brigades, de 
‘antipsychiatrie’ van de jaren zeventig en het gevecht tegen de Siciliaanse 
Maffia.  
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Mon oncle 
Franstalig, Jacques Tati 

Jacques Tati (FR/IT 1958, 116’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: AL  
Digitale restauratie 
 

In Mon oncle neemt Tati vol verve de moderniteit op de hak. Zijn milde 
verontwaardiging over de twintigste-eeuwse arbeidsmoraal en de steriliteit 
van het moderne leven neemt verwoestende vormen aan wanneer hij 
monsieur Hulot als fabrieksarbeider zijn entree laat maken in de villa van 
Gérard. Mon oncle was Tati”s eerste kleurenfilm en won de Oscar voor beste 
buitenlandse film. 
 

 
 
Neighbouring Sounds 
Portugees, Zuid-Amerika, Language No Problem 

Kleber Mendonça Filho (BR 2012, 131’) 
Taal: Portugees, Engels en Mandarijn 
Ondertiteling: Engels  
Kijkwijzer: AL 
 

Neighbouring Sounds portretteert een typisch Braziliaanse middenklasse 
buurt in Recife, gekenmerkt door een architectonische mengelmoes en bijna 
geheel in het bezit van één rijke familie. Binnen is het veilig en leven de rijken 
samen met hun werksters. Buiten op straat moeten zij terrein afstaan aan de 
minder bedeelden in de samenleving. 

 
 

Obsessions 
Nederland 

Pim de la Parra (NL/DE 1969, 90’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands 
Kijkwijzer: 16  
Digitale restauratie 
 

Student op kamers ontdekt gat in de muur en wordt getuige van erotische en 
criminele avonturen van zijn buurman. Hitchcockiaanse thriller, naar scenario 
van Pim de la Parra, Wim Verstappen en Martin Scorsese, werd aan maar liefst 
65 landen verkocht. 
 
+ voorfilm Joop (Pim de la Parra, NL 1969, 10') 
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Het offer (4K) 
Zweden, Language No Problem, Andrej Tarkovski 

Andrej Tarkovski (SE/GB/FR 1986, 146’) 
Taal: Zweeds, Engels, Frans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

De laatste film van Andrej Tarkovski won drie prijzen in Cannes. De in Zweden 
opgenomen film draait om Aleksandr, een voormalig acteur en filosoof die zich 
tot God richt om alles wat hij lief heeft op te geven en zo een nucleaire oorlog 
te voorkomen.  

 
 
Otto e mezzo (Federico Fellini’s 8 1/2) (4K) 
Federico Fellini, Filmgeschiedenis, Italië, Language No Problem 

Federico Fellini (IT 1963, 138’) 
Taal: Italiaans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 9 
4K-restauratie 
 

Zeven speelfilms en een aantal korte producties had Federico Fellini op zijn 
naam staan toen hij aan nummer 8½ begon. Otto e mezzo wordt als toppunt 
van Fellini’s filmische fantasie gezien, een cruciale film in Fellini’s oeuvre. 
Fellini’s fantasie richt zich op de in een artistieke crisis verkerende regisseur 
Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) die zijn gebrek aan inspiratie tot 
onderwerp van z’n nieuwste productie maakt.. 

 
 

The Outsider 
Béla Tarr, Hongarije, Language No Problem 

Béla Tarr (HU 1980, 122’) 
Taal: Hongaars 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12  
Digitale restauratie 
 

In The Outsider faalt András, een jonge verpleger, in zijn pogingen om 
menselijk contact te leggen. Net zoals zijn voorbeeld John Cassavetes legt 
grootmeester Béla Tarr het leven vast zoals het geleefd wordt. Digitale 
restauratie. 
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Parade 
Franstalig, Jacques Tati 

Jacques Tati (FR 1974, 84’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 
Digitale restauratie 
 

Tati’s laatste film is een charmante videoproductie voor de Zweedse 
televisie. Tati is te zien als de circusperformer Monsieur Loyal, omringd door 
clowns en acrobaten. Met nostalgisch genoegen vertolkt Tati klassieke 
grappen en mimeacts uit zijn vroege variétérepertoire, zoals de beroemde 
tennispartij zonder net en bal. 

