
Bezorgde zoon
In Not Without You scharrelt Hermine rond in de tuin. 
Ze plukt wat aan planten, maakt een vogelbadje schoon 
en voert haar gevleugelde vrienden. Binnen, vanachter 
het raam, observeert Ger zijn echtgenote. Liefdevol, 
maar ook met verdriet in zijn ogen. Filmmaker Latas-
ter, zoon van het stel, richt zijn camera op het gezicht 
van zijn oude vader. Het oog van de camera is dan even 
de blik van een bezorgde zoon, die lijkt te peinzen over 
het lot van zijn aftakelende ouders. Lataster zelf komt 
even in beeld, om zijn vader te troosten. Maar tegen die 
tijd heb je al lang aangevoeld dat hier sprake is van een 
hechte relatie. Dat zit ’m ook in de vanzelfsprekendheid 
waarmee de ouders zijn camera accepteren.
Lataster is geen fly on the wall waar ze aan gewend 
geraakt zijn, maar hun geliefde zoon, de filmmaker, 
die als vanzelfsprekend een camera in hun omgeving 
brengt. Zo ook op momenten waarbij de oudjes lang-
zaam wakker worden. Als zijn moeder in slakkentempo 
de suikerpot zoekt of de gordijnen opent. Een op zich 
weinig uitdagend beeld voor een buitenstaander, maar 
voor iemand die dichtbij die vrouw staat, van haar 
houdt en zich zorgen maakt over haar gezondheid, 
is het een waardevol plaatje. Dat blijkt uit de tijd die 
ervoor uitgetrokken wordt.

Scherpe randjes
Filmmaker Gajewski is in een andere levensfase, te 
concluderen aan zijn film Bigos 06, waarin hun vader-
zoonrelatie op effectieve manier uit de doeken wordt 
gedaan. Er lijkt een zekere mate van was sich liebt, das 
neckt sich, van toepassing. Gajewski en zijn Poolse vader 
besluiten voor de kerst bigos, een beroemde Poolse 
jachtschotel, te bereiden. Het kookproces duurt vier 
dagen. Al die tijd brengen vader en zoon in de kleine 
keuken door.
Het lijkt een vrolijk samenzijn, maar met scherpe 
randjes: pa kan de regie moeilijk uit handen geven. 
Hij weet precies hoe iets beter, interessanter in beeld 
kan worden gebracht. Na het zien van flashbacks en 
privéarchiefbeelden, is dat begrijpelijk; vroeger filmde 
pa zijn zoon. De verhoudingen zijn aan het veranderen. 
Hoewel zoonlief tegen hem opstaat en, zo horen we 
hem zeggen van achter zijn camera, zijn eigen keuzes 
wil maken, zoekt hij toch ook bevestiging. Hij blijft 
geïnteresseerd vragen stellen en senior complimenteren 
met zijn kookkunsten. Het respect van de filmmaker is 
heel aanwezig, net als het plezier dat de heren toch ook 
hebben bij hun kook- en filmproject.

Schoorvoetend trots
Française Pauline Horovitz legt in de eerste minuut de 
kaarten over haar positie in het gezin op tafel: in de 
voice-over vertelt ze hoe haar vader – meneer de arts 
– teleurgesteld was in zijn dochter omdat ze koos voor 
een carrière als filmmaker. Pas toen Roman Polanski 
publiekelijk een opmerking maakte over een korte film 
van Horovitz, werd hij schoorvoetend trots en mocht ze 
hem voor het eerst filmen. En daar begint het verhaal 
van Polanski and My Father werkelijk. Ze filmt hem ter-
wijl hij eet aan zijn formicatafeltje, in zijn onpersoon-
lijk ogende keukentje. Een ultiem privémoment waarin 
de man zich nadrukkelijk niet anders voordoet.
Ze vertelt ons in de voice-over allerlei op zijn minst op-
merkelijke karaktertrekken van haar vader, terwijl haar 
observaties van de man in zijn omgeving het verhaal 
staven: meneer de dokter is een vreemde vogel. Maar 
ze houdt van hem en respecteert hem op haar manier. 
Nergens hanteert ze een sarcastische toon, nergens 
zet ze hem voor gek. De serieuze man vertrouwt zijn 
dochter terecht, en hoewel het niet makkelijk moet zijn 
geweest om bij zo’n vader op te groeien is haar blik op 
deze man aandoenlijk.

