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Idyllisch filrnfestival
in stilte van Arcadia
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,,Auch ich in Arkailien!" schijnt

ffiÉ-indertiid te hetben:rritgeroe-
pen brj zijn aankomst in het lieflijke
Toscane. Het werke§ke Arcadia ech-
ter, dat de verzinnebeelding werd van
een oogstrelend landschap vol minne-
kozende en fluitspelenile herders en
herderinneqies, is een woest en moei-
\ik toegankeliik beresebied in het
midden van de Griekse Peleponnesos.

Debewoners stonden in de Oudheid
bekend om hun eastvriiheid. Er leefde
indezestreek een mythe, volgens wel-
ke Zeus eens zou terug keren in de
gedaante van een doodgewone reizi-
ger, om onderdak verzoekend. Je kon
dus maar beter goed zijn voor vreem-
delingen. En inderdaad: in de drie jaar
dat ik daar nu kom, heb ik voor mijn
onderdak nog nooit enig geldstuk hoe-
vem afdragen. Toen ik hier eens over
schreef in een brief aan Simon €arrnig-
gelt, reageerde hii aldus: ,,A prolns -
misschienbèn je Zeus wel en zul je het
te laat te lóót, in het Bejaardenhuis
bmr.erkerrLaat Jcdan nietrrithctreÍr,
hoor. Íïij weten. .."

De plaats waar deze idylle zich af-
speelt heet.f,gss araia, *t wat slordig
dorpje in het distri« ftrtynia. De
tocht erheen, vanuit Athene, neemt
zo'n tien uur in beslag, het laatste
gedeelte over goeddeels onverharde
wegm voert langs diepe raviinen.

Deze plek hebben de Amerikaanse
filmers Gregory Markopoulos en Ro-
bert Beavers opgezocht om erjaadijks
een keuze uit hun werk te presente-
reru Alleenhier kunnende ruimte, de
stilte en het licht op natuurliike wijze
deel gaan uitmaken van de getoonde
films. Niet in de duistere beslotenheid
van eenbioscoopzaal, maar in het open
landschap onder de arcadische ster-
rmhemel. Waar iedereen zichtbaar
met elkaar aanwezig i& zonder de ano-
dmiteit die meestal het publiek bii
een voorstelling kenmerkt De presen-
tatie als inteeraal onderdeel van het
werk

Zeus
rangs de kant van de weg naar het

dorp hebben de beide filmmakers be
drukte vlaggen van stoígeplant, met
daarop het symbool van het festival *
een sprinkhaan - en de naam: TEMB
NOS 1983. Dit is een oud€rieks woord
voor eeÍr heilige plaats of geboort*
plek. Volgens de overlevering zou
Zeus indertlid in deze omgeving ziin
venvekt door de oer-god Chronoo

Er ajn öt jaar bijzonder veel mm-
sea op het festival afgekomen Ook
hierin ligt de betekenis nan het festi-
va} dereis erheen is onderdeelvan het
góeuren. In de Oudheid gingen de
zieken err bedroefden van heinde en
verre op reis om in het Asklegion van

introductie van het geluid kwam een
e&etrevan hetleelè in dienst van
het geluidsspoor te staan. Esthetisch
daaraan tegengesteld, maar artistiek
ermee verenigd, faalden beeld en ge
luid om in de film de poëtische eenheid
tebereiken, die iedereen voorzien had.
Woord en beeld zaten elkaar in de weg
en dwongen zo de beelden conventio-
neel te worden, zodat het geluid de
onrwikkeling van de film-vorm meer
verhinderde dan versterkte."

Het publiek is doodstit. Het beeld
Ucht ritmisch op tegen de avondhe.
mel. [n de oneindige ruimte van deze
plek worden we meegevoerd in de
ruimte van de frlm, in de ruimte van
het kasteel en daarbuiten. Het werk
adernt een rijkdom en kracht, die in
hun natuur§jkheid doen denken aan
de Klassieke Oudheid. In hetzelfde arti
kel voor Film-Culture zegt de filmma-
ker: ,,Ik stel een nieuwe verhalende
vorrn yoor, door de sarnenvoeging van
de klassieke montagetechniek m een
meer abssaet systËm" Dit sy.steenr
omvat het gebruik van korte ,film-
zinnen' die gedachtebeelden oproe-
pen Iedere'film-zin is samengesteld
uit bepaalde geselecteerde beeldjes die
geliik ziin aan de harmonische eenhe-
den öe gevonden wordm in de muzi-
kale compositie. Filmeinnen brengen
verdere onderlinge relatie tot stand;
in de klassieke montage is een voon-
durende referentie met de doorgaande
opname; in mfin abstracte systeem is
er een complex van veranderende
filmbeelden, die herhaald worden."

Het is twiifelachtig of de verzamelde
dorpelingen dit aliemaal vatten. Het
kan ze niet zoveel schelen wat er ge.
draaid wordt; zo te zien amuseren ze
zich bet. Na afloop keert iedereen te-
rug mar het dorp, waar de kerkvorst
en zljn vrouw ons een maaltiid berei-
den en er onder schallsa{g bouzsulki-
muziek nog lang wordt nagepraat.

