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RECENTE RELEASES & AVANT-PREMIÈRES

Van 1 tot en met 8 mei zijn het hoogdagen voor
de liefhebbers van documentaire film. In Leuven
vindt dan voor de 6e maal DOCVILLE plaats; een
8-daags filmfeest gewijd aan de nationale en internationale documentaire film.
DOCVILLE is een filmfestival dat trends en
tendensen in de nationale en internationale
documentaire filmwereld weerspiegelt, maar tegelijk een duidelijke focus legt op auteurscinema;
cinematografisch sterke films met een mening,
een visie. Kortom: films met karakter.
DOCVILLE presenteert ook dit jaar een uitgebreid menu: meer dan 50 streng geselecteerde
films uit binnen- en buitenland bieden samen
een overzicht van het beste dat het genre te bieden heeft. En zoals het een filmfestival betaamt,
staat het programma ook dit jaar bol van onuitgegeven werk en exclusieve premières.
Voor meer details en de allerlaatste nieuwtjes
verwijzen we u graag door naar de website van
het festival: www.docville.be
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Een reeks exclusieve avant-premières van films die later in
ons land gereleased zullen worden, aangevuld met de opmerkelijkste releases van het afgelopen jaar.
INFERNO
BABIES
THE SHOCK DOCTRINE
THE WHITE STRIPES: UNDER GREAT WHITE NORTHERN LIGHTS
WHEN YOU’RE STRANGE
ANVIL! THE STORY OF ANVIL
THE END OF THE LINE
NO GREATER LOVE
FOOD, INC.
PLASTIC PLANET
THE SEPTEMBER ISSUE
CAPITALISM: A LOVE STORY
THE COVE
WETEN & GEWETEN
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Een selectie documentaires rond actuele, maatschappelijke
thema’s en hete hangijzers. Films die onthullen, verrassen
en verbazen.

BANANAS!*
LEAVING MANDELA PARK
LES ARRIVANTS
THE MISCREANTS OF TALIWOOD
NO IMPACT MAN
INTERNATIONALE SELECTIE
2 ORGASM INC.
Uit meer dan 800 inzendingen uit alle uithoeken van de STOLEN
wereld selecteerde DOCVILLE 10 nieuwe en (nog) onuit- U.N.ME
gegevens documentaire films, waaronder heel wat titels
16
die momenteel furore maken in het internationale film- BERLIN: IQALUIT (Gratis toegankelijk)
festival circuit.
Een video-installatie en portret van Iqaluit, de hoofdstad
van de Inuït.
MIJN ENSCHEDE
DO IT AGAIN
18
THE ART OF CHINESE FILM MAKING
VIDEOCRACY
HOW MUCH DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
De Chinese documentaire film scheert hoge toppen. DOCWE LIVE IN PUBLIC
VILLE presenteert vier recente hoogtepunten uit een bloeiCONTACT
ende sector.
THE INVENTION OF DR. NAKAMATS
PETITION: THE COURT OF THE COMPLAINANTS
HIS & HERS
USING
INTO ETERNITY
LAST TRAIN HOME
SPACE TOURISTS
THE BIGGEST CHINESE RESTAURANT IN THE WORLD
NATIONALE SELECTIE
6
20
FILMS IN M		
De binnenlandse documentaire sector is in goede vorm en
daar is deze selectie nogmaals het bewijs van. DOCVILLE Vier straffe onuitgegeven documentaire films, waarin
presenteert een staalkaart van 13 recente producties. thema’s als (toegepaste) kunst en creativiteit, maar ook
hun link met reclame en industrie, een losse rode draad
WHERE IS GARY?
vormen.
BEDANKT & MERCI
HERB & DOROTHY
RECHT IN DE OGEN
ART & COPY
WHAT’S IN A NAME
BEAUTIFUL LOSERS
CLIMBING SPIELBERG
OBJECTIFIED
VLASMAN
MÉTAMORPHOSE D’UNE GARE
21
COMPETITIE, JURY & PRIJSUITREIKING
AU BORDEL CE SOIR
WALKING BACK TO HAPPINESS
21
CANVAS AVOND
TEMPO OF A RESTLESS SOUL
INDUSTRY
ACTIVITIES:
NEW
CHINESE
DOCUMENTARY
KILL THE REFEREE
21
BEYOND THE FRAME + DAY OF THE DOC
HOGE BOMEN: LOOKING FOR DRAGONE
22
HOGE BOMEN: ARNE QUINZE - CREATOR OF ATMOSPHERE PRAKTISCH

DOCVILLE 2010 / INTERNATIONALE SELECTIE

INTERNATIONALE
SELECTIE
DOCVILLE houdt de vinger aan de pols van de internationale documentaire filmwereld. Meer dan 800 inzendingen uit alle uithoeken van de
wereld werden bekeken, gewikt en gewogen. Voor de internationale
selectie koos DOCVILLE 10 titels uit; 10 films waarin inhoud gecombineerd wordt met sterke cinematografie. Heel wat titels maken momenteel furore in het internationale filmfestival circuit. De DOCVILLE jury
beslist wie de Canvas Juryprijs wint.

MIJN ENSCHEDE
NEDERLAND
2010
REGIE: ASTRID BUSSINK
DIALOGEN: NEDERLANDS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (20U)
& DON 6 MEI (17U30) IN CINEMA ZED

Filmmaakster Astrid Bussink studeerde
en woonde jarenlang in Enschede. Ze
zou verhuizen op 13 mei 2000, maar
net op die dag ontplofte er een vuurwerkopslagplaats nog geen 50 meter van
haar huis, met 23 doden en 1000 gewonden tot gevolg. De ravage was enorm,
Enschede leek wel gebombardeerd. Nu,

bijna 10 jaar later, keert de filmmaakster terug naar Enschede. Ze huurt
een appartement op de plek waar haar
oude huis ooit stond en probeert met de
ramp in het reine te komen. Zoals vele
overlevenden van de ramp zit ook zij
met veel vragen. Ze praat met slachtoffers en met de vermeende verdachte

André de Vries en ontdekt dat er heel
wat wilde complottheorieën zijn gegroeid
over de jaren.
[ Voorafgegaan door Het Kleine Leger Van
De Zilveren Berg, regie: Jason Boënne ]

BELGISCHE PREMIÈRE

hadden met onder meer Lola en You
Really Got Me, samenbrengen en de
legendarische popgroep opnieuw leven
inblazen. Hij heeft geen flauw idee hoe
hij leadzanger Ray en zijn jongere broer
Dave Davis zal traceren maar een echte
fan laat zich niet afschrikken door zo’n

akkefietje. Zijn queeste brengt hem bij
muzikanten, platengiganten en Kinks-fans
zoals Sting, REMs Peter Buck en Paul
Weller. Allemaal zijn ze zijn grote reünieplan genegen maar verklaren ze hem
zot. De broedertwist tussen de bandleden
is immers veel groter dan gedacht.

BELGISCHE PREMIÈRE

DO IT AGAIN
USA
2010
REGIE: ROBERT PATTON-SPRUILL
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZAT 8 MEI (17U)
& ZON 2 MEI (19U) IN SOETEZAAL

In de laatste rechte lijn naar zijn 40ste
verjaardag besluit journalist Geoff Edgers
dat het tijd is voor een nieuw doel in
zijn leven. Een droom najagen bijvoorbeeld, hoe absurd die ook mag zijn.
Geoff wil de overblijvende groepsleden
van The Kinks, die in de jaren’ 70 hits

DOCVILLE 2010 / INTERNATIONALE SELECTIE
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VIDEOCRACY
DENEMARKEN / FINLAND / ZWEDEN /
VERENIGD KONINKRIJK
2009
REGIE: ERIK GANDINI
DIALOGEN: ITALIAANS / ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: ZAT 1 MEI (22U)
& VRIJ 7 MEI (22U) IN CINEMA ZED

BEST DOCUMENTARY AWARD,
FILM FESTIVAL TORONTO, 2009

Ieder land heeft wel zijn lokale versie
van de ‘BV’, maar nergens is de gemediatiseerde sterrencultus zo ingrijpend
als in Italië. In de ‘videocratie’ van Berlusconi gaan beeld en macht, televisie
en politiek hand in hand. Iedereen die
iets wil betekenen in de tv-republiek
Italië, moet langs het beeldscherm pas

seren. De Minister van Gelijke Kansen
begon haar carrière als danseres in een
tv-show, in Italië is dat de normaalste
zaak van de wereld. Berlusconi heeft
de touwtjes stevig in handen, eerst als
tv-magnaat, later ook als premier. Voor
80% van de Italianen is televisie de enige
bron van informatie, of liever infotain-

ment want de televisiestations bulken
van amusementsshows met schaars geklede vrouwen. Alles blinkt, iedereen lacht:
op de Italiaanse televisie is geen plaats
meer voor kritiek, zelfreflectie of harde
economische en sociale realiteit.

HOW MUCH DOES
YOUR BUILDING WEIGH,
MR FOSTER?
SPANJE
2010
REGIE: NORBERTO LÓPEZ AMADO
& CARLOS CARCAS
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (20U)
& WOE 5 MEI (22u) IN CINEMA ZED

BELGISCHE PREMIÈRE

Norman Foster is het brein achter de
meest tot de verbeelding sprekende
architecturale hoogstandjes: de Hearst
Tower in New York, de luchthaven van
Beijing, de koepel van de Rijksdag in
Berlijn, het enorme viaduct over de Tarn
in Zuid-Frankrijk, de Swiss Re toren (de
zogenaamde ‘augurk’) in Londen. Voor

Foster is ieder ontwerp, iedere schets
een poging om door design de kwaliteit
van het leven te verbeteren. Sociologen
en demografen voorspellen dat er in de
toekomst meer mensen in de steden
dan op het platteland zullen wonen. Foster wil met zijn ontwerpen ook een antwoord bieden op de uitdagingen van de

toekomst. Zo is zijn meest vooruitstrevende project, de Masdar City in Abu
Dhabi, een stad gevoed door groene
energie, met zero carbon emission and
zero waste, een echte Eco City. How Much
Does Your Building Weigh, Mr. Foster?
brengt het genie en de pracht van Fosters werk naar het grote scherm.