 
 

The Piano 
Women Make Film 

Jane Campion (NZ/AU/FR 1993, 121’) 
Taal: Engels, Maori 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12  
Digitale restauratie 
 

Wreed machtsspel en seksueel ontwaken in 19e-eeuws Nieuw-Zeeland. In dit 
grootse liefdesverhaal herwint een vrouw de zeggenschap over haar eigen 
leven. Met haar derde speelfilm werd Jane Campion de enige vrouwelijke 
regisseur die in Cannes de Gouden Palm won. Nieuwe restauratie. 

 
 
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (4K) 
Zweden 

Roy Andersson (SE 2015, 101’) 
Taal: Zweeds 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 12 
 

Na Songs from the Second Floor en You, the Living komt de Zweedse meester 
van de komische absurditeit opnieuw met een heerlijk vreemde film, die 
humor bespeurt in de meest pijnlijke onderwerpen, zoals sterfte, veroudering, 
onbetaalde schulden en onbeantwoorde liefde. 
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Playtime (4K) 
Franstalig, Jacques Tati 

Jacques Tati (FR 1967, 125’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: AL 
4K-restauratie 
 

Jacques Tati’s magnum opus waarin Monsieur Hulot verstrikt raakt in een kil 
en geestdodend Parijs vol staal- en glasarchitectuur. Voor de opnamen liet Tati 
een filmstad bouwen: ‘Tativille’. Hij filmde voornamelijk totaalshots 
(breedbeeld), waarin de personages lijken te verdrinken. Playtime werd eerst 
verguisd door de kritiek, maar geldt nu als Tati’s meesterwerk. 

 
 
Postcards from the Zoo 
Azië, Coming of Age, Language No Problem 

Edwin (CH/DE/ID 2012, 95’) 
Taal: Indonesisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: AL 
 

In Edwins film, die in competitie draaide op het Filmfestival van Berlijn, is de 
dierentuin een plaats vol verlangen. Niet alleen de dieren verlangen naar 
vrijheid, ook veel bezoekers verlangen naar avontuur en the call of the wild. In 
deze omgeving groeit Lana op. Toen ze een klein meisje was, liet haar vader 
haar achter in de kleurrijke dierentuin van Jakarta, om te worden opgevoed 
door de verzorgers. 

 
 

Les rendez-vous d'Anna 
Chantal Akerman, Franstalig, Women Make Film, Language No Problem 

Chantal Akerman (FR/BE/DU 1978 128’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: AL  
Digitale restauratie 
 

Een nomadische filmmaker reist door Europa om haar nieuwe film te 
promoten. Een van Akermans beste films, over verlangen, eenzaamheid, 
ontheemding, seksuele identiteit, moeder-dochterrelaties en het 
terugkerende spook van de oorlog. 
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Rey 
Spaanstalig, Zuid-Amerika, Language No Problem 

Niles Atallah (CL/FR 2017, 91’) 
Taal: Spaans 
Ondertiteling: Engels  
Kijkwijzer: 12 
 

In 1860 droomt de Franse advocaat en avonturier Orélie-Antoine de Tounens 
ervan de koning van Patagonië te worden. Hij vindt een afgelegen plek in het 
zuiden van Chili en sticht zijn koninkrijk met de hulp van de plaatselijke 
Mapuche-stam, waarna hij steeds meer in de ban van de waanzin komt. 
Winnaar van de Special Jury Award for Artistic Achievement in de Tiger 
Competition van het International Film Festival Rotterdam. 