Opdetweede enlaatste avond wordt
vertoond Frorz the rutefuk oí. . . uit
1971 var Robert Beavers. Ile titel ver-
wijst naar de aantekeningen ilie de
filmer geuraakt heeft, geimspireerd
door de aantekenboeken van Leonar-
do da Vinci. De film werd opgenomen
op locaties in Florence, die genoemd
worden in het boek van Da Vinci.

14Ie zien 6[m waarvan fiIm zèlf het
ondenrerp is, de eigenschappen en de
creatie ervan. [n een gestadig vloeien-
de beweging trekken de kieskeurig
geordende, precieuze beelden als een
soort mozaiiek voorbij. De fragmmten
z{in verbonden door een innerlijke lo
grca en een uiterliik ontrf,erp in ruim-
te en tiid. Het leven getransfigureerd,
verlost doorde kunst, öeimmersd&
looeen onsterfelijk is. De beelderr vor-
sren hierbij een tameliik willekeurig
materiad sm de fundanmtele vorsr



§pidauros verlichting te vinden en te
offeretr aan Apollo die imnrer§, vader

qtateriaal om de fundamentele vorm
rnee te nullen- Ze funetioneres als eeu
middel om het irnerlijk en het uiter-

ger ran met schuld beladenen
Yoor allen moet een slaapplaats g*

vonden worden. Dit leidf-soms tot
vermakelijke §tuarieg waarin Marlc+.
poulos dan telkens benniddelen rnoet.
De woonornstandigheden zijn hier ui-
terst primitief. Zelf logeren de beide
fiimers bij een geheel uit diepe rimpels
en zwirrte lappen bestaand" taudeloos
en krom rrourutie dat naast de enige
taveme van het dorp woont, Ze nroet
onnoeme§k oud z[jn. Dagelijks wil ze
voor het onderkornen betaatd worden,
'want ze vertrouwt het allmraal voor
g€etr cent. De taverue wordt gerund
door de dorpspriester, een imponeren-
de rnan met een baard en een lange,
blauwe jurk aan, die vaker bezig is met
het ve§ouwen vön gmte kratten
,"Fix" bier dan met lqligisrr2s wgd(-
zaamheden.

- De voorstellingen worden gehou-
den in een soort nar.rurliik amfithea-
ter, eeÍ terrasvonnige vlakte, twintig
minuten buiten het dorp. lrïranneer dè
zon gaat zakken, begeven we otrs naar
de vertoningsplaats. Daar staat, achter
in het veld, als een abstract yoorwerp
uit de moderne kulst, het houten fra-
me dat straks het projectiedoek za!
omlijsten. Markopoulos en Beavers
ziinbezig met het inleggen van de film
en het uitdelen van het festivalboek.

Het hele dorp is vo,or de voorstelli:rg
uitgelopen, woul,verl kinderen, griis-
aards - iedereen. Markopoulos be-
groet het publiek, eerst in het Grieks
en dan in het Engels. Nadat iemaurd de
generator achterin het veld heeft ge.
start, kan de venoning beginnen. De
film van deze eerste avond is Gamme-
íion san Markopoulos uit 1967, een
monumentale,"reisn' door het Castello
Roccasinibald" i6 ltatië, opgebouwd
uit reeksen van korte beelden dieaarr-
vangen ií duisterniq overvloeieu naar
licht en vandaar naar beeld en kleur.

Een uur lang worden we in de ban
gehouden van Markopoulos' formida-
bele beheersing van de abstracre mon-
tage-vorrn. ,,In het beein van het be-

en kunst maar ook reini-

tage-vorrn. ,,In het begin van het be-
§taiur vÍrn de frlm,o' schreef hij in de
jaren zestig in het Amerikaanse blad
Film-Culture, ,,had het enkele §lm-
heeldie een grote kracht. Maar met de

ï,tter te verbinden.

Mperie
In zijn essay ,,Haupqrobe for a

§pectator" (1978) schrijft Beavers:
,,Op een andet hiermee verbonden ni-
vmu, zijn er de abaoluut stilstaande
filmbeetdjeq ,itie worden bewogen,
niet door de projector maar door de
toeschouwer. Het mysterie van het na-
beeld" dat gecreèerd wordt tussen
twee stilstaaxde beelden, is zo öep als
de herinnering vaa de toesehouwer.
Het is de relatie van de geest tot de
hetsenen."

@ I«iken we naar de aantekeningen
die Beavers genraakt heeft met daarin
eijn uiepraken cver film, over dèze
film. We zien de gebouwen, de straten
en de daken van Florence, meestal zó.
in kader gezet dat je ia een hoege van
het beetd een deel van de fiLrunaker
r.èlf §rm1 zienr een hooft, een cog of
een hand. Er is geen sprake van een
verhalende opbouw, of van enige dra-
matische handeling. De fifm onder-
zoekt eerr systeem van verhoudingen
tussen de ruimtelljke dynamiek van
het beeld en de duur van de opname.