SPACE TOURISTS
ZWITSERLAND
2009
REGIE: CHRISTIAN FREI
DIALOGEN: ENGELS / RUSSISCH / ROEMEENS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZAT 1 MEI (22U30)
& DON 6 MEI (19U) IN SOETEZAAL

BELGISCHE PREMIÈRE

DIRECTING AWARD WORLD CINEMA,
SUNDANCE FILM FESTIVAL, 2010
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Een weekje vakantie in de ruimte: voor
velen onder ons zal het een verre droom
blijven, maar enkele miljonairs zijn bereid
een flinke smak geld neer te tellen (20
miljoen dollar om precies te zijn) om
hun ultieme kinderwens in vervulling te
laten gaan. Om hun ruimteprogramma
te financieren verkopen de Russen hun

derde stoel in de Soyuz-raket aan ‘ruim- ken het zwaar giftige ruimteschroot om
tetoeristen’. De Amerikaanse multimiljo een dak te reparen of een stal voor hun
naire Anousheh Ansari maakt zich op dieren te bouwen.
om als als eerste ‘gewone’ vrouw de
ruimte in te gaan. Ondertussen geraakt
de Kazachstaanse steppe rondom de
basis meer en meer bezaaid met brok
stukken. De lokale geitenboeren gebrui-
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CONTACT
AUSTRALIË
2009
REGIE: BENTLEY DEAN, MARTIN BUTLER
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (18U30)
& VRIJ 7 MEI (22U30) IN SOETEZAAL

In 1964 start de Australische overheid
met de lancering van ruimteraketten vanuit de Great Sandy Desert. Een groepje
ambtenaren is belast met het uitzoeken
van een geschikte plek om de brokstukken te laten neerkomen. In het onher
bergzame gebied stoten ze op een groep
je nomaden, een kleine stam van enkel

vrouwen en kinderen, zonder enig besef van het moderne Australië. De 62jarige Yuwali, destijds 17, vertelt hoe
het was om voor de eerste keer blanken
te zien. Hoe de stam zich probeerde te
verstoppen voor de ‘witte duivels’ met
hun ‘bewegende rotsen’ en hoe het contact met de buitenwereld hun traditio

nele Aboriginalbestaan voorgoed veranderde. Ze kregen voor het eerst kleding
(waarvan ze het nut niet inzagen), dron
ken Cola (wat ze afschuwelijk vonden) en
moesten hun huisdier, een dingo, achterlaten. De Australische vorsers legden het
eerste contact met deze laatste groep
Aboriginals vast op film.

veel bewonderaars. Aan Dr. Nakamats
danken we de lust opwekkende Love Jet
Spray, de PyonPyon springveerschoenen
en de Dr. NakaMats Brain Drink, maar hij
is naar eigen zeggen ook de uitvinder
van de floppy disk. De kwieke 80-er
borrelt nog steeds van nieuwe ideeën
die hij het liefst opdoet onder water.

Hij is vastberaden om 144 jaar oud te
worden en let daarom nauwgezet op zijn
voeding: al 34 jaar fotografeert hij iedere
maaltijd. Door deze data te combineren
met zijn bloedwaarden kwam hij tot alweer een geniale vondst: het ultieme voedingssupplement. [ Voorafgegaan door
Care Factory, regie: Kim Brand ]

BELGISCHE PREMIÈRE

oud, distilleert deze film het universele
verhaal van de vrouwenliefde voor een
vader, broer, man of zoon. Peuters ver
tellen over hun papa en hun grote broer,
pubers klagen over hun stomme va
ders, tienermeisjes roddelen en giechelen over hun laatste vlam, twintigers
praten over de eerste echte relaties,

een zwangere vrouw vertelt over haar
verwachtingen voor haar ongeboren zoon,
weduwen betreuren hun overleden echt
genoten en vinden troost bij hun zonen.
Het geheel is in dit geval meer dan de
som van de delen: His en Hers is een
hartverwarmende film over het leven en
de liefde.

BELGISCHE PREMIÈRE

BEST DOCUMENTARY
SYDNEY INT. FILM FESTIVAL
2009

THE INVENTION OF
DR. NAKAMATS
DENEMARKEN
2009
REGIE: KASPAR ASTRUP SCHRÖDER
DIALOGEN: JAPANS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (17U30)
& DON 6 MEI (22U) IN CINEMA ZED

Maak kennis met Dr. Nakamats: wetenschapper en uitvinder met meer dan
3300 patenten op zijn naam, een abso
luut wereldrecord waarmee hij de nummer twee, Thomas Edison, ruim achter
zich laat. In zijn thuisland Japan, het
land van de Chindogu (de nutteloze uitvindingen), is Nakamats een cultfiguur met

HIS & HERS
IERLAND
2009
REGIE: KEN WARDROP
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZAT 1 MEI (20U)
& DIN 4 MEI (17U30) IN CINEMA ZED

“Een man houdt het meeste van zijn
liefje, het beste van zijn vrouw en het
langste van zijn moeder.” Door rake observaties en gevoel voor verbeelding vertelt deze creatieve documentaire het
verhaal van de man in het leven van
een vrouw. Uit persoonlijke gesprekken
met zeventig vrouwen, van jong naar

DOCVILLE 2010 / INTERNATIONALE SELECTIE

CINEMATOGRAPHY AWARD
DOCUMENTARY,
SUNDANCE FILM FESTIVAL 2010
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INTO ETERNITY
DENEMARKEN /
FINLAND / ZWEDEN
2010
REGIE: MICHAEL MADSEN
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: WOE 5 MEI (17U30)
& DON 6 MEI (20U) IN CINEMA ZED

BELGISCHE PREMIÈRE

Iedere dag produceren elektriciteitscen
trales over de hele wereld tonnen hoog
radioactief nucleair afval. De vaten met
afval worden gestapeld in tijdelijke opslagplaatsen die kwetsbaar zijn voor natuurlijke rampen, oorlogen en andere
menselijke ingrepen. In Finland zijn we
tenschappers volop in de weer om een

permanente opslagplaats uit te werken
waarin zo’n slordige 300.000 ton nucle
air afval veilig kan worden opgeborgen
voor minstens 100.000 jaar, zo lang
blijft er stralingsgevaar. De constructie
is een tunnelsysteem gehouwen uit steen
die kan worden afgesloten, om daarna
nooit meer te worden geopend. De we-

tenschappers moeten rekening houden
met klimaatsveranderingen, natuurram
pen, menselijke vergeetachtigheid en
vooral met het meest onvoorspelbare:
de menselijke nieuwsgierigheid. Hoe voorkomen ze dat latere beschavingen dit
mysterieuze bouwwerk niet proberen te
openen?

WE LIVE IN PUBLIC
USA
2009
REGIE: ONDI TIMONER
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (20U) IN CINEMA ZED
& WOE 5 MEI (22U30) IN SOETEZAAL

BELGISCHE PREMIÈRE

SPECIAL JURY PRIZE,
KARLOVY VARY
FILM FESTIVAL, 2009
GRAND JURY AWARD
DOCUMENTARY, SUNDANCE
FILM FESTIVAL, 2009

In 1999 lanceerde internetmiljonair Josh
Harris een voor die tijd revolutionair experiment: een honderdtal kunstenaars
liet zich een maand opsluiten in een hotel. Alles achter de deuren was gratis. In
ruil werd iedereen 24 uur lang gefilmd.
Slapen, douchen, seks; alles werd gefilmd, bekeken én becommentarieerd

DOCVILLE
DOWNLOADS
DOCVILLE pakt uit met een gloednieuw
concept; een aantal films uit het festivalprogramma kan u op de website legaal downloaden voor de spotprijs van
4 euro per film. De betaling verloopt via
SMS of via Paypal (VISA, Mastercard).
De actie loopt van 17 april tot 22 mei.
BETALING VIA PAYPALL
(VISA, MASTERCARD)
1. U gaat naar de DOCVILLE downloadspagina op www.docville.be
2. U kiest 'code bestellen via Paypal'
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binnen de gemeenschap. Het project,
een soort embryonale Big Brother, kreeg
de naam ‘Quiet, We Live in Public’ en
was volgens Harris een analogie van hoe
het internet er in werkelijkheid uit zou
zien. Harris’ proefdieren werden volledig
gek en ‘Quiet’ werd opgedoekt door de
overheid. Maar de ‘Warhol van het web’

wist niet van ophouden: hij propte zijn
huis vol camera’s zodat het leven van
hem en zijn (eerste echte) vriendin voor
de rest van de wereld dag en nacht te volgen was. Ze zouden het eerste ‘publieke’
koppel worden. Ook dit project mondde
uit in een nachtmerrie waarna Harris eenzaam en berooid naar Ethiopië vertrok.

3. Na betaling ontvangt u een unieke en film bedraagt 4 euro. Indien u via
SMS aankoopt, wordt dit verrekend op de
code via mail.
eerstvolgende factuur van uw provider
(Proximus, Base, Mobistar,...). VoorafBETALING VIA SMS
1. Sms DOCVILLE naar het nummer 3384. gaande inschrijving is niet nodig, u dient
2. U ontvangt een unieke code via sms. geen abonnement te nemen, krijgt
geen bijkomende kosten aangerekend
De code die u ontvangt kan u 1 maal ge- en krijgt ook geen ongewenste (reclame-)
bruiken, voor 1 download. U downloadt boodschappen nadien.
een divx-file, het meest courante videoformaat. Vervolgens kan u de film be- EEN SELECTIE UIT DE
kijken op computer of laptop, u kan de BESCHIKBARE TITELS:
file wegschrijven op CD of DVD, het - The End of the Line
databestand op geheugenstick zetten - Bananas!*
en op uw televisie bekijken, kortom: u - The Biggest Chinese Restaurant
in the World
doet met de aangekochte file wat u wil,
zolang het beperkt blijft tot privé-thuis- Meer informatie vindt u op www.docville.be.
gebruik. De kost per aangekochte code
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NATIONALE
SELECTIE
De binnenlandse documentaire sector is in goede vorm en daar is
deze selectie nogmaals het bewijs van. DOCVILLE selecteerde 13 binnenlandse documentaire producties uit een groot aantal inzendingen.
Opmerkelijke trend dit jaar is de opkomst van een nieuwe generatie
documentaire filmmakers die zowel inhoudelijk en vormelijk als productioneel creatief aan de slag gaan met het medium en originele
films afleveren.

WHERE IS GARY?
BELGIË
2010
REGIE: JEAN-BAPTISTE DUMONT
DIALOGEN: FRANS / ENGELS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: VRIJ 7 MEI (20U45)
IN SOETEZAAL

Op 26 november 2009 wordt filmmaker
Jean-Baptiste Dumont in het Zuidstation
in Brussel slachtoffer van een oplichter
die zichzelf voorstelt als Gary Wilson. Hij
vertelt over hoe zijn portefeuille gestolen
werd en vraagt Jean-Baptiste 100€ voor
de reis naar huis. Gary geeft hem zijn
contactgegevens en belooft om, eens

euro denkt hij al lang niet meer, hij wil
de man Gary beter leren kennen. Via het
internet lanceert hij een oproep aan andere gedupeerden om hem te contacteren.
Iedere aanwijzing om Gary te vinden is
welkom. De queeste naar Gary blijkt een
hobbelige reis... Met leuke resultaten,
maar ook twijfels en ethische vragen.

