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Vrouwenfilmfestival in Vancouver

E

en meisje verheugt zich op
een rendez-vous met een
aantrekkelijke, rijke jongeman. Ze
rijden naar een idyllisch hutje in een
bos, ergens in de bergen van British
Columbia. De jongeman is charmant.
Ze voelt zich in haar nopjes. Maar
dan gaat het mis. Een aantal schavuiten – vrienden van de gastheer uit
zijn studentencorps – duikt op en valt
het meisje aan. Ze vlucht het bos in,
waar ze door de bende wordt gevonden en in elkaar geslagen.

Katja De Bock
Vancouver, British Columbia
Terwijl ze in het bos achterblijft,
wordt ze in het tussenstadium tussen
leven en dood opgezocht door een
geest, die haar betovert. Dan verrijst
het meisje als een wraakengel en
gaat op jacht naar haar misbruikers,
en tussendoor naar alle andere mannen – en dat zijn er heel wat – die
haar weg kruisen.
Dit verhaal – het begin van een
recente Canadese film – lijkt niet
bepaald uit de pen van een dame
gevloeid en toch, Evangeline is de
tweede film van de Vancouverse regisseur Karen Lam, één van de weinige vrouwelijke horrorfilmregisseurs.
De film is zo geweldig (in de dubbele
zin van het woord), dat hij het prominente Women in Film Festival in Vancouver op 6 maart zal openen. Een
primeur voor het festival, dat zich
specialiseert in films door vrouwen.
“I think it’s really ballsy of them,” zo
Lam over de beslissing van het festival. Ik weet niet precies hoe ik dat in
beschaafd Nederlands vertaal – suggesties welkom!
Lam’s compliment neem ik graag
aan, want ik ben al sinds enkele jaren als speurneus deel van het selectiecomité. Als nieuwe films aan
de voorwaarden van ons festival voldoen – minstens drie vrouwen in een
belangrijke creatieve rol zoals regie,
camera, auteur, producent, hoofdrolspeler of montage – nodig ik ze uit

hun film in te sturen. Dit jaar waren
het ongeveer 500 films, waarvan ik
persoonlijk rond de 150 bekeken heb.
Wat me vooral opviel is hoeveel
genrefilms er dit jaar bijzaten, niet
alleen in de avondvullende features,
maar ook in de talrijke korte films. Zo
zaten er enkele horrorfilms én parodieën bij, maar ook films noir, stomme
films en een heleboel documentaires
over niet bepaald vrouwelijke onderwerpen.
Een film die u misschien al gezien
hebt is de controversiële documentaire Blackfish van Gabriela Cowperthwaite over de orka Tilikum, die
ondertussen al drie mensen doodde.
Het begon in Victoria, British Columbia, toen een jonge verzorgster in zijn
bassin viel. Tilikum en twee andere
orka’s verhinderden haar redding.
Het meisje, slechts 20 jaar, verdronk
voor de ogen van het publiek.
Tilikum verhuisde naar SeaWorld
in Florida, waar op een morgen een
naakte, verminkte dakloze in zijn
bassin werd gevonden. Men denkt
dat de man een spiritueel duikje met
een orka wilde nemen. En dan was er
het dodelijke ongeluk met de trainer
Dawn Brancheau, weer voor de ogen
van het publiek, wat dagenlang in de
media speelde en Tilikum, na Free
Willy, de meest bekende orka ter wereld maakte.
Cowperthwaite vertelt Tilikum’s verhaal van zijn vangst in 1983 tot zijn
huidige situatie zonder opgeheven
vinger, maar wel gedetailleerd en vol
interessante details over walvissen in
gevangenschap.
Uit Nederland kwam de documentaire Hollandse Nieuwe, waarover ik
al een berichtje in de septemberkrant
schreef. In deze indrukwekkende film
volgde regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich met haar co-regisseur
Leonard Retel Helmrich het wel en
wee van het laatste Nederlandse haringschip op de Noordzee.
Dit was trouwens de enige film van
Nederlandse bodem die ik voorgeschoteld kreeg, met een strikt Nederlands onderwerp. Het lijkt wel alsof
het bon-ton is om zich als Nederland-
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Theater Tuschinski in Amsterdam, de klassieke in 1921 geopende bioscoop werd gebouwd in opdracht van de Pools-Joodse kleermaker en later bioscoopmagnaat Abram
Icek Tuschinski. Deze strandde in 1904 in Rotterdam op weg naar Amerika. Zijn Amerikaanse droom moest vorm krijgen in een luxe filmpaleis voor ‘de gewone man’. Ontworpen in een mengeling van stijlen (Jugendstil, Art Deco en de Amsterdamse school, tegenwoordig zouden we van ‘fusion’ spreken) werd het theater dat ook: hoogpolige tapijten,
geglazuurde tegels, prachtige lampen, tropisch hardhout, fijngeslepen glas, marmer niets
was te veel. Het publiek dat bij het binnengaan van het Theater een sprookjeswereld
inliep vond het prachtig, al waren de architecten destijds minder te spreken over de mengeling van stijlen en materialen.
Het theater werd ontworpen door Hijman Louis de Jong, hoewel Tuschinski zelf zich,
tot nadrukkelijke ergernis van de architect, constant met de bouw bemoeide. Tijdens de
oorlog kwam het theater in Duitse handen. Abram Tuschinski werd in 1942 in Auschwitz
vermoord. Het theater wordt nog steeds als bioscoop gebruikt.