Beavers: u,De toeschouwer brengt
een orde in hemzelf tot stand, en deie
orde is e'ren bewust als taal.,'Het gaat
daqrbij nooir om war het beetrd o§en-
xhijnlijk voorstelt. [n àndere vorrnea
van beeldende kulsr eijn we daar aI-
Iang aax gewend, maar bij Ëlm houdt
het denken va* de meeste filerlsen
merkwaardigerwijs op by A* Blwm.

Na het applaus gaan we, wat doeze-
Lg. terug naar het dorp. Morgen zul-
len op deze piek weer de schapen gra-
een" zoals het hoort. Dan is iedereen
naar alle windrichtingen afgerehd.
Met de herinnering aÉu een bijzonder
l11rigke gebeurtenis, in een dorp dat
slechts op detailkaarten van de streek
vermeld wordt, en daq vóórdat Mar-
kopoulos en Beavens hier neerstreken,
ergenliik niet bestond. 0Í, zoals Mar-
kopoulos zegt: ,,!ile put Lyssaraia on
the map. .."'

En wie had er, vöór Richard rrïag-
ner, nou ooit valr Bayreuth gehoord?

DANIEL SINGEI,ENBERG

'l

op_de uertoningsplaats staat het houten írawe dct straks h.et prajeetiedor.k
zal omlijsten.



NRC HANDELSBLAD Maandag 30 december 1985 Achter

Filmers in Arcadia
Door Daniel Singelenberg

Bij de laatste verkiezingen, in ju-
ni, heeft het dorp in meerdèr-
heid PASOK gestemd. Volgons
Markopoulos zijn degenen die
dat niet hebben gedaan, nu op
een lijst Eezet en worden op al-
lerlei manieren tegengewerkf. Zo
zou de enige telefoon van het
dorp uit de taverna van de dorps-
priester verwijderd zijn en nu
een plaats gekregen hebben in
een concurrerend café een eindje
verderop..Voor de zesde keer hebben de
Amerikaanse exi:erimentele fil-
mers Cregory Markopoulos
(1928) en Robert Beavers (t949)
midden op de Peloponnesos een
festival georganiseerd, dat uit-
sluitend aan hun eigen werk ge-
wijd is. Behoudens een enkel
overzicht in een filmmuseum 

-zoals begin dit jaar in het ,,Kom-
munales Kino" in Frankfurt 

-is naar Griekenland afreizen de
enige mogelijkheid, om van hun
werk kennis te nemen.
Het festival wordt gehouden in
Lyssaraia. een hoog in de bergen
gelegen gehucht in de landstréek
Arcadia tussen Olympia en Vyti-
na. Het is op een ontwapenende
manier achterop geraaki in de
vaart waarmee Griekenland is
opgeklommen tot volwaardig lid
van de Europese gemeenschap.
AIs de zon begint onder te gaan,
verzamelen de toeschouwers zich
hier om naar de eerste film te
lqrjkgn Het is 'Still Light'
(1970) van Robert Beavers.
We zien het gezicht van een
fraaie jongeman in close-up,
waargenomen vanuit steeds wis-
selend perspectief en omlijst
door steeds veranderende kleur-
filters. ln het tweede sedeelte
vertelt de 

- reeds overËden -voormalige kunstcriticus van de
Britse.'Observer', Nigel Gosling,
over zun theone van het waarne-
,men en zijn wijze van kijken
naar kunst. Het geluid zweli tel-
kens aan, om dan weer weg te

.sterven over de eindeloze vlakte.
Na afloop drinken we nog een
ouzo in de taverne waarheèn de
telefoon verhuisd was. Als ik
even later terugkeer in het huis
van de molenaÀÍ, waaÍ ik met de
beide filmers logeer, blijkt de
zoon des huizes een videoband
opgezet te hebben van een in het
Engels nagesynchroniseerde
Franse politiefilm met Alain De-
lon. De Griekse vertaling zwerft
ergens halverwege het beeld. We
zijn weer definitief in de werke-
lijkheid beland.
De volgende ochtend loopt Mar-
kopoulos naar het naburige Zara-
kini. Een. groepje werkeloze
màrineft.Lit loom bijeen op een
binnenplaatsjeren kilkt ons ver-

wachtingsvol aan. Markopoulos
deelt het programma uit; met
daarin zijn essay ,,Message for
D.W. Griffith". Het is geschre-
ven in de vorm van een brief aan
de pionier van de stomme film,
en begint dan ook met de aan-
hef: ,,My dear Wark". Wat aar-
zelend wordt het drukwerk in
ontvangst genomen. De tekst is
óók in het Grieks gesteld, maar'ik vraag me af wat ze er mee
zullen doen.
De eerste film van die avond is
'Greek Seed' (1984) van Robert
Beavers. In de blonde Griekse
god die neerknielt in het struik-
gewas en daar verkeert met een
langharige ram, herken ik de
Oostenrijkse student in de dier-
geneeskunde die de afgelopen
twee jaar het festival bezocht
heeft. Het is een prachtige film,
van een bijna bovenwereldse,
kristalheldere zuiverheid,
vloeiend en stralend als een zon-
beschenen bergbron. En juist
ook de film hier zien, waar hij
vorig iaar werd opgenomen,
maakt het tot een bijzondere be-
levenis.
Beavers had indertijd een minu-
tieuze verzameling Griekse za-
den aangelegd, die door de be-
treflende planten 