WERELDPREMIÈRE

is 75, de oudste 89. Allemaal wachten één keer de schijnwerper op een stuk
ze, elke morgen opieuw, ongeduldig op cultureel erfgoed. De muziek werd gehun eerste klant. Lucienne niet meer. schreven door Frank Vanderlinden.
Toen haar hart haperde, moest haar
café dicht. De eenzaamheid. Het vast
houden. Het desondanks verliezen. De
vriendschap en de humor. Dat zijn de
verhalen. Bedankt & Merci legt voor

WERELDPREMIÈRE

terug thuis, het geld zo snel mogelijk
over te schrijven. Jean-Baptiste hoort
nooit meer iets van Gary, tot hij hem
Googled. De man gebruikt dezelfde truc
in treinstations en luchthavens overal in
Europa, sinds jaren. Jean-Baptiste ge
raakt gefascineerd door de figuur van
Gary en wil hem opsporen. Aan zijn 100

BEDANKT & MERCI
BELGIË
2010
REGIE: KAT STEPPE & NAHID SHAIKH
DIALOGEN: NEDERLANDS / FRANS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (20U45)
IN SOETEZAAL

Bedankt & Merci is een film over vijf
volkscafés in de Belgische Westhoek,
de streek van Flanders Fields. Een volks
café is een café waar ooit veel volk naartoe kwam, maar waar De Tijd lelijk heeft
huisgehouden. In het klantenbestand,
maar ook in lijf en leden van de eigenaars:
Gisèle, Alice, Julien en Lies. De jongste
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RECHT IN DE OGEN
BELGIË
2009
REGIE: JULIEN VREBOS
DIALOGEN: NEDERLANDS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (22U)
IN CINEMA ZED

8 jongeren uit het beroepsonderwijs (7
jongens en 1 meisje) hebben geen zin in
een traditioneel eindwerk. Ze willen iets
anders. Ze besluiten samen een leegstaand
huis te renoveren en om te bouwen tot
buurthuis. De film tracht de vooroordelen
die er huizen rond beroepsopleidingen te

tackelen. Ook in het zelfbeeld van de
jongeren leeft het vooroordeel dat ze
een mindere vorm van opleiding volgen
en sommigen gedragen zich hier dan
ook naar. Recht in de Ogen probeert
aan te tonen dat er ook kwaliteitson
derwijs kan bestaan op het niveau van

beroepsonderwijs en dat deze leerlingen niet minder zijn. Als grootste argument worden de jongeren zelf volledig
uitgespeeld.

WHAT’S IN A NAME
BELGIË
2009
REGIE: EVA KÜPPER
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: /
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (22U)
IN CINEMA ZED

VAF WILDCARD
INT. SHORT FILM FESTIVAL
LEUVEN, 2009
OFFICIAL SELECTION
HOT DOCS TORONTO
2010

De documentaire What’s in a Name is
een onderzoek naar de perceptie van
identiteit en gender via een portret van
de 52-jarige Jon Cory, een levenslustige
New Yorkse lichaamskunstenaar. Zowel
In zijn expliciete performances als in zijn
eenvoudige en vrije levensstijl, uit hij
zijn maatschappijkritiek over de beperk-

te gangbare normen van gender. Sinds
hij een aantal maanden geleden voor
zijn performances een operatie onder
ging om borsten te krijgen, worstelt hij
echter opnieuw met zijn identiteit en zijn
plaats in de maatschappij.
[ Voorafgegaan door Helden Van De Harmonie, regie: Nele De Cat ]

CLIMBING SPIELBERG
BELGIË / USA
2009
REGIE: RAF ROOSENS, CECILIA VERHEYDEN
& SENNE DEHANDSCHUTTER
DIALOGEN: NEDERLANDS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (17U)
IN SOETEZAAL

OFFICIAL SELECTION
IDFA 2009
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Raf Roosens, Cecilia Verheyden en Senne
Dehandschutter zijn jonge, net afgestudeerde regisseurs met een droom:
een film draaien in Hollywood met Steven
Spielberg, koning van Hollywood, held
van Jan Verheyen en schepper van E.T.
De drie laten zich niet afschrikken en
springen op het eerste het beste vlieg-

tuig richting het Beloofde Land van de
film. Zonder enige ervaring maar met
een overschot aan ambitie hebben ze
slechts één doel: hun zelfgeschreven
scenario verkopen aan de belangrijkste
regisseur en producer van Hollywood. Een
doel gecombineerd met een onnavolg
bare gedrevenheid is één ding, maar
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hoe bereik je de meest onbereikbare man
van Tinseltown? Het drietal gaat te rade
bij Jan Verheyen en zijn collega-regisseurs
Nic Balthazar en Stijn Coninx, bij filmcriticus Patrick Duynslaegher en bij Eddy
Wally en Urbanus.
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VLASMAN
BELGIË
2009
REGIE: JAN LAPEIRE
DIALOGEN: NEDERLANDS / FRANS
ONDERTITELING: NEDERLANDS / FRANS
VERTONINGEN: DON 6 MEI (20U45)
IN SOETEZAAL

Zomer 2008, in West-Vlaanderen begint
een familie vlastelers aan het nieuwe
seizoen. Twee broers, Walter en Wilfer
Devos, de zeventig voorbij, staan aan het
hoofd. Al vijftig jaar werken ze alsof de tijd
is blijven stilstaan: hard en meedogen-

MÉTAMORPHOSE
D’UNE GARE
BELGIË
2010
REGIE: THIERRY MICHEL
DIALOGEN: FRANS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: WOE 5 MEI (20U)
IN CINEMA ZED

‘Een vrouw die zich vlijt tegen een helling’, dat was het beeld dat de gerenommeerde Spaanse architect Santiago Calatrava wou oproepen met zijn ontwerp
van het nieuwe prestigieuze treinstation
van Luik-Guillemins, een toekomstig Eu-

AU BORDEL CE SOIR
BELGIË / FRANKRIJK
2009
REGIE: DIDIER VERBEEK
DIALOGEN: FRANS / ENGELS / NEDERLANDS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: VRIJ 7 MEI (19U15)
IN SOETEZAAL

Au Bordel ce Soir geeft een beeld van
raamprostitutie zoals je het zelden te zien
krijgt: zelfzekere vrouwen voor wie seks
een handelswaar is als een ander. Uiteraard dromen ze allemaal van wat ze
‘later’ gaan doen met hun spaarcenten,
maar ondertussen gaan ze zonder mor-

WALKING BACK
TO HAPPINESS
BELGIË
2010
REGIE: PASCAL POISSONNIER
DIALOGEN: NEDERLANDS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (20U45)
IN SOETEZAAL

Filmmaker Pascal Poissonnier gaat op
onderzoek naar een gerucht dat al jaren
de ronde doet in zijn familie. De naam
die de familie nu doorgeeft van vader op
zoon is niet de juiste. Ergens in de loop

loos. De glorietijd van de Vlaamse vlassers is al lang voorbij maar de Devossen
zijn stugge overlevers. Ze hebben harde
tijden gekend, maar uiteindelijk hebben
ze goed geboerd, niet door te moderniseren maar door eigengereid verder te
doen op hun manier. Hun wereld is op
een halve eeuw tijd niet veranderd maar
de moderne samenleving met zijn voorschriften dringt binnen. Plots is er het
woord ‘zonevreemd’ en dreigt de overheid ermee hun werkplaats te sluiten omdat die niet meer conform de wetgeving is.
De broers weigeren zich daarbij neer te leggen, maar een sluiting lijkt onvermijdelijk.

ropees knooppunt en nu al de trots van
Wallonië. Thierry Michel (Congo River, Katanga Business) volgde het megalomane
project van de eerste steenlegging tot de
plechtige inhuldiging, negen jaar later. De
bouw van dit paleis is een enorme uitdaging die al van bij het begin vertraging
opliep. Vanuit de enorme werf, ontvouwen zich discussies over artistieke keuzes, economisch pragmatisme en stadsplanning. De ambitieuze plannen van de
architect, zo blijkt, stroken niet met de
sociale realiteit van de industriestad
Luik. [ Voorafgegaan door Whistle While
You Work, regie: Ward Collin)

ren iedere nacht weer aan het werk.
Tussen de klanten door tellen de meisjes
vrolijk kwetterend de briefjes van 50
euro en slaan ze een praatje met de gezapige huisbaas Ghislain. Ze staan dan
wel een deel van hun gage af voor de
‘huur’ van hun kamer, Ghislain is geen
pooier: de meisjes hebben alle vrijheid,
ze komen en gaan wanneer ze willen.
Hij behandelt hen met respect, luistert
naar hun zorgen en troost hen als nodig.
[ Voorafgegaan door Les Invisibles, regie: Lennart Stuyck ]

van hun familiegeschiedenis heeft een
vader zijn naam gegeven aan een kind
dat niet het zijne was. De jongere generatie weet er het fijne niet van en de
ouderen houden allemaal de lippen stijf
op elkaar. Eerste persoon die hij wil ondervragen is zijn eigen vader, met wie hij
altijd een moeilijk contact had. De wat
norse pater familias voelt niet veel voor
het project van zijn jongste zoon, maar
voor de camera spreken ze meer dan ze
ooit deden. Gaandeweg ontrafelt Poissonnier lang vervlogen familiegeheimen en
vetes. Walking back to happiness is een
intiem maar ook universeel verhaal.
WERELDPREMIÈRE
DOCVILLE 2010 / NATIONALE SELECTIE
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TEMPO OF A
RESTLESS SOUL

de release van Vantage Point. Tom Barman in boxershort, een familiale discussie aan tafel, ijdele momenten voor de
BELGIË
spiegel, de camera volgt Tom overal,
2009
maar Tom Barman blijft natuurlijk dEUS.
REGIE: MANU RICHE
& RENAAT LAMBEETS
Van een uitverkochte AB, langs de L'ODIALOGEN: NEDERLANDS / ENGELS
lympia in Parijs tot een amper gevulde
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (17U30)
zaal in Amerika, de muziek spat van
IN CINEMA ZED
het scherm. Maar ook de mensen rond
OFFICIAL SELECTION
hem weten te boeien, Mauro met grapGHENT INT. FILM FESTIVAL
pige intermezzo's, de charismatische
2009
moeder van Tom en het drugsprobleem
Twee jaar lang volgde de camera de van Alain die de studio-opnames verrusteloze ziel van Tom Barman, van de storen.
release van de cd Pocket Revolution tot

KILL THE REFEREE
BELGIË
2009
REGIE: YVES HINANT
DIALOGEN: ITALIAANS / ENGELS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: WOE 5 MEI (20U45)
IN SOETEZAAL
OFFICIAL SELECTION
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
OF LOCARNO, 2009

Slechts een paar seconden van een
voetbalmatch volstaan om het leven
van een ganse familie omver te werpen.
Voor scheidsrechters geldt dit zelfs nog
meer dan voor de voetballers zelf. Voor

HOGE BOMEN:
LOOKING FOR
DRAGONE
BELGIË
2009
REGIE: MANU BONMARIAGE
DIALOGEN: FRANS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: DOUBLE BILL!
MAA 3 MEI (22U30) IN SOETEZAAL

De cineast Manu Bonmariage trok meer
dan een jaar in het spoor van Franco
Dragone, Italiaans-Waalse immigrant, de
vader van de look and feel van Cirque du
Soleil die het concept van de ‘nouveau

Kill the Referee kreeg regisseur Yves
Hinant ongelimiteerde toegang tot Euro
2008 om de topscheidsrechters van de
catacomben van het stadion tot op het
grasveld te volgen. De impact van de
grote media-aandacht wordt duidelijk
als scheidsrechter Webb doodsbedrei
gingen krijgt na een beslissing in het
nadeel van Polen. Zelfs de Poolse premier geeft aan 'iemand te willen vermoorden'. Voor het tornooi werd hij nog
getipt als scheidsrechter voor de finale,
de politieke hetze die ontstaat doet zijn
kansen slinken.

cirque’ bedacht. Fantasierijke spektakelshows als Saltimbanco (1992), en Alegría
(1994) werden razend populair over de
hele wereld. Al zijn dromerige creaties
worden bedacht en uitgewerkt in Dragone
‘laboratorium’ in La Louvière, de streek
waar hij opgroeide. In de zijlijn van de grote
projecten staat ‘Othello, le Paseur’, een
Shakespeare-bewerking die Dragone wil
opdragen aan de streek die hem en zijn familie destijds zo warm ontvangen heeft.
Bonmariage volgt deze kleine productie van bij de eerste repetities en portretteert de temperamentvolle Dragone op
zijn eigenzinnige manier.