Vertrouwen
Ook als de personen in de film niet direct naaste 
familieleden of geliefden zijn, kan een opnameperiode 
een band creëren of versterken. Zoals in Day Is Done, 
waarin Hendrik, de filmmaker, als thuishulp klusjes 
doet voor Peter, een eenzame, aan huis gekluisterde 
man. Met geduld luistert hij naar Peters verhalen. Peter 
leunt steeds meer op zijn gast, getuige de voicemail-
berichten die Hendrikx laat horen. Telefoontjes die 
Hendrikx nooit heeft opgenomen. In korte tijd is de 
filmmaker duidelijk een belangrijk persoon geworden 
in het leven van Peter, wiens wereld steeds 
kleiner wordt. Het vertrouwen groeit ook. Met 
name het beeld van de filmmaker die Peter een 
boterham in bed serveert die de bedlegerige 
half onder de dekens verorbert. Heel intiem, 
schrijnend: ook daar moet je iemand voor 
kunnen aanvoelen, om juist die opname in 
een korte film te plaatsen. De filmmaker pleit 
zich niet vrij van verantwoordelijkheden en 
hun groeiende band moet hem tegelijkertijd 
benauwd hebben. 

Hemeltergend eenzaam
In A Screening at the Tatry Cinema is de maker hele-
maal niet in beeld, noch aanwezig in de vorm van in-
terviews of voice-over. Hij is zelf geen personage of lijkt 
geen persoonlijke band te hebben met zijn protagonist, 
Darek. Darek is een eenzame, zonderlinge bioscoop-
houder die wacht op klandizie, maar geïrriteerd raakt 
als iemand een voet over zijn drempel durft te zetten. 
Thuis, bij zijn honden, blijkt hij een ander mens.
In dit geval zit de mensenkennis van de maker in het 
doordachte camerawerk. De scène waarin de lange, ma-
gere Darek op zijn te lage aanrecht een boterham staat 
te smeren is veelzeggend. De camerahoek is spot-on: 
die gebogen, smalle rug, zijn onhandig lange armen; 
deze man is hemeltergend eenzaam – zonder dat hij dat 
letterlijk meldt. Ook de filmmaker niet. Het beeld laat 
de vertrouwensband tussen onderwerp en filmer zien – 
Darek keert de camera rustig zijn rug toe.
Daar ligt de kracht van films rond een persoonlijk 
verhaal. Door het te vertellen alsof je iemand kent als 
je broekzak, je door diegene bent opgevoed, hij je broer 
zou kunnen zijn – of een zandbakvriend die ook jou 
door en door kent.

In Love Etc., schuifelen twee oudjes uit de Bronx, al zo’n vijftig jaar samen, hand in hand over de boulevard. Er wordt 
geregistreerd hoe de oude man liefdevol zorgt voor zijn demente vrouw. Hij waarschuwt haar als de soep nog te heet is.  
Dát filmen en in de montagekamer niet wegsnijden, laat liefde zien voor zo’n intiem moment. Zou je aan de manier van 
filmen, door vraagstelling, genre of montage kunnen zien welke band een filmmaker met zijn onderwerp heeft? En heb je  
als kijker voorkennis nodig om dat te kunnen ontdekken? DOOR MARICKE NIEUWDORP

     DE BIJZONDERE BAND TUSSEN MAKER EN ONDERWERPLiefde VAN ACHTER DE camera

Love, Etc. - Jill Andresevic. Za 20 23:00 
uur Munt 10; di 23 19:15 uur Tuschinski 3; 
za 27 10:00 uur Munt 13.

Not Without You - Petra Lataster-Czisch, 
Peter Lataster. Za 20 20:30 uur Munt 11; 
wo 24 15:30 uur Tuschinski 5; do 25 11:00 
uur Brakke Grond Expozaal; za 27 16:30 
uur Brakke Grond Rode Zaal.

Bigos 06 - Marcin Gajewski. Zo 21 16:30 
uur Tuschinski 6; ma 22 17:30 uur, 
Brakke Grond Rode Zaal; wo 24 22:15 
uur Tuschinski 6. 

Polanski and my Father - Pauline Ho-
rovitz. Zo 21 16:30 Tuschinski 6; wo 24 
22:15 uur, Tuschinski 6. 

Day Is Done - Guido Hendrikx. Za 20 
21:30 uur Tuschinski 5; ma 22 20:00 uur 
Munt 09; wo 24 13:15 uur Tuschinski 5; 
za 27 23:15 uur Brakke Grond Rode Zaal.

A Screening at the Tatry Cinema - Igor 
Chojna. Za 20 12:30 uur OBA; di 23 20:15 
uur Tuschinski 4; do 25 16:45 Munt 10; vr 
26 21:00 uur Munt 13.
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