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ElkElke fe familie heefamilie heeft zit zijn eigjn eigenen
geheimen. Dat geheimen. Dat gezegde krizegde krijgt eenjgt een
tococh wh wel heel bizarel heel bizarre invulling ine invulling in
DogtDogtootooth. . 

Want wat is de uitdagende premisse
van deze ontregelende allegorische
fabel, één die onvermijdelijk herinnerin-
gen losmaakt aan het horrorverhaal dat
zich in Oostenrijk afspeelde met Josef
Fritzl als psychopathische beul? De fami-
lie als gevangenis, als monsterlijk univer-
sum van totalitaire repressie en terreur.

Bijtend

Al wordt er ook met veel zwarte humor
gekeken naar dit disfunctionele Griekse
gezin – vader, moeder en drie volwassen
kinderen – dat in een riante en netjes ver-
zorgde villa met tuin en zwembad in een
sjieke buitenwijk woont. Naar de buiten-
wereld toe oogt alles perfect normaal.

Maar achter de gevels en de hoge omhei-
ning die het huis omringt, gebeuren er
dingen die niet meer gewoon zijn. De
ouders, twee vijftigers, hebben een heel
aparte kijk op opvoeding. Ze hebben hun
kinderen – prille twintigers; twee meisjes

en een jongen – altijd opgesloten gehou-
den zonder enig contact met de buiten-
wereld, juist om hen te behoeden voor de
bezoedelende invloed van buitenaf.

Het autoritaire regime dat ze daarbij
toepassen en het systeem van regels dat
ze voor hun opvoedingsmethode gebrui-
ken, horen zowel thuis in het grote hor-
rorboek van de pedagogie als in een
anthologie van gezinsextremen. Ze vor-

men ook het bewijs van Lanthimos’ zin
en talent voor donkere humor, ongewo-
ne of gekke ideeën en bijtende subversi-
viteit.

Zo zijn de kinderen opgevoed met een
eigen, specifieke woordenschat waarbij
sommige woorden een compleet andere
hilarische invulling gekregen hebben.
Kleine, gele bloemen in het gras? “Kijk,
mama, twee zombies”, klinkt het. Vlieg -
tuigen in de lucht? Speelgoed niet groter
dan een miniatuurmodel dat soms al
eens in de tuin neervalt. Katten? De
meest gevaarlijke en verschrikkelijke
roofdieren die er zijn.

Onhoudbaar

Het maakt meteen van Dogtooth niet
alleen een film over de dodelijke wereld
van het gezin en corruptie door opvoe-
ding, maar ook een bijzonder verhaal
over de macht van woorden.

Maar wat dit tegendraadse familie-
sprookje zijn prikkelende kracht geeft, is
de manier waarop regisseur Lanthimos
voortdurend onvoorspelbaar switcht
tussen het comfortabele en het sinistere
en onbehaaglijke, terwijl je slechts gelei-
delijk via subtiele hints geïnformeerd
wordt over wat er zich werkelijk in deze
surreële enclave afspeelt. En langzaam
komen er natuurlijk barsten en scheuren
in die goed afgeschermde familiale
cocon.

De dominante vader mag het hele
gezin dan nog geïndoctrineerd hebben
om zittend op handen en knieën en al
blaffend als streng afgerichte honden
het gevaar buiten te houden, binnenge-
smokkelde videocassettes van Rambo en
Flashdance en vooral seks gaan er voor
zorgen dat er allerlei zaken gaan gebeu-
ren die de toestand onhoudbaar maken.

Denk nu niet dat regisseur Lanthimos
zijn eigen trauma’s van zich af filmt.
Lanthimos groeide alleen op met zijn
moeder, die stierf toen hij zeventien was.
Hij ziet zijn in veelal zonnige, strak afge-
meten en witheldere tableaus geobser-
veerde drama juist als een commentaar
op de massa-illusie, op wat er met men-
sen gebeurt die in een klimaat van onder-
drukking opgroeien. En als kritiek ook
op het traditionele gezin waar ouders
het moeilijk hebben om hun kinderen
het huis uit te jagen of kinderen uit
gemakzucht voor het comfort van thuis
kiezen.

Met Dogtooth heeft Lanthimos zich in
ieder geval een plaatsje veroverd in de rij
naast notoire maatschappijcritici en pro-
vocateurs als Michael Haneke, Ulrich
Siedl of de Pasolini van Teorema.