- na maan-
denlange rijping in de moorden-
de hitte - plotseling uit hun
omhulsels barsten en tot ver in
de omtrek worden verstrooid.
Het tweede werk dat vertoond
wordt is,,Swain" (1948) van
Markopoulos. Het is de enige
min of meer verhalende en dra-
matische film van het festival,
en Íoont ons de filmmaker als
twintigjarige hoofdrolspeler. Een
wat frële. zeer Griekse jongen.
die voortdurend voor iets op de
vlucht is.

Terwijl het doek donker is ge-
worden en de muziek, van Villa
Lobos, nog naklinkt in het
doodstille landschap, heeft de
échte Markopoulos 

- zevenen-
dertig jaar later 

- 
plaatsgeno-

men achter een lange. houten ta-
lel en ontsteekt er een aantal
kaarsen. Er staan allerlei hapjes
en drankjes gereed, waar het pu-
bliek 

- inclusief de dorpelingen
en schaapherders uit de omtrek

- zich gretig van bedient.
De volgende morgen, op zondag,
blijkt de taxi die ons uit Athene
komt ophalen reeds om acht uur
aangekomen te zijn. De chauf-
feur moet minstens om drie uur
zijn opgestaan, Na een haastig
ontbijt spoeden we ons het dorp
uit.

De auteur maakte ook een [ilm over dit .

festival, die op 3 janiai à zien b it.het
Ams te rdamse S I edel i i k M useum

De schapen verdringen zich on-
der de schaarse bomen, gevlucht
voor de felle zon. Het land is
geel geschroeid. Radio Tam-
worth komt eerst zwak, dan
kraakhelder binnen op de autora-
dio. "Het countrv and western
lestival is in volie gang" roepr
een enthousiaste discjockey. "Er
hebben tot dusver nog geen noe-
menswaardige gevechten plaats-
gevonden". De stem wordt afge-
wisseld met muziek van Slim
D',sty, de beroemdste countÍy
and western zanger van Austrà-
lle.
Een uur later rijden we Tam-
worth binnen. Voor de talloze
café's staan honderden mensen
met een glas bier in hun hand.
Maanden lang hebben de bezoe-
kers zich verheugd op het festi-
val. Gedurende tien dagen ont-
moeten stadsmensen, Hell's an-
gels. aboriginalboeren, mijnwer-
kers en vrachtwagenchauffeurs
elkaar hier in Tamworth, 'de
hoofdstad van Australische coun-
try'.
In de afgezette straten spelen al-
lerlei bands. Er wordt gezongen
over verloren liefdes, de einde-
loosheid van de Australische
bush en het leven, dat over het
geheel genomen nogal tegenvalt.
Het publiek bestaat uit vrouwen
met geblondeerd haar, strakke
spijkerbroeken en cowboylaar-
zen, ei mannen met tatoeages op
hun armen en hun blote basi.
Rooddoorlopen ogen worden
dichtgeknepen tegen de felle
zon.
Op een straathoek zingen twee
dikke vrouwen een Amerikaans
lied: "What a fine time to leave
me Lucille/Four hungry chil-
dren and a crop in th"e'field".
Vijf halfbloed aboriginal jongens
luisteren aandachtig terwijf ze
op de asfaltweg zitten en een
fles whiskey doorgeven.

Dronken woede
Het centrum van het festival is'Maguire's Pub, een honderd jaar
oud café. Op de parkeerplaars
rondom staan tientallen station-
wagens geparkeerd. Daarmee
zijn aboriginals uit een straal van
meer dan duizend kilometer naar
Tamworth gereden. In de open-
geklapte bagageruimten liggen
kinderen te slapen.
Het café is afgeladen met abori-
ginals en blanken. ledereen
draagt voor de gelegenheid een
breedgerande hoed en een riem
met een grote gesp. Op een po-
dium speelt een 'bushband' uit
Sydney. Ze imiteren het soort
muziek dat de eerste blanken in
de bush maakten met geïmprovi-
seerde instrumenten. De num-
mers doen denken aan Ierland,
Schotland en Wales. Een jonge
aboriginal vrouw met felrode lip-
pen schreeuwt opeens in dronken
woede: "Bush, bush, jullie ken-
nen de bush helemaal niet, city
boys".