 
 

Rizi (Days) (4K) 
Azië, Language No Problem 

Tsai Ming-liang (TW/FR 2020, 127’) 
Taal: Mandarijn 
Ondertiteling: Engels  
Kijkwijzer: 9 
 

Een oudere en een jongere man brengen een nacht door in een hotelkamer. 
Hun eenzaamheid lijkt even verdreven. Wat is er nodig om menselijke emotie 
uit te drukken? Filmmaker Tsai Ming-liang laat zien dat je met spaarzame 
filmische middelen maximaal effect kunt bereiken. Rizi (competitie Berlinale 
2020) is Tsai's eerste fictiefilm sinds zijn in 2015 aangekondigde stop als 
speelfilmregisseur. Daarna realiseerde hij nog wel het VR-werk The Deserted 
(2017) en de non-fictiefilm Your Face (2018). 

 
 
Safari 
Documentaire, Duitstalig, Language No Problem 

Ulrich Seidl (AT 2016, 90’) 
Taal: Duits, Engels, Afrikaans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
 

Ongemakkelijk maar secuur toont de Oostenrijkse stilist Ulrich Seidl witte 
westerlingen die in Afrika op jachtvakantie gaan. Trots poseren ze met de 
fraaie dieren, die ze van veilige afstand hebben omgelegd. Terwijl arme 
zwarten de karkassen verslepen en slachten, beschrijven de welgestelde 
witten de opwinding van een goed schot. 

 
 



36 

Sátántangó (4K) 
Béla Tarr, Hongarije, Language No Problem 

Béla Tarr (HU/DE/CH 1994, 439’) 
Taal: Hongaars 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Een symfonie in zwart-wit, een meesterproef van beeldend vertellen. Béla 
Tarrs zeven-en-een-half uur durende magnum opus volgt de bewoners van 
een Hongaars dorpje na de val van het communisme. Drank, veel drank en het 
gerucht dat de doden zijn opgestaan nemen bezit van de verbeelding.  
Winnaar Caligari Film Award (Berlijn). 

 
 
 
Shakespeare-Wallah 
Groot-Brittannië, James Ivory, Azië  

James Ivory (GB 1965, 120’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 6 
Digitale restauratie 
 

Het elegante en sfeervolle Shakespeare-Wallah was de film die Merchant Ivory 
Productions op de internationale filmkaart zette. Het leverde James Ivory 
lovende kritieken op en wordt inmiddels beschouwd als klassieker. 
Shakespeare-Wallah volgt de waargebeurde avonturen van de familie van 
Felicity Kendal die als theatergroep door India reizen tijdens de laatste dagen 
van de Engelse koloniale overheersing. De Buckingham-spelers proberen de 
Britse traditie hoog te houden door Shakespeare-toneelstukken voor te 
dragen voor het grote publiek, kostscholen en plaatselijke royalty's, maar 
kunnen niet concurreren met de razend populaire Bollywood-filmindustrie. 

 
 
Solaris 
Andrej Tarkovski, Language No Problem, Literatuur, Rusland / Sovjet-Unie 

Andrej Tarkovski (SU 1972, 167’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie 
 

Met Solaris begaf Andrej Tarkovski zich op het terrein van de sciencefiction. 
Geen flitsende ruimtegevechten, maar een meditatie en existentieel drama 
over menselijkheid en liefde.  
Een psycholoog wordt naar een ruimtebasis gestuurd om enkele vreemde 
gebeurtenissen te onderzoeken. De bemanning van het ruimteschip cirkelt om 
de 'oceaanplaneet' Solaris, die in staat blijkt onbewuste angsten en 
herinneringen te materialiseren; uiteindelijk slaat de complete bemanning aan 
het hallucineren en raakt de werkelijkheid volledig uit zicht. 
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De spiegel (The Mirror) 
Andrej Tarkovski, Language No Problem, Rusland / Sovjet-Unie 

Andrej Tarkovski (SU 1975, 107’) 
Taal: Russisch  
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 9 
Digitale restauratie 
 