Wrang glimlachen met ‘DOGTOOTH’ van de Griekse cineast Yorgos Lanthimos

In Griekenland is een nieuwe generatie jonge cineasten zich uit
de schaduw van een monument als Angelopoulos aan het
filmen. Een van die nieuwe stemmen is Yorgos Lanthimos. Zijn
‘Dogtooth’ is een sarcastische uithaal naar het instituut familie
en het bolwerk gezin, een modern bastaardkind van de Griekse
tragedies vol passie, waanzin en incest. 
DOOR LUC JORIS

ANTWANTWERPRPEN ● Nog tot 3 oktober loopt
in Antwerpen Closing Time, waarin schil-
der Jan Vanriet zijn oeuvre laat dialoge-
ren met werken uit de permanente col-
lectie van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten. Iets soortgelijks doet hij
in Cinema Zuid. De kunstenaar selecteert
vier films en nodigt vier eminente gasten
uit om te praten over de raakpunten tus-
sen film en schilderkunst.

Gasten zijn Kees van Kooten (8/9) over
Vittorio de Sica’s Ladre di biciclette (1948),
Hanneke Groente man (15/9) over Die
grosse Liebe (1942), cineast-schrijver Eric
De Kuyper (22/9) over Mensch en am
Sonntag (1930), en ten slotte Marc Didden
(29/9). Hij sluit de reeks af met F.W.
Murnaus meesterwerk Der letzte Mann
(1934). (ER)

www.cinemazuid.be en www.kmska.be

‘Mi‘Mijn fn films ziilms zijn zo eenvjn zo eenvoudig datoudig dat
ze van de wze van de weereeromsomstuit guit gecom ecom -
pliceerd lipliceerd lijkjken’, been’, beweerde reerde regisseuregisseur
Apicpichatpong hatpong Weereerasetasethakulhakul
gisgisteren in deze krn in deze krant.ant.

Weerasethakul, is dat niet de man die
soms halverwege een film een tot dan toe
klassiek opgebouwd verhaal afbreekt om
vervolgens met een heel ander te begin-
nen? Of die halverwege het verhaal herbe-
gint, maar in een andere setting, en met
deels andere acteurs, waarna dat tweede
verhaal zich anders ontwikkelt, maar zoda-
nig dat er voortdurend echo’s in weerklin-
ken van wat je in het eerste gezien hebt?
Het lijkt het werk van een conceptuele
kunstenaar die de regels van klassieke
cinema op hun rekbaarheid test. 

Allesbehalve makkelijk voor een toe-
schouwer, me dunkt. Althans, als je een

klassiek verteld verhaal verwacht. Want
wie zijn geest in de Weerasethakul-modus
zet, die merkt dat zijn films inderdaad niet
moeilijk, lastig of vergezocht zijn. Neem
nu Uncle Boonmee Who Can Recall His
Past Lives, waarvoor hij in mei de Gouden
Palm kreeg, een prijs waarvoor hij in het
beste geval een outsider genoemd werd. 

Coherent

Het verhaal is inderdaad simpel. De aan
nierinsufficiëntie leidende Uncle Boon -
mee krijgt het bezoek van zijn overleden
vrouw en hun voor haar dood verdwenen
zoon. Dat leidt tot een trip down memory
lane waarop Uncle Boonmee de geesten
van andere voorouders ontmoet en zich,
zoals de titel aangeeft, zijn vorige levens
herinnert. Inderdaad, zo eenvoudig is het.

Weerasethakul neemt rustig zijn tijd en

past voor ADHD-cinema. Omdat hij ver-
langt dat we het vertelde veeleer aanvoe-
len dan begrijpen. Zijn werk is uiteindelijk
met niets anders te vergelijken. En we gaan
niet zover om te beweren dat hij alleen
meesterwerken afgeleverd heeft. Maar het

oeuvre is heel coherent, alsof elke film een
reïncarnatie van de vorige is, waardoor je
met elke film die je van hem ziet de vorige
beter vat. Dat betekent dat de eerste film
van hem altijd de moeilijkste is om te ver-

teren. Maar u zal me op mijn woord moe-
ten geloven dat investeren in zijn cinema
op lange termijn loont. Daarenboven hebt
u geluk: Uncle Boonmee Who Can Recall
His Past Lives is, samen met voorganger
Syndromes and a Century, Weerasethakuls
meest toegankelijke, en is daarenboven
niet gespeend van grappige en magische
scènes, soms op hetzelfde moment. Áls u
bereid bent om zich te laten betoveren,
dan is Uncle Boonmee Who Can Recall His
Past Lives een aanrader, getekend Uncle
Apichatpong Who Can Put a Spell on You. 

(CHRV) 

Sprookje > Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives

Anti-ADHD-cinema van een Thaise kunstenaar

BERLIJNRLIJN ● De Italiaanse
actrice Isabella RosselliniIsabella Rossellini
wordt de juryvoorzitter van
de 61ste editie van het
Filmfestival van Berlijn in
2011. Dat heeft festivalorga-
nisator Dieter Kosslick
bekendgemaakt. 

“Rossellini is een heel creatieve en geta-
lenteerde actrice, met ervaring in de
Europese, de Amerikaanse en de interna-
tionale cinema”, zegt Kosslick. 