De stemming raakt gespannen.
Er wordt over een weer geschol-
den. De band dreigt er mee op
te houden.
De rust keert pas weer lerug als
de aboriginal zanger Roger Iinox
en zijn band, hun plaats in-
neemt. Zijn eerste nummer heet
'Black tracker'. Het gaat over de
aboriginals die vroeger de blanke
politie hielpen misdadigers op re
sporen door hun sporen feilloos
te volgen. Het gemengde pu-
bliek luistert geboeid.
Roger Knox wisselt country
songs af met protestliederen om
daarna met een diepe bas 'Brid-
ge ovcr troubled water' ten geho-
re te brengen. Een aantal num-
mers wordt begeleid op de did-
geridoo, een aboriginal instru-
ment dat lijkt op een Alpen-
hoorn en een troosteloos geluid
voortbrengt. Het laatste lied
.'Australia down under' heeft iets
van een polonaise. Iedereen
deint mee en zingt uit volle
borst.

Give it a go
Een week later is Tamworth niet
meer te herkennen. De tenten
die langs de rivierbedding waren
opgeslagen, zijn weg. Het ver-

Aborigin
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KUNST

Warme herinnering aa

man ve-rschijnt, kijk ik onwillekèu-

' woeste bergdistrict' den op het Griekse
. fffffii:f#,ïr5T aan het begin Priester'

*ï*,rr"*ffitffi {ËËËï Ronde dans
' rn" n,mïjËm:"*,l,mi:i H&ïffiï";ïï'*" ;,ï
, Gregory uarxopoutoi ;n -rilbe-rt lniddgn in het open veld.,' aeaíeÉ. clorp i,s er voor uitgelopen:

.., .Temenos'is een Oud-GriekS woord vrouwe-n, linderen, griisa.vq)r een heilige ptaats-wfuíie- sg-haapherders uit de or
. mand geboreri niocht woióón- ot 4ri er ook' Allen drinker
I stervenlln Oeze land§ireeË.-aróà-Oia. wijL, ook dit ja,ar belangelo

,: waarvan de bewoners in OdO"mËii sclrikking gesteld door een

,Hff:.$"ir*i;""ï*o"ili."ïs:H;ii#àl*,1;H[?",fiii,lï
ZeusverwettaórAeoei_codCfi; nser en beginnen aan een ronde

.r gos. De vgrtoqiggsplek bevindt zich oans' De plaats val bet Temenos filmfestival. Links het r
i_n een natuurlijk amphitfeater, een Dan wordt het tijd voor de voorstel-: door muurtojes afgenóàic";pffi-ilf+"i:ïffiffi 

HflËÉ:ïffiï-trH,Hffi il"txffï,ffi,,Im,88".0*fi:íï ff*"ïflï:::i,,ifi,
'' - grootste opening nr

Daar staat, omsl'uril,* -ffiï,ààff"ffi"X*í*ffii 
afiï,tilm*l',$ÀËm Xàï:rï*ft?*1Ëfr$i*,,:,tr# ï"**#:tX;:' ' het projectiedoek. een sierriiÈó-irraníwis1ËËir-Spj gl__ ffi ffi;à: een hand bradert in her sezelschap van de b

,, voetpad fffi;lï::ïx;""1"ffi"19*lr^:r ËëiÏïËï-i"-Ë'Ë;;fi;ïïËiiLt Ëtu"i"síe";Ë;*,
A,saeànbeginroljer-Esoour #fïtrffiiïffiffiffi#ii HI;,ffi*1t;m;,yl*;;;: ilr,Hïsïïil#;' seven we ons, oe d.9 ?I9nd v.a.n 1!e il-xï, anaers, vreemd. s"" iËËffi aactrïig nàar het rtoeÈ. RËnE-Ë; t eei óntxteea,àí*
ffir",ïiË'Ëffif'.ïyïJ"# ,tr if,if#:í*["T*:,",r,i]frï n"Jl,glxlï1{*,":t:i;{r,t,i1l H ïlffiH,t"ï
dorp zo'n twintig- voeir door een -,;o*'f"ï"Jà,:,ï,Hi lfohi,ï,""r*,ïH,*3í"iffi;í: ffË:Ë,ïJ"'§,0iff'ïid,l"**f: Hl,Ë.Lï&hT-{i' van z'n mythologis

ffill*ffiN;q,ffiË*ffielqim.xgffi ffiffi hffilegïffi ffi,ffiïhet dorpje Psarión' dat in de verte 
s is.Rus- Gedurfd *f"XmiFX'liet t€ schitteren in het laatste drae- ffi!-#"r"'lt Hr?BÏ8lrJk ver- De avond wordt-afgesloten mer her terbereide maaltifi

. licht.
Defilmvandezeavondishetmagi- 111\,"l.het boek vaad§ ueioemde lyrische'winsedóialocirï;uiïis-bz, een grote u-urinËc" stiate épos 'nim$u as n-ersàri;-vËir negentiende+euwse Britse.essayist §erim! op 4àt eiland Ítyora. rr,ràii 

""""ïioè". 
ÉË1Àïr!