Tijdens een zware zenuwinzinking herbeleeft de hoofdpersoon zijn jeugd. 
Beelden van zijn geliefde moeder, zijn eerste vriendinnetje en het huis van zijn 
kinderjaren trekken voorbij. Nostalgie, weemoed en dromen: Tarkovski 
noemde De spiegel zijn meest persoonlijke film – wat het publiek niet 
verhinderde de regisseur boze brieven te schrijven waarin hij gekapitteld werd 
vanwege ‘het hermetische karakter’ van de film. De film ondervond zo’n 
weerstand van de Sovjet autoriteiten dat Tarkovski met gedachte speelde om 
te stoppen met regisseren. Brieven van aanhangers weerhielden hem hier van. 

 
 
Stalker 
Andrej Tarkovski, Language No Problem, Literatuur, Rusland / Sovjet-Unie 

Andrej Tarkovski (SU 1979, 162’) 
Taal: Russisch 
Ondertiteling: Nederlands of Engelse (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
Digitale restauratie 
 

In 1979 bracht de Russische regisseur Andrej Tarkovski, ook wel in één adem 
met Stanley Kubrick genoemd, zijn vervreemdende meesterwerk Stalker uit. 
De film is gebaseerd op het sciencefictionboek Bermtoeristen van Arkadi en 
Boris Stroegatski en vertelt het verhaal van Stalker, een gids die samen met 
een schrijver en een wetenschapper de Verboden Zone betreedt. De 
Verboden Zone is een niet nader aangegeven plek, die door de regering als 
een niet te betreden gebied verklaard is. Toch houdt dit mensen niet tegen, 
want er ligt een mysterieuze kamer in dit gebied die je vurigste verlangens in 
vervulling kan doen gaan. 

 
 
Stop the Pounding Heart 
Robert Minervini, Verenigde Staten 

Roberto Minervini (US/IT/BE 2013, 98’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 
 

Veertienjarige Sara, dochter uit een gezin van fundamentalistische christenen 
in Texas, wordt verliefd op haar buurjongen, de lokale rodeorijder. Met niet-
professionele acteurs creëert Roberto Minervini een indringend portret van 
levens die geen deelhebben aan de Amerikaanse Droom. 
Wanneer Sara zich aangetrokken voelt tot de minder streng-christelijke 
buurjongen Colby, die als bull rider opgroeit in de ruwe wereld van de rodeo, 
begin ze vraagtekens te zetten bij de weg die anderen voor haar uitgestippeld 
hebben. 

 
 



38 

Tarde para morir joven 
Coming of Age, Language No Problem, Spaanstalig, Women Make Film, Zuid-
Amerika 

Dominga Sotomayor (CL/BR/AR/NL/QA 2018, 110’) 
Taal: Spaans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 12 
 

De Chileense filmmaker Dominga Sotomayor gooit hoge ogen met Tarde para 
morir joven, een adembenemend mooi gefilmde coming of age-vertelling over 
de zestienjarige Sofia die, na de val van Pinochet, opgroeit in een commune 
aan de voet van de Andes. 

 
 

To the Moon 
Filmgeschiedenis, Documentaire, Ierland, Language No Problem 

Tadgh O’Sullivan (IE 2020, 80’) 
Taal: Engels 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 9 
 

Een filmische ode aan de maan, van de pionierstijd tot nu, in tien hoofdstukken 
over liefde, gekte, verlangen, verlies en onschuld. Volle maan, halvemaan, 
wassende maan. In al haar gestalten boeit het koude hemellichaam de mens 
en To the Moon legt die fascinatie vast. Er is misschien niets universeler dan 
naar de maan kijken. Zolang mensen op aarde rondlopen, heeft onze naaste 
metgezel de nachtelijke verbeelding gevoed. 