Rosselini (58) was enkele jaren
getrouwd met de Amerikaanse cineast
Martin Scorsese, maar is vooral bekend
van haar hoofdrol in Blue Velvet van
David Lynch. Rossellini was ook te zien in
diens Wild at Heart, Death becomes her
en Left luggage. 

Rossellini volgt in Berlijn Werner
Herzog op als juryvoorzitter.

Isabella Rossellini 
wordt juryvoorzitter
filmfestival Berlijn

Vlaamse films ‘Turquaze’
en ‘Adem’ veroveren
festival van Montréal
MONTREMONTREALAL ● Op het World Film Festival
van Montréal in Canada beleefden de
Vlaamse films Turquaze en Adem het
voorbije weekend hun wereldpremière. Ze
werden er enthousiast onthaald. 

De Vlaams-Turkse productie Turquaze,
het debuut van de Turkse Gentenaar Kadir
Balci, kreeg lovende recensies in de
Canadese pers en wordt getipt als een van
de favorieten voor de publieksprijs.
Turquaze gaat over drie broers die terugke-
ren naar Gent nadat ze in Istanbul hun
vader begraven hebben. Ze proberen hun
leven te hervatten, maar het wegvallen van
een generatie zorgt ervoor dat kleine pro-
blemen aanzwellen tot grote crisissen.
Nihat Altinkaya speelt de hoofdrol, daar-
naast spelen ook Maaike Cafmeyer en
Johan Heldenbergh mee.

Ook Adem, de eerste bioscoopfilm van
Hans Van Nuffel rond de problematiek van
mucoviscidose, kreeg zeer lovende kritie-
ken in Montréal. Hij dingt mee in de officië-
le competitie. De film vertelt het aangrij-
pende verhaal van twee adolescenten die
beiden een longtransplantatie nodig heb-
ben om te overleven. De cast bestaat onder
meer uit Stef Aerts, Wouter Hendrickx en
Marie Vinck. Adem werd geproduceerd
door A Private View, het productiehuis dat
ook verantwoordelijk was voor het succes-
rijke Aanrijding in Moscou. (ER)

De Slegte richt tijdelijk
Arnon Grunbergmuseum in
ARNHARNHEMEM ● In Nederland wordt boekhan-In Nederland wordt boekhan-
del De Slegte in Arnhem tussen 11 oktoberdel De Slegte in Arnhem tussen 11 oktober
en 1 november 2010 een Tijdelijk Arnonen 1 november 2010 een Tijdelijk Arnon
Grunberg Museum. Leven en werk van deGrunberg Museum. Leven en werk van de
hyperactieve schrijver wordt er toegelichthyperactieve schrijver wordt er toegelicht
in een overzichts- en verkoopstentoonstel-in een overzichts- en verkoopstentoonstel-
ling, die de periode 1982 en 2010 omspant.ling, die de periode 1982 en 2010 omspant.
Ook zijn er zeldzame en verrassende collec-Ook zijn er zeldzame en verrassende collec-
tortor’s items te zien uit de beginperiode vans items te zien uit de beginperiode van
Grunbergs schrijverschapGrunbergs schrijverschap, evenals het, evenals het
bureau waaraan hij in de periode 1993-1994bureau waaraan hij in de periode 1993-1994
onder meer zijn debuutroman onder meer zijn debuutroman BlauweBlauwe
maandagenmaandagen schreef. Pièce de résistanceschreef. Pièce de résistance
zijn fragmenten van een unieke brieven-zijn fragmenten van een unieke brieven-
reeks aan Rosie, romanpersonage uitreeks aan Rosie, romanpersonage uit
Blauwe maandagenBlauwe maandagen. Begin oktober ver-. Begin oktober ver-
schijnt trouwens Grunbergs nieuweschijnt trouwens Grunbergs nieuwe
roman roman Huid en haarHuid en haar en op 22 septemberen op 22 september
gaat de film gaat de film TirzaTirza in premiére.in premiére. (DL)

■ Drie jongeren worden door hun ouders opgesloten en ver van de buitenwereld opgevoed in dit verhaal over controle, corruptie en de macht van woorden.

Regie: Yorgos Lanthimos

Met: Christos Stergioglou, Aggelili

Papoulia, Michelle Valley

Duur: 96 minuten

De corrupte cocon van het gezin

Een commentaar op 
de massa-illusie en 
het traditionele gezin

Jan Vanriets expo ‘Closing
Time’ is dialoog tussen
film en schilderkunst 

Regie: Apichatpong Weerasethakul

Met: Thanat Saisaymar, Jenjira

Pongpas, Sadka Kaewbuadee,

Natthakarn Aphaiwonk

Duur: 113 minuten

Apichatpong
Weerasethakuls
werk is met 
niets anders 
te vergelijken 
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