. MarkoËulos uit ts66. De i"spi"a- -e1_(trunlt)$it!9us 'The S.tones of kopoulosichreef er ovei: ,;...-G lyssaraia.aníoïie

. tieuron' uor^aó-iióíó"e d; ilË;" Venice' in beeld;Onderbroken door zeÈerhedenenonzekerhedeí i,anàe Oèren in atËeÀe=*
nomae 'seraptritel-*"tt#gi 

iitËËi3t&:{1iËË'sf§ïl ffimru§ni:xrt*ffi9:x*: eru:#,;;mvan de extases van
diet.rnzijnbundól,CÀaos-Èhö;i' ven:Venetië,PortlandPlaceinlon- nen over ae ruÉ van aaniarienae, uit tg?l §chrijft MaiÈópóutö:,,be g9l-""SoglioindeZwitserseAlpèn.. stieren ?M,ls tÈ-dren op uiceense De volgende morl' meeste filmmà.kers djí-teË;-;ö; Een brug in venetië weerspiegelt in' ,striiders vazen." --- 

toop ikïdéén kà

Veel aandacht voor Griekse liefde tijdens fitmfestir

. Terwijl sneeuw en vorst de Neder- rig omhoog: de maan lUkt, te mid-
au tandse areven onveilig maken, kes- *1.:rlF,1oT,1tr11e-n,.over te lo-

dig vol enthousiasme. Uaai z{ mis-
sen een duideliJk doel. Zn beseffen
niet dat het scheppende individu,
uit natuurlijke noodzaak, op zoeÉ T., a+i"a.rr rloÀ?+ ,^i^r aT^ r Ír,.
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ilàn EíÈt"re maakt die haar oPen-

iffiid-;ffi noch door correctie
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- §qr'r een ouldeuJk doel. Ze beseffen
nigt dat het. scheppende inOiviAu,uit natuurliike nooctzaak, op zoek' moet zijn naar momenten vàn in-
spir_at-i9._Mg4r ik weet niet hoe dilt' bercikt moet wórdèh-in eerÍ ma,at-

: schappij zonder zier,àíaóíiËi-fr'J-
steiling en zonder fantasie - eeï
ma,aLschappij, die slechLs aandacht

, heeft voor geld, lelijkheid en oor@:;

door H. VAN DEN BERGH Lrart van de voriÉe eeuw is zeker
*n ieletemg tevoeren op de onÈdeltlng van de fotoemfÈ die de

I $_et-werk- § opgebouwd volgens, Markopoulos, .abstracte' monÈge-
systeem: een snelle opeenvolgi-ng

.:: van.beelden in een harmonischèsal

.'. menhang. De film, die een grote se-,l:reniteit uitstraalt, handeÈ vóÉ
t " over _de 'keurige' vorm van witte
.,: boorden homofilie tlie in het Ésin

van de jaren zestig aan de amöri_, kaanse Oostkust opgeld deed en
, , waarbii de eigen, specinefrenàiuuï
i. geweld werd aangedaan.

Geen literair .verhaal', zoals dat in'de traditionele film het geval is, Dit'it:.o* de regisseur zert ààíË ËiËn,
" !i\n als Íitmr. De inhoudelijte, vóij
hale-nde aspecten komen -uilstui-

" 
tend met filmische middelen tot ui_
ting; z\j verwiizen steeds naar ae av-
namische en visuele eigenschappón-van het filmmedium. Èet resuiàai
is dat er veel meer te .zien, valLda^n

, In zekcre zin is het een terugkeer
naar de stomme film, toen fret"Ueeià
nq,.beeld was en nog niet ondórs;
schikt aan het geluidl De toeroe;-iï;
van.synchroon lopend geluid fr-eeiïqe yrsuete (en eigenliik ook de .visio_
natre) mogelfikheden v&n de filmoeperkt: als mensen op het doek_' Fa.al praten, wordt de kuXer-een
t-1§te.par. Maar bis' trarrràËóurcÀï
ga! piJemaal nog in orde. Éitmisch
ncnE rlet beeld op tegen de za,c,rlt-
Íose gelileurde avondhemel. Als op

IIet Mickery-thester voeÉ zijn
campagne voor dit seiroen - waar-in het op leven en dood om de
subsidie vecht - onder het motto
"theater maken aan de televisiè
voorbijo. Men heeft die slogan
waar proberen te maken met een
optreden van de ltatiaanse flreo-
tervernieuwer Frigerio, ,an *iL
de zgn.'postmoderne, yoorsteltins
'I)ell'odore delta pelle, (Over dó
g.eur _van de huid) nogal wat op-
zien baarde. En wel vooral dór
een paar kenmerken die bezlg ziJn
gemeengoed te worden h hLt
marge-theaten
Er is dan een zekere nadruk op
nieuwe, vaak elektronische tecÍ--
nieken en de beeldende kant van
het theatermaken kr[igt het votjÈpond. Maar die nieuwè accenten
gaan ten koste van meer tradiflo-
nele toneelmiddelen als het ver-
halende verband en de taal als
voor:raamstc communlc,gfiemld-
{el. pe vpag is nu of dit typeren-
de elementen zijn voor een- ttea-
terhunst die je net recht .arn de
televisie voorbij, zou k,'nnen noe_
men.
fn de kunstgeschiedenis is het eenbekeld verschijnsel dat de op-komst van nieuwe nedta de bè-
staande kunsten inderdaad op
een stimulerende rmanier concurl
rentie alndoet. Ile snelle af;brarkYan de academische schilder-