DOUBLE BILL
HOGE BOMEN:
ARNE QUINZE CREATOR OF
ATMOSPHERE

met argwaan bekeken. Maar Quinze is de
Vlaamse klei duidelijk ontgroeid. Hij is
een graag geziene gast bij de internationale beau monde en de vraag naar
zijn werk is amper bij te houden. Quinze
is een energiek en gedreven artiest maar
BELGIË
2009
ook een gewiekste zakenman: hij knokte
REGIE: TIM DE KEERSMAECKER
zich naar de top in de designwereld en
DIALOGEN: NEDERLANDS / ENGELS / FRANS
ONDERTITELING: ENGELS / NEDERLANDS
gaandeweg krijgt hij ook als beeldend
VERTONINGEN: DOUBLE BILL!
kunstenaar en architect internationaal
MAA 3 MEI (22U30) IN SOETEZAAL
steeds meer erkenning. De film focust
op het werk van Quinze maar toont ook
De ambitieuze Arne Quinze, rijzende ster hoe hij zich vlotjes weet te verkopen in
binnen de kunst- en designwereld, wordt de zakenwereld, die kunst steeds meer
in het ‘overmodeste’ Vlaanderen soms ziet als een investering.
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RECENTE RELEASES
+ AVANT-PREMIÈRES
Naar goede gewoonte presenteert het festival een reeks exclusieve
avant-premières; vertoningen van films die later in ons land gereleased
zullen worden. In de selectie ook dit jaar weer een aantal titels die
veel inkt zullen doen vloeien, zoals de spraakmakende film The Shock
Doctrine en The End of The Line, maar ook verrassende en enigszins atypische documentaries als Babies en Inferno. De reeks wordt
aangevuld met de opmerkelijkste bioscoopreleases van het afgelopen
jaar, zoals The Cove, winnaar van de Oscar voor Beste Documentaire.

THE SHOCK DOCTRINE
VERENIGD KONINKRIJK
2009
REGIE: MAT WHITECROSS
& MICHAEL WINTERBOTTOM
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: ZAT 1 MEI (20U) IN SOETEZAAL
& WOE 5 MEI (20U) IN KINEPOLIS

Gebaseerd op Naomi Klein’s gelijknamige controversiële boek, argumenteert The
Shock Doctrine dat de opkomst van het
kapitalisme in diverse landen steeds valt
terug te voeren op een ramp, revolutie
of oorlog, vergelijkbaar met de shocktherapie die psychiatrische patiënten
moesten ondergaan in de jaren zestig.

Michael Winterbottom en Mat Whitecross, die samen ook The Road to Guantánamo regisseerden, verfilmden het
boek, dat een verontrustende, alternatieve kijk biedt op historische gebeurtenissen. In een reconstructie vol archiefbeelden en interviews met betrokkenen tonen Winterbottom en White-

cross aan dat de invoering van kapitalisme er keer op keer voor zorgde dat een
kleine groep mensen grote welvaart verwierf, terwijl de grote massa steeds armer werd.

BELGISCHE PREMIÈRE

loopt dat op tot circa 240 miljoen ton.
Plastic is overal: in de oceanen zit nu al
meer plastic dan plankton en zelf in ons
bloed zijn sporen van plastic terug te vinden! Regisseur Werner Boote interviewde producenten, milieu-activisten, wetenschappers en gewone burgers die versteld staan over de hoeveelheid plastic

die ze in huis hebben. Ondanks het dreigende gevaar voor het milieu en onze gezondheid, weigert de industrie om de productie terug te schroeven of om over te
schakelen naar bio-afbreekbare materialen. Waarom reageren we niet en wie
heeft er baat bij dat onze planeet stilaan
bedekt wordt met een plastieken tapijt?

BELGISCHE PREMIÈRE

PLASTIC PLANET
OOSTENRIJK / DUITSLAND
2009
REGIE: WERNER BOOTE
DIALOGEN: DUITS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: VRIJ 7 MEI (20U)
IN KINEPOLIS

Plastic is bijna niet meer weg te denken
uit onze maatschappij: van fopspenen
tot de rubberen eend, van de haardroger
tot aan de auto. Sinds de ontdekking van
bakeliet kunnen we met recht spreken
van de ‘Plastic Age’: in Europa wordt op
dit moment zo’n 60 miljoen ton plastic
per jaar geproduceerd en wereldwijd

DOCVILLE 2010 / RECENTE RELEASES + AVANT-PREMIÈRES
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BABIES
FRANKRIJK
2010
REGIE: THOMAS BALMES
DIALOGEN: GEEN
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZAT 8 MEI (20U)
IN KINEPOLIS
OPENING FILM,
HOT DOCS TORONTO, 2010

respectievelijk Namibië, Mongolië, Japan
en de Verenigde Staten, van hun geboorte tot hun eerste stapjes. Zonder
voice-over en zonder interviews toont de
film op een subtiele manier hoe er ondanks de verschillen in cultuur en levensomstandigheden, toch een grote verbondenheid is in de levensloop van deze
vier baby’s.

Ponijao, Bayar, Mari en Hattie worden
geboren in vier totaal verschillende uithoeken van de wereld. Deze film vertelt
het verhaal van hun eerste levensjaar in
EUROPESE PREMIÈRE

THE WHITE STRIPES:
UNDER GREAT WHITE
NORTHERN LIGHTS

verspreid over Canada plannen ze ook
telkens een onaangekondigd optreden op
de dag zelf. Zo duiken ze op in cafés,
bussen en voor een Indiaanse stam.
Videoclipregisseur Malloy volgde hen op
USA
2009
deze tour en filmde zowel hun zaaloptreREGIE: EMMETT MALLOY
dens als verrassingsconcerten. De speDIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
ciale relatie tussen de stille Meg en de
VERTONINGEN: DON 6 MEI (22U30)
extraverte Jack komt ook aan bod. Ooit
IN SOETEZAAL
een getrouwd koppel en lang als broer
en zus voorgesteld. De film is een visuIn 2007 besloten Jack en Meg White om eel meesterwerkje, badend in de typerenvoor een grootse wereldtour, eerst een de kleuren rood, wit en zwart.
kleine tour door Canada te plannen.
Naast de geplande optredens in dorpen

WHEN YOU’RE
STRANGE
USA
2009
REGIE: TOM DICILLO
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (20U)
IN KINEPOLIS

Een zanger die nog nooit had gezongen,
een gitarist die pas zes maanden speelde
en toch schiet het eerste liedje dat ze
schrijven meteen naar nummer 1 in de

ANVIL!
THE STORY OF ANVIL

hitlijsten. The Doors waren een instant
succes en Jim Morrison groeide al snel
uit tot een halfgod. Deze documentaire
toont vele nooit eerder vertoonde beelden, gemaakt door Paul Ferrara, een
vriend die Morrison op de filmschool
leerde kennen. Met commentaar van
Johnny Depp volgen we de plotse doorbraak van de band tot Morrison op 27jarige leeftijd overlijdt in een badkuip
in Parijs.

band, Anvil, wordt initieel onthaald als
de halfgoden van de Canadese metal
en ze beïnvloeden een hele generatie
USA
muzikanten waaronder de topbands Me2008
tallica, Slayer en Anthrax. Desondanks
REGIE: SACHA GERVASI
blijven ze vooral een ‘musicians band’
DIALOGEN: ENGELS
en breken ze zelf nooit helemaal door
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (20U)
bij het brede publiek. Nu lopen Robb
IN KINEPOLIS
en Lips in de vijftig en rocken doen ze
AUSTIN FILM CRITICS AWARD
nog steeds. Met hun dertiende album
BEST DOCUMENTARY, 2009
en een Europese tour hopen ze alsnog
definitief door te breken en hun jeugdOp hun veertiende sluiten vrienden Robb dromen waar te maken.
Reiner en Steve ‘Lips’ Kudlow een pact
om te blijven rocken tot hun dood. Hun
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NO GREATER LOVE
VERENIGD KONINKRIJK
2010
REGIE: MICHAEL WHYTE
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: VRIJ 7 MEI (17U30)
& ZAT 8 MEI (22U) IN CINEMA ZED

Na 10 jaar aandringen kreeg regisseur
Michael Whyte de uitzonderlijke toestemming om te filmen binnen de muren
van het klooster van de Heilige Drievuldigheid in Notting Hill. Dit klooster in
het hartje van Londen is sinds 1878 de
thuis van de orde van de Karmelietenzusters, in wiens besloten wereld Whyte

binnendrong. Wat hij laat zien is niet
zo zeer een groep wereldvreemde vrouwen, maar wel een levensstijl die de menselijke existentie op een radicaal andere
manier benadert. Deze vrouwen kiezen
ervoor om iedere dag geconfronteerd te
worden met hun God, hun geloof en hun
zijn, ze stellen zichzelf voortdurend in

vraag. De twijfel weegt voor hen zwaarder
dan de stilte, de afzondering of de totale
verwijdering van de buitenwereld. Whyte
benadert het klooster als een besloten
entiteit die bruist van intellectuele bedrijvigheid, waarbij het spirituele bijna een
praktische dagtaak wordt.

BELGISCHE PREMIÈRE

in onze oceanen: de kabeljauw is zo
goed als verdwenen en de blauwvintonijn, waar de beste sushi van wordt gemaakt, is de meest gegeerde vis ter
wereld. Door de toename van de wereldwijde visconsumptie zal het visbestand
volledig uitgeput zijn tegen 2048, zo
hebben wetenschappers berekend. Als

we niet snel actie ondernemen zwemmen
er over een paar decennia enkel nog algen, plankton, wormen en kwallen in de
oceanen. Kunnen we ons dat wel inbeelden: een wereld zonder vis?

BELGISCHE PREMIÈRE

looflijk’ zouden zijn, worden nooit getoond. De teruggevonden beelden, vergeten gedurende een halve eeuw, zijn verbazingwekkender dan de legende deed
vermoeden. In de onthullende documentaire Inferno reconstrueren filmarchivaris Serge Bromberg en co-regisseur
Ruxandre Medrea, de lijdensweg die

Inferno was. Zelden neemt een ‘making
of’ film je zo diep mee in het creatieve
proces en creëert hierdoor een nieuwe
film die het verhaal vertelt van die prachtige ondergang.