 
 

Tokyo Story (4K) 
Azië, Language No Problem, Yasujiro Ozu 

Yasujiro Ozu (JP 1953, 136’) 
Taal: Japans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: AL 
4K-restauratie 
 

Indringende observatie van de vervreemding tussen grootouders die op het 
platteland wonen en hun stadse kinderen en kleinkinderen in Tokio. Wanneer 
het bejaarde echtpaar naar de stad komt, blijken de kinderen zo druk met 
zichzelf en hun levens dat ze geen tijd voor hun ouders hebben. 
Ozu's meest bekende film, in 2014 door meer dan 350 regisseurs gekozen tot 
de beste film aller tijden. Het diep ontroerende Tokyo Story is een indringende 
kijk op de sociale mores in naoorlogse Tokio en is zonder twijfel een van de 
grootste meesterwerken uit de geschiedenis van de cinema.  

 
 



39 

Tokyo Twilight (4K) 
Azië, Language No Problem, Yasujiro Ozu 

Yasujiro Ozu (JP 1957, 140’) 
Taal: Japans 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 12 
4K-restauratie 
 

Ozu's laatste film in zwart-wit is misschien wel de donkerste van zijn 
meesterlijke familieportretten, met een diepe psychologische gelaagdheid. Hij 
volgt de parallelle paden van twee zussen die worstelen met een afwezige 
moeder, ongewenste zwangerschap en huwelijksperikelen. 
Tokyo Twilight, doordrenkt van winterse melancholie, toont de verwoestende 
effecten van huiselijke geheimen op het leven van twee zussen: de ongelukkig 
getrouwde Takako (Setsuko Hara, de muze van de regisseur) en de opstandige 
Akiko (Ineko Arima), een verloren ziel op drift in een wereld van nachtbars en 
achterkamers van mahjong-salons. 

 
 

Total Recall (4K) 
Paul Verhoeven, Lieratuur, Verenigde Staten 

Paul Verhoeven (US 1990, 113’) 
Taal: Engels  
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 16 
4K-restauratie 
 

In Paul Verhoevens sardonisch sciencefictionspektakel krijgt bouwvakker 
Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) nieuwe herinneringen in zijn brein 
geïmplanteerd door het bedrijf Rekall, gespecialiseerd in excentrieke 
ruimtereizen. Ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag wordt de film 
uitgebracht in de nieuwe Ultra High Definition 4K-restauratie. 

 
 

Trafic 
Franstalig, Jacques Tati, Nederland 

Jacques Tati (IT/FR 1971, 96’) 
Taal: Frans, Nederlands, Engels 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 
Digitale restauratie 
 

Monsieur Hulot heeft een camper ontworpen en wil die in Nederland 
presenteren. De reis Parijs-Amsterdam is door Tati en coregisseur Bert 
Haanstra (verantwoordelijk voor drie scènes) als een doorlopend chaotisch 
verkeerstraject verbeeld. De dialogen zijn, zoals gebruikelijk bij Tati, schaars. 
Met Jacques Tati en Maria Kimberley. 
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Turist 
Zweden 

Ruben Östlund (SE 2015, 118’) 
Taal: Zweeds 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: 9 
 

Confronterend psychologisch drama onderzoekt de ingrijpende emotionele 
gevolgen van een lawine voor een Zweeds gezin op skivakantie in de Alpen. De 
lawine veroorzaakt geen lichamelijk letsel, maar laat de familie niettemin 
geheel gesloopt achter. 

 
 

Les vacances de Monsieur Hulot 
Franstalig, Jacques Tati 

Jacques Tati (FR 1951, 86’) 
Taal: Frans 
Ondertiteling: Nederlands  
Kijkwijzer: AL 
Digitale restauratie 
 

Strandkomedie waarin Monsieur Hulot, met elastieken motoriek gestalte 
gegeven door Tati, voor het eerst zijn opwachting maakt. De komst van Hulot 
in Hotel de la Plage brengt flink wat opschudding onder de badgasten teweeg. 
De pijp rokende, in anonieme regenjas gehulde Hulot was het ideale vehikel 
voor Tati’s zachtmoedige satire; door zijn keurige verschijning treden de 
catastrofale gevolgen van zijn anarchistische gedrag des te scherper op de 
voorgrond. 