Tv stimuleert nieuwe v
r_,:i- .-tu:.!,.--.-(.;n_4-=* ..Éia:!ir _i!Ua+!té*

Fur{ tn Frantriik in het derde ïíf.Ë:i#riilliÍi;|!

nqtgqrgetrouwe uitbeelding vrxrr
" schilders minder aantrekike[i[

raaahtc. Tegrcn de rcproduktiec-a-
paoiteit yan oen foto kon toch
geen sohilderij op! IIet bewust uit-
buitcn van de eigen pluspunten
(subjectleve visie, emolionatiteit)
leidde vervolgens tot impressio-
nlsme, nointillisme, luminisme enalle exprressieve richtingen aiódrsruit voortvloeiden"
Toen de Ilotlywoodse droomfa-
brieken eenrnaal op volle toeren
bego,nnen te draaien, ondervond
ph-he! toneel een diep tngïijpen:
de tpvtoed_vqn zijn zustört-rinst,
de Íilm. Ook daar maakte het illu-
sionisme, dat de werketijkhetd
exact wilde Lopiëren, na de-Eerste
-Itereldoorlog plaats voor de gesti_
Ieerde massascènes van hel ex-
presslonlstische theaten voor het
ultPuitel van de lijfetijke aanwe-
zigheid der spelers dooi de avant-
g,eriltst Antonin Artaud en uitein-
det§k ook voor het anti-realiime
van Brechts epische theater dai
qtrgeÍile naar Ben rechtstreeks
'belelendr oontact tussen toneel
_e-n zaql. Allemaal heilzame recc-
ties dus op het realisme van de
GIneha.
Op vergeliikbare wijze zou hetstet* beeldende, niet-verbale
theater_dat_we vandaag zien opko-
men inderdaad wel eens mede een

reactle kunnen zl
ne televisie-consl
termakers staan:
taak de nroorden
van det§kkast-tl
bieden. En opnieur
eigen weg die zo
contrasteert met I

hetnieuwemediur
zin het typische
(komische series,
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, " AMSTERDAM 15, i7, ma.di.wo. i4.30: Sneeuwwitle èn de z:;ioruesi - . flïï:ö(i'àlï?o;,?Í;ï;.'ia3!S8:g;Xïiï
. . Amedcan Rep. Th, (259495) 20.15: ART - Sister .1-4:.15t Bachelor party (12); 19, 21.30: Betravat
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r ::"Ë#:1ff";"lliJ;"Ë{gï531 33; :ï:ï: i,fi,iËÍ!ï?iL.d,.ii,:HH"{:.s,J*gï?3t
case - solo;22: carros Trafic & rr,rà,a stolte - Beils ï_,T@Tï-1-(2q961s) 10.30, í6.15, i9, 2i.4-d;

iq*:!.ts;$,1""','-ï1"-'"(.',?,3Íi'l;:Sg#iBf ï[iï:i§ !Ë:T; Ylli',H,',?tïiË,tn,t.';:lii
(242311) bovenzl. 20.15: Guido I-auwaàÀ-.Cèis 19.45,2?.15, vr.za. ook 00.30:'Bróadwav Dànnïnaarheteindevandenacht';20.l5publ.th-.Maï 1^o9e^(Qt).4., 13.30, 16.Í5, 19.15, zz,wlzà.-öí
kerade'. StadsschuiÍdeur (2659g8) ZZ: GtàDid ,oI:30: Iove streams (tO). Cineóa frrcmammi
Szmulewicz 'De schrik oer s'laggeri;Éen . SËnàr- (15.12431ut.2a.2o. tS, iS.3O, 22,ma.di.wo.20zà'.
*!i,e622821_2o.30: rhePhbÀàeóotn,uouriàv- *1P0.9q'GÍemlins (gt). l.,ur.za.zo. rc.so, iö,
Gun'. Tingel T:ngel (264695) 20.30: Marrjke rin í.r:19,.ma.di.wo.19, 21.30: The Muppets iaki
sieto Hovins'Geruk komt ovèrmorgen paö;. - Ës.'li[ïrï;I,ir;ïË:,ï*9,ïÍfl,ir3aí,,#
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ir A Chris]mas Story (at). s., vr.za.zó'..ig.SO, iO.ró,

i apscopen 
iXl ,fu !if!. Ii:!à'.,"tr ffl,il',.rï;,8,:i,"fÍ*q:ArÍa I (278806) vt.za.zo. Ís.so, 16, te.so, 22, nattan 1a11. i., wr;ilö ià:;:'ï"d:ib.rs, er.qs,. ma.di.wo. r4, i9.30, 22: Btoadway Danny Éose ma.oi.wà. rl, t9.rs,E.+à, rï"'iàked Íace (12).(at). 2.. 14, 20: paris, rexas (16f. s.,, u,í.za:-r,. oesmet 1223àii1àó.sï, sïrrkËi iö]is, o" r.r"n13.30, 15.30. 1s, 2r.30. ma_àiío. is.so, ió, saÀóurài^xinaLrrirÀ-c;rii'^iàbiïiie bovenzr.21.30: The woman in red (ar). 