THE END OF THE LINE
VERENIGD KONINKRIJK
2009
REGIE: RUPERT MURRAY
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (22U)
& ZAT 8 MEI (20U15) IN CINEMA ZED

Charles Clover, schrijver van het gelijknamige boek en journalist bij The Daily
Telegraph, is onze gids in deze onderzoeksdocumentaire over de rampzalige
gevolgen van de overbevissing. Sinds
enkele decennia is het wereldwijde visbestand sterk teruggenomen, wat een
dramatische invloed heeft op het leven

INFERNO
FRANKRIJK
2009
REGIE: SERGE BROMBERG
& RUXANDRA MEDREA
DIALOGEN: FRANS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: VRIJ 7 MEI (20U)
IN CINEMA ZED

In 1964, kiest Henri Georges Clouzot de
26-jarige Romy Schneider en de 42-jarige Serge Reggiani als hoofdrolspelers
in zijn film Inferno. Een raadselachtig
en ongewoon project met een onbegrensd budget. Maar na 3 weken draaien
slaat het noodlot toe. Het project wordt
onderbroken en de beelden, die ‘onge-
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ÉTOILE D'OR
BEST DOCUMENTARY 2010
CÉSAR BEST DOCUMENTARY
CÉSAR AWARDS, FRANCE
2010
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FOOD, INC.
USA
2008
REGIE: ROBERT KENNER
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: WOE 5 MEI (19U)
IN SOETEZAAL
NOMINATED OSCAR BEST DOCUMENTARY
FEATURE, ACADEMY AWARDS, 2010

Je bent wat je eet, zo gaat het gezegde.
Maar wéét je wel wat je eet? Food, Inc.
maakt korte metten met het pastorale
imago van de meeste supermarktproducten. Een tomaat of een steak zien

THE SEPTEMBER
ISSUE
USA
2009
REGIE: R.J.CUTLER
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: DON 6 MEI (20U) IN KINEPOLIS
CINEMATOGRAPHY AWARD
SUNDANCE FILM FESTIVAL, 2009

Anna Wintour, de editor-in-chief van het
modeblad Vogue is ‘incontournable’ in de
miljardenbusiness die de modewereld is
geworden. Zij maakt of kraakt iedereen
die iets betekent in ‘the industry’. Het

CAPITALISM:
A LOVE STORY
USA
2010
REGIE: MICHAEL MOORE
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (20U) IN KINEPOLIS
LITTLE GOLDEN LION, OPEN PRIZE,
VENICE FILM FESTIVAL, 2009

In het najaar van 2008 kreeg het kapitalistische systeem een stevige opdonder, maar het is weinig waarschijnlijk
dat deze vorm van markteconomie ooit
zal verdwijnen. Vooral in de Verenigde

THE COVE
USA
2009
REGIE: LOUIE PSIHOYOS
DIALOGEN: ENGELS / JAPANS
ONDERTITELING: NEDERLANDS
VERTONINGEN: DON 6 MEI (20U) IN KINEPOLIS
OSCAR BEST DOCUMENTARY FEATURE,
ACADEMY AWARDS, 2010
AUDIENCE AWARD, IDFA, 2009
AUDIENCE AWARD, HOT DOCS TORONTO, 2009

De kinderserie Flipper, met een pientere
dolfijn in de hoofdrol, was in de jaren ‘60
een fenomenaal succes en over de hele
wereld zijn dolfinaria razendpopulair bij
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er dan misschien nog hetzelfde uit als
20 jaar geleden, in die periode hebben
ze een enorme transformatie ondergaan.
In Food, Inc. licht regisseur Robert Kenner een tip van de onsmakelijke sluier
van de voedselindustrie. Een industrie die
in handen is van slechts enkele machtige spelers die winst verkiezen boven
welzijn van de dieren, van de werknemers
en van de consument. Kenner toont ook
de ongezonde relatie tussen de voedselindustrie en de overheid, die er voor
zorgt dat een hamburger slechts één
dollar kost - vlees dat barst van gesubsidieerde calorieën.

september-nummer van Vogue, de bijbel
van de mode, luidt traditioneel de start
van het nieuwe modejaar in en er wordt
halsreikend naar uitgekeken door miljoenen fashionista’s. Aan de release gaan
8 maanden van hard labeur vooraf, van
mode-ontwerpers, fotografen, stylisten,
modellen en medewerkers van Wintour.
Iedereen loopt op de tippen van zijn tenen om de ijskoningin ter wille te zijn. Het
‘September Issue’ van 2007 was het dikste nummer ooit - het woog meer dan een
halve kilo. De film toont een blik achter
de schermen van Manhattans best bewaarde modegeheim.

Staten heeft de honger naar geld de
Amerikaanse droom veranderd in een
nachtmerrie waarin gezinnen hun werk,
spaargeld en huizen kwijtraken. Hier zijn
de uitwassen van het systeem het meest
extreem: jongeren worden veroordeeld
om het rendement van een private gevangenis omhoog te stuwen, lijnpiloten
die op voedselbonnen leven, bedrijven
die verdienen aan het overlijden van hun
werknemers omdat ze een deal afsloten
met de verzekeringsmaatschappijen. De
gevolgen van ongebreideld kapitalisme
zijn zichtbaar op straat, maar wie ligt
er aan de oorzaak?

jong en oud. Mensen zijn gek op dolfijnen.
Maar of die liefde wederzijds is, valt zeer
te betwijfelen. Gevangenschap, zoals in
een dolfinarium, bevalt de dolfijnen zo
slecht dat ze er bij bosjes ziek worden en
sterven. Het Japanse kustplaatsje Taiji
is het mekka van de dolfijnenindustrie:
ieder jaar worden er hordes dolfijnen samengedreven en gevangen om voor grof
geld te worden verkocht aan dolfinaria
over de hele wereld. De overschot van
de ‘vangst’ wordt koudweg afgemaakt.
De slachting gebeurt stiekem in een afgelegen baai, ver van camera’s en buiten
het zicht van vervelende milieu-activisten.

DOCVILLE 2010 / WETEN & GEWETEN

WETEN &
GEWETEN
Dit tweede luik internationale documentaire films is nieuw. Weten &
Geweten bundelt een reeks documentaires rond actuele, maatschappelijk thema’s en hete hangijzers. Het zijn films die nieuwe inzichten
bieden, onthullen en meer dan eens verrassen en verbazen. Ook deze
sectie bevat heel wat bekende titels uit het internationale filmfestivalcircuit, waarvan er een aantal op DOCVILLE in première gaan.

BANANAS!*
ZWEDEN
2009
REGIE: FREDRIK GERTTEN
DIALOGEN: SPAANS / ENGELS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (17U)
& DIN 4 MEI (21U30) IN WAGEHUYS

Twaalf Nicaraguaanse arbeiders van
een bananenplantage spannen een
rechtszaak aan tegen multinational Dole
Food. Ze verwijten het gebruik van pesticide als oorzaak van hun onvruchtbaarheid. Deze pesticide was in de VS
al vijf jaar verboden, maar Dole bleef dit
gebruiken om de bananenoogst te be-

schermen. Toen de film af was deed Dole het Zweedse parlement zich er mee moeier echter alles aan om de film uit de za- de, stopte Dole zijn poging tot censuur.
len te houden. Het bedrijf spande een
rechtszaak aan tegen de producenten
en de advocaat van de boeren, Dominguez, werd beticht van fraude. Ook de
filmfestivals waar de film in première
zou gaan werden tegengewerkt. Pas toen

LEAVING
MANDELA PARK
NEDERLAND
2010
REGIE: SASKIA VREDEVELD
DIALOGEN: AFRIKAANS / ENGELS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (19U)
& DIN 4 MEI (22U30) IN SOETEZAAL

Vijf kinderen die opgroeien in Mandela
Park, de sloppenwijken rond Kaapstad,
werken hard aan hun droom, die hen
zal helpen de townships te verlaten.
Guava is acht jaar als hij zijn ouderlijk
huis verlaat omdat hij in zijn dorp geen
toekomst ziet. Iemand ontdekt zijn zangtalent en nu treedt hij op en verkoopt

zijn CD’s op straat aan het publiek. Cynthia woont in een buurt waar gangs
elkaar beschieten. Zij speelt saxofoon
en zo probeert ze zich af te sluiten.
Pinky studeert hard om haar droom - een
huis van steen - te verwezenlijken en zij
danst klassiek ballet om het leven lichter
te maken. Muziek en dans blijkt voor
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deze kinderen het middel om te overleven. Hun dromen staan niet op zichzelf.
Ze vormen een metafoor voor de hoopvolle toekomst van een generatie die
zichzelf uit een moeras van armoede en
geweld probeert te trekken. Leaving Mandela Park toont de wonderbaarlijke veerkracht en levenslust van deze kinderen.

BELGISCHE PREMIÈRE
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LES ARRIVANTS
FRANKRIJK
2009
REGIE: CLAUDINE BORIES
& PATRICE CHAGNARD
DIALOGEN: FRANS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: WOE 5 MEI (21U30)
& ZON 2 MEI (19U30) IN WAGEHUYS
PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE,
LEIPZIG 2009

Met horden stromen ze toe op het bureau
van de CAFDA, een Franse organisatie belast met de opvang van asielzoekers. Ganse families, zwangere vrouwen, jonge koppels, ouderen stromen dagelijks toe met

THE MISCREANTS
OF TALIWOOD
AUSTRALIË / PAKISTAN
2008
REGIE: GEORGE GITTOES
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (17U)
& DON 6 MEI (19U30) IN WAGEHUYS

De Australische regisseur en kunstenaar
George Gittoes onderzoekt de gewapende strijd van fundamentalisten tegen de
‘goddeloze filmindustrie’ in het noorden
van Pakistan. De permanente oorlogsdreiging weerhoudt lokale filmmakers er

chartervluchten, bussen, vrachtwagens of
per boot. Ze komen uit Mongolië, Congo,
Tsjetsjenië, Sri Lanka, zonder bagage,
vaak zonder paspoorten en zonder kennis
van de taal van hun nieuwe El Dorado.
Caroline en Colette, twee sociaal assistenten bij de CAFDA, vormen het eerste contact en helpen bij het opstellen
van de asielaanvraag. Caroline, jong en
impulsief, houdt zich strikt aan de regels
en kan soms bikkelhard uit de hoek komen. Colette is wat ouder, meegaander
en losser met de regels. Vluchteling en
beambte, proberen zo goed mogelijk de
rol te spelen die van hen verwacht wordt.

niet van amusementsfilms te maken
met half ontblote dames, actiehelden en
keukenmeidenromantiek. Op het eerste
zicht lijkt het een lucratieve bezigheid.
Maar de Taliban veroordeelt de industrie. De opnamen gebeuren in het geheim, de actrices vluchten regelmatig
naar het buitenland en de regisseurs
moeten zich gedeisd houden. De fundamentalisten reageren ook met hun
eigen filmproducties, de Taliwoodfilms,
waarin gruwelijke onthoofdingen en executies de plot uitmaken.
[Voorafgegaan door Wij Zijn Broers, regie:
Jeroen De Ryck]
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NO IMPACT MAN
USA
2009
REGIE: LAURA GABBERT, JUSTIN SCHEIN
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (17U)
& WOE 5 MEI (19U30) IN WAGEHUYS