se filmauteur vooral voor dingen te interesseren die ver-van-mijn-bed zijn.
Bijvoorbeeld het vluchtelingendrama Silent Ones van Ricky Rijneke, een eigenzinnige film in het
Hongaars over een broer en zus die
vanuit een niet nader bepaald land
(vermoedelijk Hongarije, want waar
elders spreekt men Hongaars?) via
een schip naar Rotterdam willen
vluchten. Eigenaardig, want Hongarije heeft geen haven, en is lid van de
Europese Unie, dus het zou eigenlijk
mogelijk moeten zijn in één dag naar
Nederland te reizen. Waarschijnlijk
snapte ik de allegorie niet.
Beter: de speelfilm The Domino
Effect van de gerenommeerde regisseur Paula van der Oest. De ensemblefilm, die zich gedeeltelijk in
Nederland afspeelde, zat knap in elkaar en was een mooie reflectie op
onze geglobaliseerde wereld. Zo is
bijvoorbeeld een kleine vertraging in
een Chinese autofabriek de oorzaak
voor het faillissement van een Nederlandse verkoper.
Kim Brand is een jonge Nederlandse regisseur die op één van haar reizen gefascineerd werd door vrouwen
in een Zambiaans dorp. Deze vrouwen initiëren elk jaar de maagden van
het dorp in de liefde, als voorbereiding
op hun huwelijk. Brand overtuigde de
vrouwen haar tijdens de initiatie, die
een week duurt, te laten filmen. Het
resultaat is de verbazingwekkende
documentaire Among Women met
Brand als vertelster, die haar typisch
Nederlandse vrije cultuur – met alle
liefdesperikelen vandien – vergelijkt
met de traditionele clancultuur, waar
vrouwen de regels moeten volgen,

maar wel veel respect en hulp van de
samenleving krijgen. Niemand moet
er daar in haar eentje voor de kinderen zorgen!
Is dat nou nodig anno 2014 mag u
denken, een filmfestival voor en door
vrouwen? Zijn we niet allemaal al
sinds vijftig jaar geëmancipeerd?
Ik vind van wel, en wel om twee redenen. Ten eerste is er nog altijd een
tekort aan vrouwen achter de camera. Een recente studie van de universiteit van San Diego stelde vast dat er
slechts 16% vrouwen in topposities
in de filmindustrie werken, en dat is
minder dan in 1998. Er studeren genoeg vrouwen af aan de filmscholen,
maar als puntje bij paaltje komt, stoppen velen met werken als ze moeder
worden. Dat ligt natuurlijk aan de onregelmatige uren op de set en aan de
onverschilligheid van onze samenleving in het algemeen tegenover werkende moeders.
Ten tweede is er nog altijd veel behoefte aan sterke vrouwelijke personages. Intussen is er de Bechdeltest,
die bepaalt of een film wel feministisch genoeg is. Als er twee vrouwelijke personages in een film zitten die
een dialoog voeren over iets anders
dan mannen slaagt de film voor de
ogenschijnlijk simpele test. Vreemd
genoeg zijn er nog heel wat films die
de Bechdeltest – genoemd naar de
Amerikaanse cartoonist Alison Bechdel – niet halen.
Tot dat niet meer het geval is, zal
ik bezig blijven met de selectie en
programmering van ons festival. Als
u een goede tip heeft voor de selectie
van 2015, laat het me weten!
@KatjaKanada