 
 

Vitalina Varela 
Language No Problem, Portugees 

Pedro Costa (PT, 2019) 
Taal: Portugees 
Ondertiteling: Engels  
Kijkwijzer: AL 
 

De Kaapverdische Vitalina Varela arriveert in Lissabon om achter de geheimen 
van haar overleden man te komen. 25 jaar geleden verliet hij hun 
geboorteland om in Portugal te gaan werken. Het surreële, indringende 
Vitalina Varela won in 2019 het Gouden Luipaard en de prijs voor Beste Actrice 
op het festival van Locarno. 
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Werckmeister harmóniák (4K) 
Béla Tarr, Hongarije, Language No Problem, Literatuur 

Béla Tarr & Ágnes Hranitzky (HU/FR/DE 2000, 145’) 
Taal: Hongaars, Slowaaks 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar) 
Kijkwijzer: 6 
4K-restauratie 
 

Hoe dun het vernislaagje menselijke beschaving kan zijn, demonstreert Tarr in 
Werckmeister harmóniák, waarin een circus neerstrijkt in een Hongaars 
provinciestadje. De bewoners raken in de ban van een geheimzinnige prins die 
het stadje meesleurt in een collectieve vernietigingsroes. Digitale restauratie. 
Onderdeel festivals Berlijn en Cannes. 

 
 

Wilde mossels 
Nederland, Language No Problem 

Erik de Bruyn (NL 2000, 115’)  
Taal: Nederlands 
Ondertiteling: Nederlands of Engels (beide beschikbaar)  
Kijkwijzer: 16 
Digitale restauratie 
 

In deze ‘aardappelwestern op Duiveland’ slentert de getormenteerde, 
charismatische thrillseeker Leen met z’n onafscheidelijke vrienden Daan en 
Jacob door de uitgestorven straatjes van hun woonplaats, een vissersdorp op 
een Zeeuws eiland dat als enig vertier het jaarlijkse mosselfeest te bieden 
heeft. Leen wil zich ontworstelen aan al dat aan hem trekt, maar blijkt een 
tragische antiheld, een Zeeuwse Hamlet. 
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KORTE FILM POULE  
 
De Korte Film Poule staat voor het behoud en de promotie van de korte film, door middel van 
het creëren van een platform voor digitale distributie van korte films in Nederland 
bewerkstelligt de Korte Film Poule deze missie. In de catalogus op dit digitale platform biedt 
de Poule een divers aanbod van (hoofdzakelijk Nederlandse) recente korte films, klassiekers 
en korte films uit het archief aan in alle genres. Filmtheaters kunnen een abonnement 
afsluiten en voor een vast bedrag per jaar oneindig putten uit dit korte-filmaanbod.  
 
De meer dan 700 korte films komen uit de Eye-collectie, van NTR Kort!, academies en 
onafhankelijke korte filmdistributeurs, een aantal dat jaarlijks blijft groeien. Alle films uit de 
Korte Film Poule worden aangeboden als DCP en kunnen door het filmtheater naar eigen 
inzicht worden ingezet, bijvoorbeeld als voorfilm bij een hoofdfilm, als onderdeel van een 
compilatie- of educatieprogramma of bij een debat.  
 

Abonnement 
Het abonnement op de KFP wordt afgesloten voor een jaar en geeft onbeperkt toegang tot 
alle titels in de catalogus. De prijs bedraagt € 725,-, dit is inclusief transport en rechten van 
alle films in de Poule. Het transport wordt verzorgd door Gofilex via de filmkluizen. Bij 
calamiteiten garandeert Gofilex aflevering via andere kanalen. De kleinere filmtheaters (door 
ons vastgesteld als filmtheaters met slechts 1 zaal en gemiddeld 3 reguliere voorstellingen of 
minder per week) kunnen gebruik maken van een KFP Light abonnement voor de helft van de 
het abonnementsgeld: € 362,50 per jaar. 
Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan gedurende het jaar. 
 