‘Ik ben zo blij dat hij terug gepassioneerd
is door iets’ zegt Michelle, de vrouw van
Colin Beavan, bij de aanvang van het project van haar man om als New Yorks gezin een jaar lang ‘bewust’ te leven. Alleen
had ze de omvang van het ambitieuze

plan lichtjes onderschat. Want ‘no impact’ betekent niet alleen geen auto,
geen televisie, geen openbaar vervoer,
vegetarisch en biologisch eten maar ook
geen lift, geen pampers voor hun dochter, geen nieuwe kleren en geen jaarlijkse vakantie naar de familie. Geen
probleem voor Colin, maar voor Michelle
die als een echte New Yorkse overleeft
op ‘coffee latte’ en afhaalchinees, heeft
het project een grotere impact dan ze
had kunnen voorzien. No Impact Man is
een ontwapenend en intrigerend portret
van een familie-experiment.
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ORGASM INC.

gaan op zoek naar de kip met het gouden ei. Filmmaakster Liz Canner werd
USA
door een bedrijf gevraagd om erotische
2009
films te monteren voor een test waarREGIE: LIZ CANNER
DIALOGEN: ENGELS
mee ze hun middeltje tegen FSD wilONDERTITELING: GEEN
len testen. Zo kreeg ze toegang tot de
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (21U30)
farmaceutische wereld en volgt ze de
& DON 6 MEI (21U30) IN WAGEHUYS
strijd rond het vrouwelijke orgasme.
Maar zijn de seksuele problemen van
Na het succes van Viagra voor mannen, vrouwen wel zo simpel te counteren
lijkt de volgende stap een middeltje als de farmaceutische industrie ons
voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt na- wil laten geloven?
melijk een deel van de Amerikaanse
vrouwen te lijden aan FSD: Female Sexual Dysfunction. Verschillende bedrijven
BELGISCHE PREMIÈRE
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STOLEN
AUSTRALIË / USA
2009
REGIE: VIOLETA AYALA, DAN FALLSHAW
DIALOGEN: ENGELS / SPAANS / ANDERE
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (21U30)
& DON 6 MEI (17U) IN WAGEHUYS

Fetim is een Saharawi-vluchtelinge en
woont in een vluchtelingenkamp in West
Sahara, gecontroleerd door de Polisario.
Ze werd op haar 3 jaar van haar moe
der gescheiden, via de VN kunnen ze
deelnemen aan een familiereünie. Tij
dens het filmen van dit verhaal botsten
de filmmakers echter op een veel har-

dere realiteit van slavernij in de kampen. Om veilig weg te geraken moeten
ze hun tapes in de woestijn begraven.
Ze staan plots in het midden van een
humanitaire én politieke storm. Op de
première in Sydney daagde de Polisario op om de documentaire als leugens
af te doen en bracht zelfs een van de

hoofdrolspelers mee, die plots zijn getuigenis introk. Voor hen was de documentaire een louter politiek pamflet voor Marokko, waarmee ze in strijd liggen omtrent West-Sahara.
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geruchten over corruptie, wantoestanden en geldverspilling zorgen voor smet
op haar blazoen. Er duiken ook steeds
meer verhalen op over de machteloosheid van de VN en haar belangrijkste
orgaan de Veiligheidsraad. Sterker nog:
In een groot deel van de conflicthaarden
waar zij ingrepen, zouden ze meer kwaad

dan goed doen. En dan was er ook de
kritiek op het Oil for Food-programma in
Irak, waar uiteindelijk de verkeerde mensen van profiteerden. Een onthullende film
over de teloorgang van de idealen van
‘s werelds grootste en meest gerespecteerde humanitaire organisatie.
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U. N. ME
USA
2009
REGIE: MATTHEW GROFF, AMI HOROWITZ
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: MAA 3 MEI (19U30)
& WOE 5 MEI (17U) IN WAGEHUYS

De Verenigde Naties werden na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen
om te voorkomen dat een conflict van
die omvang nog zou kunnen gebeuren.
De VN groeide door de jaren heen uit
als een symbool van vrede en overleg,
en waakt over het behoud van de vrede
en de mensenrechten in de wereld. Maar

VIDEO-INSTALLATIE

BERLIN:
IQALUIT
In 1999 staat Canada een stuk grond
af aan de Inuit. Een gebied zo groot als
West-Europa. Er wonen slechts 25.000
mensen. De Inuit kozen hun hoofdstad:
Iqaluit. Een stad die groter wil zijn dan ze
in wezen is. Enkel bereikbaar per vliegtuig. 6.000 inwoners, 2.500 auto’s. Nauwelijks 25 kilometer wegen.
Berlin verbleef anderhalve maand op de
noordpool, in de nieuwe hoofdstad van
de Inuit. Aan de wereldpolitiek is dit land
ontsnapt, maar de groeipijnen zijn even

groot, balancerend tussen oeroude tradities en nieuwe wegen. Het materiaal
is documentair, de uitwerking een installatie.
Het publiek stapt een metalen skelet
in iglovorm binnen. 7 schermen, 7 verschillende scènes, elk exact dezelfde
duur. Elk scherm staat op zichzelf, er
is geen chronologische volgorde. Een
fragmentarische indruk van Iqaluit op
het ritme van de stad.
De video-installatie staat opgesteld op
het binnenplein van STUK. U kan deze
bezoeken van 4 tot 8 mei, zodra de DOCVILLE voorstellingen starten tot het beginuur van de laatste vertoning van die
dag. Meer details: zie festivalschema.
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THE ART OF CHINESE
FILM MAKING
De Chinese filmwereld maakte een grote evolutie door de afgelopen
jaren. Met steeds grotere regelmaat worden er knappe Chinese documentaries gemaakt die ook steeds vaker verschijnen op festivalaffiches
wereldwijd. Naar aanleiding van de internationale studiedag New Chinese
Documentary Beyond The Frame presenteert DOCVILLE een reeks recente, spraakmakende Chinese documentaire films.

PETITION:
THE COURT OF THE
COMPLAINANTS
CHINA / FRANKRIJK
2009
REGIE: ZHAO LIANG
DIALOGEN: MANDARIJNS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZAT 8 MEI (18U)
IN CINEMA ZED

Sinds 1996 filmt regisseur Zhao Liang
de ‘aanklagers’: mensen die vanuit alle
uithoeken van China afzakken naar de
hoofdstad om er bij het Bureau Aan
klachten officieel klacht neer te leggen
tegen om het even welk onrecht. Boeren die werden verdreven van hun land,
mensen wiens huis werd vernietigd en

wachten op compensatie, fabrieksarbeiders die na sluiting zonder boe of
ba op straat werden gezet. Het duurt
vaak maanden, zo niet jaren, eer hun
‘zaak’ voorkomt. In afwachting van de
rechtspraak zoeken ze onderdak in een
sloppenwijk achter het station, omgedoopt tot het ‘Aanklagersdorp’. Ondanks

hun vreselijke levensomstandigheden
en de geringe hoop dat recht ooit zal
zegevieren, tonen de aanklagers zich
vastberaden hun zaak uit te zitten tot
het bittere einde. Een indringende documentaire over het leven in de hedendaagse totalitaire Chinese maatschappij.

USING
CHINA
2008
REGIE: ZHOU HAO
DIALOGEN: MANDARIJNS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZAT 8 MEI (14U30)
IN CINEMA ZED

BELGISCHE PREMIÈRE
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Vanuit het donkere hart van de Chinese
drugsscene komt het verhaal van een
bijzondere vriendschap tussen een jour
nalist en een verslaafde. Drie jaar lang
volgde filmmaker Zhou Hao de heroïne
verslaafde Ah Long tijdens zijn zwervend
bestaan door de Chinese stad Guangzhou. Het is een barre tocht langs treu-

rige hostels waar de junkies ruzie maken of lethargisch op bed zitten, de ene
sigaret met de ander aansteken en een
spuit in hun lichaam zetten. Ondanks
hun verschillende werelden ontwikkelt
zich een bijzondere band van afhanke
lijkheid tussen de filmmaker en zijn on
derwerp. Zhou Hao filmt de ellende zon
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der mededogen en dicht op de huid, Ah
Long heeft een ‘vriend’ die hem af en toe
geld toestopt. Een provokatieve documentaire over drugsmisbruik, maar ook
over de ethische grenzen van vriendschap
en filmmaken.
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THE LAST
TRAIN HOME
CHINA, CANADA
2009
REGIE: LIXIN FAN
DIALOGEN: MANDARIJNS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (19U30)
IN WAGEHUYS

Ieder voorjaar slaat de chaos toe in
de Chinese steden wanneer een indrukwekkende mensenmassa op slechts enkele dagen tijd de trein naar huis probeert te nemen. Het is Chinees Nieuwjaar en miljoenen fabrieksarbeiders willen jaarlijks de uitputtende tocht ondernemen van de nieuwe industriegebie-

den waar ze werken terug naar hun
dorpen in de provincie. The Last Train
Home volgt gedurende een jaar het wel
en wee van zo’n familie. Zestien jaar
geleden verlieten vader en moeder
Zhang de armoede van het platteland
om hun geluk te beproeven in de stad.
Hun dochter lieten ze achter bij haar

grootouders. Een treinticket bemachten
in deze dagen is een hele uitdaging,
maar het behoeden van de traditionele
familiebanden blijkt de moeilijkste opdracht in het leven van de gastarbeiders.

dering door mensen voor en achter de
schermen van dit unieke restaurant aan
het woord te laten: van de timide dienster uit een boerendorp tot de aanstaan
de bruidegom die worstelt met de moderne Chinese geplogenheden van de
huwelijksceremonie. De eigenares, één
van de twintig selfmade miljonairs van

de stad, vertelt openhartig over haar mislukte huwelijksleven. Een soms verbluffend portret van de unieke combinatie
van de oude religieuze en de nieuwe kapitalistische waarden waarmee China de
eenentwintigste eeuw binnenstapt.