-r., ur..a..ói. i3, vr.za:o..r3, rs, *ö. ïsiöËrÀààI-*ïonrngin; .a...y is.s0, 19,21.30, ma.oi.wo. iglgo, ig, zïàï prll oenlilrl,rr,loletje en krekettje; zo. 14: Gotdrush.plerain(ar).Alhambrar(2gst92)vLza.zorc,ro, xnerionlzslzo,ai ,r,;;.-r';bö;rjonciovanni
. ma.di.wo. 14: Sneeuwwitie en de 7 dwergen (al): í?): ,rza. 

-oo.rS,,ooio i-n ve'iËti" óï1. stroio x.19.30:onceqponatmeióAmerica(-rz); 
zà-oolid: izstzosl.rs.ào,-zà,-iË"'óliiàït"i*ry. rns,. LiÍe or Brian (16). 2., 14, ra.ts, er.bo, oepróxen lygq (1ól: w.za. oö.rài ir,Ëïiniïó ö'ol pilt.i"n'' spies€rs (16):za. 00.r5: cheech &_ch_ons,s neit (2cagàsilz*,1à,1!,1à.iï, ï'ö.,iiy,\'a.rs, rs.as,

; ffi:5"Í.'f"f'liïï:f'TBH,t11:!:[:! * 3,ï*g,i3l1i:ir§itËl'i;i;i".'1", ,n,,",a

ízp.-va., í3.iS. r6), Í8.4S, 21.30: Ghostbusters
(al). z, I4(zo. va. 13.1S, t6), 18.4S,21.90: potice

lr9ao€my (at). Rhtto (623498) í9.45: Siberiade.
!ivoli-(7?3488,) 1.9.+S: G uottà; zZ, r_,lr*nirià.
l nE Mo$e8 i e45790) 20.30, (zo.ook 14.30t. ook
vr.za. 00.15: paris, Texas 1t01. 2.. tS.+S, el, f_ós
§anros_ho@ntes (16); vr.za. 00.,lS: passion d,a-
more_ (Í6); zo. Í4.30: Die Za.uberftöte (16). 3.,
19.45,22, (zo. ook 14.30): Baiiteus Ouaàei'rrÀi:
vr.11 

-00. 
1 5: Die ZauberÍtöte (1 6). Tuschins'ii-ï

L2626-33) t4.: (?o. va. rs.rs, ioÍ rs.a5,"ài.àoi
sremtiÍrs (aD. 2., í4 (zo. va. 10.15, Í6): 19.45,
21.30: The NeverEnding story taD. g.,'i+,-izàl
13.15, 16) tA.aS, et.gO: rhe nh(ed tace rràrl a.
14 (zo._va. 13.1S, 16), te.+S, Zr.SO, 

-Biàààïr;
uanny Rose (at). S., t4 (zo. va. t3.tS, tO1, tA.nS,
21 .301 

-Under 
fire (r e). e., r A.+S, zr .gO, mà.0i. àoï14: 1984 (121; vr.za.zo. rS.rS, tO, &ó.-i4i, ó;gouden zeehond (at). De Uitkiik (ZS7COOT r5.as:(zo. va. 15) 19.15,21.45: í984 (12).
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C^ult Cents (4584441 gr.zt. 20.15: Mini en Maxi'Sprakeloos'.

Brosc@P
Oscar (410362) .

wond ook
bloeddonor

o20-t23466

Periode va

flinke vors
(Van onze weerkund
medewerker)

Zowel buiten de deuri
op de weerkaart is I

een periode van ecÍl
vorst zichtbaar. Na e
front met wat sneeul
val, waardoor heel N
derland'nu onder e{
witte laag bedekt is.
het beduidend koudr
geworden. Tot in hi
Westen kwam elf ori
den vorst voor, oíd
Veluwe en in Twenie tr
min 15 graden. Hannr
ver meldde min 16 grqoen. 

:

ln het weekeinde word
het overwegend droo]
met zonnige perioderl
en overdag lichte vorsll

I

Ook de komende nachl
ten zal het in een orocil
deel van het tand- oel
makketijk 10 tot 1S gïal
oen vnezen. Bii deze sil
tuatie zat er óebidetiid
hier en daar nÀ"^too+llAlnsterdanr