Educatie 
De Korte Film Poule biedt ook speciale schoolprogramma’s aan met een uitgekiende selectie 
films voor het basis- en voortgezet onderwijs en MBO. De Korte Film Poule staat boordevol 
films die interessant zijn voor jonge kijkers. Netwerk Filmeducatie heeft samen met Eye en 
filmfestivals Cinekid, IDFA, IFFR en NFF diverse schoolprogramma’s ontwikkeld. Voor elk 
onderwijsniveau is een programma beschikbaar, voorzien van ondersteunend materiaal en 
een online les. Zo wordt het aanbieden van een bijzondere schoolvoorstelling in jouw theater 
of bioscoop heel eenvoudig! Kortom: deze educatieprogramma’s bieden niet alleen de 
mogelijkheid om een jong publiek het filmtheater binnen te halen maar is tevens een 
gelegenheid om zonder extra kosten hiermee inkomsten te genereren. 
 

Compilaties 
De Korte Film Poule biedt filmtheaters ook verzamelprogramma's aan rond een thema, 
filmmaker of speciale gelegenheid; bijvoorbeeld: een programma met de mooiste Nederlandse 
videoclips, programma’s van Cinekid, Cinedans en IDFA. Ook organiseert de Korte Film Poule 
samen met Go Short International Short Film Festival Nijmegen en het Nederlands Filmfestival 
jaarlijks op de kortste dag van het jaar, 21 december, de Dag van de Korte Film. Op deze dag 
worden in verschillende Europese landen en in tientallen filmtheaters in Nederland de mooiste 
korte films vertoond in twee speciaal voor de dag samengestelde programma’s die ook via de 
Korte Film Poule beschikbaar worden gesteld. 
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Inkomsten 
De inkomsten uit de abonnementsgelden wordt voor de helft weer ingezet om aan de KFP 
nieuwe films te kunnen toevoegen, DCP’s te maken en analoog materiaal te digitaliseren voor 
gebruik in de Poule. De andere helft van de inkomsten gaat naar de makers en 
rechthebbenden. De verdeling gebeurt op basis van hoe vaak een titel vertoond is in de 
periode van één jaar. 
 

Nog even samengevat: 
 Een uitgebreid assortiment van korte films met uiteenlopende thema’s en genres, dat 

jaarlijks blijft groeien. 
 Een compleet abonnement waarbij onbeperkt uit het KFP-assortiment kan worden geput. 
 Transportkosten en filmrechten zijn inbegrepen in het abonnement. 
 Vervoer vindt plaats via de filmkluis en wordt verzorgd door Gofilex. 
 De korte films zijn eenvoudig en snel te bestellen via de KFP-website. Deze 

website heeft ook uitgebreide mogelijkheden om op specifieke onder werpen, 
titels, makers, thema’s, leeftijdscategorieën te zoeken. 

 Naast losse korte films zijn er ook diverse kant-en-klare compilatieprogramma’s te 
bestellen. Deze zijn samengesteld op thema of maker of in samenwerking met 
festivals zoals Cinekid, IDFA en Cinedans. 

 Er zijn ook schoolprogramma’s beschikbaar in de Poule die specifiek zijn gericht op 
basis- of voortgezet onderwijs. Deze educatieve compilaties zijn te boeken in 
combinatie met bijbehorende lespakketten. 

 

Voor meer informatie of het afsluiten van een abonnement zie ook: 
kortefilmpoule.eyefilm.nl of mail naar Edith van der Heijde via kfp@eyefilm.nl  
 

https://kortefilmpoule.eyefilm.nl/
mailto:kfp@eyefilm.nl
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