VPRO AWARD BEST FEATURELENGTH DOCUMENTARY,
IDFA 2009

THE BIGGEST CHINESE
RESTAURANT
IN THE WORLD
CHINA / DENEMARKEN / NEDERLAND /
VERENIGD KONINKRIJK / USA
2008
REGIE: WEIJUN CHEN
DIALOGEN: MANDARIJNS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (22U30)
IN SOETEZAAL

Met meer dan duizend medewerkers die
dagelijks vijfduizend tafels bedienen en
letterlijk tonnen voedsel verwerken mag
het West Lake Restaurant in het ZuidChinese Changsha zich met recht het
grootste Chinese restaurant ter wereld
noemen. De documentaire belicht het
hedendaagse China als land in veran

PREMIERE AT
CANNES FILM FESTIVAL

NEW CHINESE
DOCUMENTARY
BEYOND THE
FRAME

Zhou Hao (documentairemaker, regisseur
van “Using”), Tianqi Yu (Centre for Education in Arts and Media, UK), Dr Katie
Hill (Senior Lecturer in hedendaagse
Chinese Kunst aan de universiteit van
Westminster), Dr Jeroen de Kloet (internationaal instituut voor Aziatische studies aan Universiteit Leiden, NL) en Luke
Hoe komen Chinese maatschappelijke Robinson (Film & Televisie studies aan
trends aan bod in Chinese documentai- de universiteit van Nottingham, UK)
res? Waardoor worden deze filmmakers
beïnvloed? Wat zijn hun artistieke en so- De debatten worden gevolgd door verciale bezorgdheden? VAF, MEDIA Desk en toningen van 'Using' en 'Petition - The
Insight organiseren een internationale Court of the Complainants'.
studiedag rond de Chinese documenDatum: zaterdag 8 mei, 11u -20u
taire.
Een gedetailleerde dagplanning, prakSprekers zijn o.m. Robert Pledge (UK, tische info en inschrijvingen vind je op
president van Contact Press Images), www.docville.be
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FILMS IN M

© Jan Kempenaers

Sinds het najaar 2009 is Leuven een vernieuwd museum
rijker; Museum M brengt hedendaagse en oude kunst samen en heeft oog voor zowel schilder- en beeldhouwkunst,
fotografie, video en film, design en architectuur. De indrukwekkende architectuur van M vormt het decor voor een reeks filmvertoningen.
M en DOCVILLE slaan de handen in elkaar en presenteren vier straffe
onuitgegeven documentaire films, waarin thema’s als (toegepaste)
kunst en creativiteit, maar ook hun link met reclame en industrie, een
losse rode draad vormen.

OBJECTIFIED
USA
2009
REGIE: GARY HUSTWIT
DIALOGEN: ENGELS / NEDERLANDS /
JAPANS / DUITS / FRANS
ONDERTITELING: ENGELS
VERTONINGEN: DIN 4 MEI (19U30) &
WOE 5 MEI (20U30) IN M - MUSEUM LEUVEN

Ieder voorwerp, gaande van onze telefoon over de tandenborstel tot het laatste gadget waarmee we onszelf verwennen, is vormgegeven. Vaak op een heel
subtiele manier, goede design moet immers ‘on-ontworpen’ voelen. We staan er
ook niet bij stil dat we onmiddellijk allerlei assumpties maken wanneer we een

voorwerp zien: waar het voor dient, hoe
duur het ongeveer zal zijn, of het iets
voor ons is. Als eindgebruiker heb je bijna geen notie wat voor ontwerpprocessen daaraan vooraf zijn gegaan. "Elk
object vertelt een verhaal", aldus Jonathan Ive, hoofd industriële vormgeving
bij Apple en één van meest invloedrijke

productontwikkelaars. Objectified onderzoekt de impact van design op ons leven,
hoe de spullen waarmee we ons omringen steeds meer een vorm van zelfexpressie geworden zijn, van hoe we onszelf zien en hoe we willen dat andere
mensen ons zien.

ART & COPY
USA
2008
REGIE: DOUG PRAY
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (21U) &
ZAT 8 MEI (19U30) IN M - MUSEUM LEUVEN
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BEST DIRECTOR - DOCUMENTARY
ATLANTA FILM FESTIVAL, 2009
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Ze waren, jong, ambitieus en hadden revolutionaire ideeën die de wereld van
de reclame en de consument voorgoed
zou veranderen. George Lois, Mary Wells,
Dan Wieden, Lee Clow en Hal Riney zijn
op eerste zicht totaal onbekende namen,
maar ze hebben dingen gemaakt die tot
het collectief geheugen behoren. ‘Just

Do It’ hoeft geen verdere uitleg, ‘Think
Different’ haalde Apple uit het slop,
‘Morning in America’ was de campagne
die Reagan zijn tweede ambtstermijn bezorgde. Dit zijn de echte ‘mad men’, die
de inspiratie vormden voor de gelijknamige razend populaire HBO-reeks. Art &
Copy brengt voor het eerst enkele van
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de meest invloedrijke mensen uit de
reclame voor de camera. Vanuit de creatieve revolutie van de jaren ’60 brachten deze kunstenaars en schrijvers een
rebelse geest in een wereld die vooral geassocieerd werd met middelmatigheid en
manipulatie.
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BEAUTIFUL LOSERS
USA
2008
REGIE: AARON ROSE
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (17U) &
ZAT 8 MEI (21U30) IN M - MUSEUM LEUVEN

Begin jaren ‘90 komt een groep gelijkgestemde ‘outsiders’ samen bij een kleine galerij in New York. Elk komend uit
een achtergrond van skateboarding,
surfen, hip-hop en graffiti, maken ze
kunst passend bij hun levensstijl. Vaak
zonder een echte opleiding of ervaring
in de kunstwereld. Vooral geïnspireerd

door deze jongerencultuur zetten ze zich
af van de mainstream kunstwereld. De
beweging bracht artiesten als Spike
Jonze, Harmony Korine, Shepard Fairey
en Ed Templeton op de voorgrond en
ondertussen zijn ze er in geslaagd om
hun kunst en de subcultuur waar deze
uit voortspringt te verheven tot echte

pop cultuur. Beautiful Losers laat verschillende van de oprichters van deze
beweging aan het woord en brengt het persoonlijk verhaal van deze Doe-Het-Zelfkunstenaars. Wat gebeurt er als ‘outsiders’ plots ‘in’ zijn?
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jonge onbekende kunstenaars. Dorothy’s
maandloon hielden ze om van te leven,
dat van Herb ging volledig op aan kunst.
Ze kochten alles wat ze mooi vonden
en wat voldeed aan twee voorwaarden:
het moest betaalbaar zijn en het moest
binnen hun eenkamerflat in Manhattan
passen. De Vogels bleken over een uit-

zonderlijk neus voor talent te beschikken.
Zelfs binnen hun budgettaire en ruimtelijke limieten kochten ze werk van onder
meer Sol LeWitt, Christo en Jeanne-Claude,
Richard Tuttle, Chuck Close, Robert Mangold en vele andere, ondertussen beroemde kunstenaars.
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ter tijdstip gebruik maken van het aanbod. fotografie tot animatie, video, collages
De actie loopt tot 30 september 2010. en sculpturaal werk. Onderwerpen als
verlangen, seks, dood, de leegheid van
TIP! ANGUS FAIRHURST
gebaren of de macht van reclame ver21.05 >12.09.2010
taalt hij in een visueel aantrekkelijke
beeldtaal. Zijn kunst doet nadenken over
Angus Fairhurst (1966-2008) was een de huidige spektakel-maatschappij, maar
van de invloedrijke leden van de groep steeds met een dosis humor. M presenBritse kunstenaars die in de jaren ‘80 teert voor het eerst in België een uniek
internationaal doorbraken onder de
naam ‘Young British Artists’. Samen met
tijdgenoten als Damien Hirst, Sarah Lucas, Gary Hume, intussen erg bekende
namen, zette hij toen de toon voor de hedendaagse kunst in Groot-Brittannië die
de volgende twee decennia zou bepalen.
Het oeuvre van Fairhurst omspant verschillende media, van schilderkunst en

overzicht van het werk van deze
jong overleden kunstenaar.
Voor meer info over deze en andere
tijdelijke exposities en de permanente
collectie van M verwijzen we u graag
door naar de website.

HERB & DOROTHY
USA
2008
REGIE: MEGUMI SASAKI
DIALOGEN: ENGELS
ONDERTITELING: GEEN
VERTONINGEN: ZON 2 MEI (19U),
MAA 3 MEI (20U30) & DIN 4 MEI (21U30)
IN M - MUSEUM LEUVEN

Herbert Vogel werkte heel zijn leven als
postbeambte, zijn vrouw Dorothy was bibliothecaris en samen hebben ze één
van de meest uitgebreide verzamelingen
moderne kunst uitgebouwd. In de vroege jaren ’60, toen minimalisme en conceptuele kunst nog in zijn kinderschoenen stond, kocht het koppel werk van

FILM +
MUSEUM
COMBITICKET!
Naar aanleiding van DOCVILLE pakt M
uit met een niet te versmaden aanbod:
met een ticket voor één van de filmvertoningen van 'Objectified', 'Herb and Dorothy', 'Beautifull Losers' of 'Art & Copy'
kan u M bezoeken voor 3 euro! U hoeft
enkel het filmticket in kwestie bijhouden.
Op vertoon van dit ticket aan de infobalie
van M kan u van de kortingsprijs genieten.
U kan een filmvertoning en museumbezoek op dezelfde dag combineren, maar u
kan uw ticket ook bijhouden en op een la-

AUDIENCE AWARD
PHILADELPHIA FILM FESTIVAL
2009
AUDIENCE AWARD
SILVERDOCS FILM FESTIVAL
2008

ADRES:
M - Museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
www.mleuven.be
OPENINGSTIJDEN:
DIN tem ZON: 11U > 18U
DON: 11U > 22U
Kassa sluit 1 uur voor sluiting.
MAA: gesloten

The Problem With Banana Skins, 1998
© the Estate of Angus Fairhurst

DOCVILLE 2010 / FILMS IN HET MUSEUM

20

DOCVILLE 2010 / PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

COMPETITIE
& JURY

CANVAS
AVOND

Opnieuw organiseert DOCVILLE een nationale en internationale competitie. Er
worden twee prijzen uitgereikt: de Canvas Juryprijs gaat naar de beste film uit
de Internationale Selectie (zie p. 2-5), de SCAM Juryprijs wordt toegekend aan
de Beste Belgische Documentaire uit de selectie (zie p. 6-9). De winnaars worden aangeduid door de DOCVILLE jury; een groep nationale en internationale
specialisten terzake, uit verschillende geledingen van de filmwereld.
Voor meer details betreffende de competitie en samenstelling van de jury, verwijzen we u graag door naar de website van DOCVILLE.

Canvas, sinds vele jaren partner van
DOCVILLE, presenteert een exclusieve avant-première van 2 eigen producties. De voorstelling wordt ingeleid door de Canvas netmanager en
makers van de films én feestelijk afgesloten in het
STUKcafé. Wil u erbij zijn? Hou de Canvas-website dan
goed in de gaten. Info: www.canvas.be

PRIJSUITREIKING
& SLOTFILM
De winnaars van de competitie worden bekend gemaakt op de slotavond van het festival, in aanwezigheid van de jury. Nadien volgt
de vertoning van de slotfilm én het slotfeest.
Voor dit afsluitend evenement zijn een klein
aantal kaarten beschikbaar voor het publiek.
Wilt u erbij zijn? Dan is snel zijn de boodschap.
Vertoning: zaterdag 8 mei, 20u.

NEW CHINESE
DOCUMENTARY
BEYOND THE FRAME
VAF, MEDIA Desk en Insight organiseren op zaterdag 8 mei een internationale
studiedag rond de Chinese documentaire. Meer info vindt u op p. 18 en op
www.docville.be.

PROGRAMMA

Bonjour Congo : Het Verloren Paradijs
Rudi Vranckx / 48 min / 2010
In de zevendelige Canvas-reeks Bonjour Congo onderneemt journalist Rudi Vranckx 50 jaar na de Congolese
onafhankelijkheid een avontuurlijke reis doorheen onze
immense ex-kolonie. Hij praat met al wie zijn pad kruist.
Van mijnwerkers tot rebellen, van professoren tot rappers: iedereen krijgt een stem. Want de Congolezen zélf
vormen het kloppende hart van deze documentaires. Zij
tonen hem het Congo van vandaag. In de eerste aflevering,
Het verloren paradijs, reist Rudi over het Tanganyika-meer
naar Kalemie in het oosten van Congo.

DAY OF THE DOC

Photo credit: Sanjay Metha

De weg van een origineel idee naar afgewerkte documentaire film is doorgaans een hobbelig parcours. Om documentairemakers met
plannen, ambities en ideeën te ondersteunen,
organiseert DOCVILLE 'Day of The Doc'; een ontmoetingsmoment voor de professionele sector.
Op het programma staan face-to-face infosessies
met documentaire film producenten en professionelen uit de sector, een lezing rond Europese
financiering van documentaire filmprojecten en
de projectie van 'Capturing Reality', een razend
interessante documentaire-over-documentaires.
Verder kan u ook de volledige nationale selectie
bekijken op een reeks opgestelde schermen en grasduinen in de ruim 2000
screeners die het festival tijdelijk openstelt voor professionals. 'Day of the Doc'
wordt afgesloten met een hapje en een drankje in het festivalcafé.
A NAtioNAl Film BoArd oF CANAdA ProduCtioN

Datum: vrijdag 7 mei, 14u – 18u
Voor een gedetailleerde dagplanning, praktische info en inschrijvingen;
check de website van DOCVILLE.

21

Goudvis: Jan Decleir (première)
Guido De Bruyn / 45 min / 2010
Na meer dan veertig jaar glansrollen in theater, film en
televisie hangt rond Jan Decleir (°1946) het aura van
Vlaanderens grootste acteur. De Robert De Niro van de
Lage Landen wordt hij genoemd, de evenknie van Gérard Depardieu. En dat terwijl hij het liefst van al schilder
was geworden, of beeldhouwer. Een werkkiel is lichter
om dragen dan de jas van monstre sacré. Want het leven
is voor elke sterveling een stiel, een voortdurende oefening
in verliezen. Ook voor deze homo ludens par excellence.
Gelukkig is er de liefde, weet hij. Als het leven een stiel
is, dan is Jan Decleir zijn een vak.
Vertoning: dinsdag 4 mei, 20u00, Soetezaal (STUK)

DOCVILLE 2010 / PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

DOCVILLE 2010 / PRAKTISCH

PRAKTISCH
PRIJZEN & REDUCTIES
De basisprijs per ticket bedraagt 6
euro. Maar u kan ook genieten van een
reductietarief. De ZESXZED KAART, het
Cinema ZED-abonnement dat ook voor
heel DOCVILLE geldig is, kost slechts 27
euro en geeft recht op 6 toegangstickets.
De kaart is niét strikt persoonlijk, je kan
dus ook met meerdere mensen samen
een ZESXZED-kaart kopen. Ook met een
STUKkaart, Cultuurkaart, leerlingen- en
lerarenkaart betaal je 4,5 euro per
ticket. De Filmfreakkaart van Cinema
ZED is ook tijdens DOCVILLE geldig.

VOORVERKOOP &
RESERVATIES
Tickets kan u kopen bij het STUK onthaal (Naamsestraat 96, Leuven, op het
nummer 016/320.320 of email ticket@
stuk.be). U kan uw tickets ook online
aankopen. Surf naar www.stuk.be en
www.docville.be.
Voor àlle voorstellingen kan u reser
veren tot 13u van de dag van de voorstelling in kwestie. Gereserveerde tickets
dienen ten laatste 20 minuten voor
aanvang van de vertoning afgehaald
te worden. Niet tijdig afgehaalde tickets
worden doorverkocht.
Let op! De voorstellingen van DOCVILLE
beginnen stipt op tijd. Kom voldoende
op voorhand uw tickets kopen!

LOCATIES
1

Op deze locatie bevindt zich het festivalcentrum: de ticketbalie (voorverkoop voor alle vertoningen, voor alle locaties), infobalie, festivalcafé en 2 vertoningslocaties: Cinema ZED en Soetezaal.
Adres: Naamsestraat 96, Leuven

2

Voor een reeks vertoningen kan u terecht in het Wagehuys. U kan
hier ook ter plaatse tickets kopen vanaf 30 minuten voor de vertoning.
Ter plaatse enkel cash betalingen, geen bancontact.
Adres: Brusselsestraat 63, Leuven

3

De indrukwekkende architectuur van M Museum van Leuven vormt
het decor voor een reeks filmvertoningen rond kunst en creativiteit. U
kan hier ook ter plaatse tickets kopen vanaf 30 minuten voor de vertoning.
Ter plaatse enkel cash betalingen, geen bancontact.
Adres: L. Vanderkelenstraat 28, Leuven

4

In Kinepolis gaan dagelijks vertoningen door. Ook hier kan u ter plaatse
tickets kopen vanaf 30 minuten voor de vertoning. Ter plaatse enkel
cash betalingen, geen bancontact.
Adres: Bondgenotenlaan 145, Leuven

5

Op deze locatie bevindt zich een festivalcafé.
Adres: STUK café, Naamsestraat 96, Leuven.

6

Op deze locatie bevindt zich een festivalcafé.
Adres: M-café, Savoyestraat, Leuven

7

Op deze locatie bevindt zich een festivalcafé.
Adres: Improvisio, Brusselsestraat 63b, Leuven

CREDITS
PLOEG
Johan Van Schaeren (algemene coördinatie,
programmatie), Frank Moens (programmatiecoördinator), An De Winter (productie, redactie,
programmatie), Ingrid Vande Velde (promotie,
balie), Jonas Cantoro (programmatie-assistent,
projectie), Bie Geivers (administratie, balie), Cedric
De Maesschalck (projectie), Bert Bertels (projectie), Vincent Langouche (projectie, trailer),
Joke Vermeiren (lay-out), Jeroen Niesten (stagiair),
Hilde Peeters (vrijwilliger), Matthias Therry (vrijwilliger), Hugo Simoens (vrijwilliger)
MET DANK AAN:
STUK kunstencentrum, Cinema ZED, 30CC, M
van Museum Leuven, Kinepolis, Improvisio, Media Desk Vlaanderen, VAF, Insight, KFD, Cinéart,
Paradiso, ABC distributie, BFD films, Belga Films,
E1 Entertainment, Patrick Duynslaegher, Tom
Bleyaert, Bram Van Paesschen, Reinhilde Weyns
Onze partners: Canvas, De Morgen, Radio 1,
Focus Knack, Sabam, De Nationale Loterij, Stad
Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Rob TV, Scam/Sacd, Lacom (Volvo),
Sanyo, M-café, STUK café
CONTACT
DOCVILLE / Fonk Vzw / Naamsestraat 96 /
3000 Leuven / Email: info@docville.be
www.docville.be
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ZA 8 MEI

VR 7 MEI

DO 6 MEI

WO 5 MEI

DI 4 MEI

MA 3 MEI

ZO 2 MEI

ZA 1 MEI

17u30 | Tempo of a Restless Soul

18u00

STUK binnenplein

KINEPOLIS

M

SOETEZAAL

CINEMA ZED

STUK binnenplein

KINEPOLIS

SOETEZAAL

CINEMA ZED

17u00 | Do It Again

20u00 | Inferno

* Deze film wordt voorafgegaan door een kortfilm.
Meer informatie vindt u in de brochure bij desbetreffende film.

20u00 | Babies

19u30 | Art & Copy

22u30 | The White Stripes

weten & geweten
the art of chinese filmmaking
films in het museum

recente release + avant-premières

22u30 | Winnaar Canvas Juryprijs

nationale selectie

21u30 | Beautiful Losers

22u00 | No Greater Love

22u30 | Contact

22u00 | Videocracy

21u30 | Orgasm Inc.

internationale selectie

20u15 | The End of the Line
20u00| Slot

22u30 | We Live In Public

22u00 | Invention of Dr. Nakamats*

21u30 | Les Arrivants

20u45 | Where is Gary
20u00 | Plastic Planet

19u15 | Au Bordel Ce Soir *

18u00 | Petition: The Court of the Complainants

PROGRAMMASCHEMA

14u00 | Video-installatie Berlin: Iqaluit

14u30 | Using

15u00 | Video-installatie Berlin: Iqaluit

17u30 | No Greater Love

20u00 | September Issue

STUK binnenplein

20u00 | The Cove

16u30 | Video-installatie Berlin: Iqaluit

20u45 | Vlasman

20u00 | Into Eternity

19u30 | The Miscreants of Taliwood *

19u00 | Space Tourists

22u30 | Leaving Mandela Park

22u00 | How Much Does Your ...

21u30 | Bananas!*

21u30 | Herb & Dorothy

24u00

22u30 | Looking for Dragone + Arne Quinze

22u00 | Recht in de Ogen

21u30 | Stolen

20u45 | Kill The Referee
20u30 | Objectified

20u00 | The Shock Doctrine

19u30 | No Impact Man

19u00 | Food Inc.

20u00 | Métamorphose d’une Gare *

19u00 | Video-installatie Berlin: Iqaluit

20u00 | Capitalism: A Love Story

19u30 | Last Train Home

KINEPOLIS 2

17u00 | Stolen

17u30 | Mijn Enschede *

16u30 | Video-installatie Berlin: Iqaluit

17u00 | U. N. Me

17u30 | Into Eternity

17u00 | The Miscreants of Taliwood*

20u00 | CANVASAVOND
19u30 | Objectified

KINEPOLIS 1

WAGEHUYS

SOETEZAAL

CINEMA ZED

STUK binnenplein

KINEPOLIS

WAGEHUYS

M

SOETEZAAL

CINEMA ZED

STUK

KINEPOLIS

WAGEHUYS

M

SOETEZAAL

20u00 | How Much Does Your ...

19u30 | U. N. Me

20u30 | Herb & Dorothy

22u00 | What’s in a Name *

22u30 | Biggest Chinese Restaurant

22u00 | The End of the Line

21u30 | Orgasm Inc.

20u45 | Bedankt & Merci

20u00 | We Live in Public

20u00 | When You’re Strange

19u30 | Les Arrivants

21u00 | Art & Copy

23u00

22u30 | Space Tourists

22u00 | Videocracy

22u00

20u45 | Walking Back to Happiness

20u00 | Mijn Enschede *

19u00 | Leaving Mandela Park

18u30 | Contact

21u00

20u00 | The Shock Doctrine

20u00 | His & Hers

20u00

19u00 | Herb & Dorothy

19u00 | Do It Again

19u00

20u00 | Anvil! The Story of Anvil
17u30 | His & Hers

17u00 | Bananas!

17u30 | Invention of Dr. Nakamats *

17u00 | No Impact Man

17u00 | Beautiful Losers

17u00 | Climbing Spielberg

17u00

CINEMA ZED

15u30 | Capturing Reality

16u00

KINEPOLIS

WAGEHUYS

M

SOETEZAAL

CINEMA ZED

KINEPOLIS

WAGEHUYS

M

SOETEZAAL

CINEMA ZED

SOETEZAAL

CINEMA ZED

15u00

