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LOURDES

AMOUR

'Waarom zij wel, en ik niet?' vragen de pelgrims
zich af die naar Lourdes zijn afgereisd. Allemaal
hoopten ze op een wonder, op genezing. En nu
overkomt het de stuurse en ongelovige Christine, wanneer ze als genezen uit haar rolstoel
opstaat. Dat priesters de pelgrims op het hart
drukken dat het vooral gaat om genezing van de
ziel door Gods genade, mag hier nu niet baten.

In een Parijs appartement vindt de brandweer
een dode vrouw in bed. En dan, met een sprong
terug in de tijd, zien we in een concertzaal een
ouder echtpaar zitten. De volgende ochtend
krijgt de vrouw een hersenbloeding. Vanaf dat
moment gaat haar
haar man voor
haar zorgen. Ze
worden ingesloten
binnen de muren
van hun appartement. Tot de dood hen scheidt.

Wat moet je doen om door God te worden
uitverkoren? Is baden en bidden genoeg? Zelfs
Christine begint te twijfelen. Behalve blij omdat
ze weer kan lopen en zinvol leven, is ze ook
angstig. ‘Ben ik wel de goede persoon?’
Regisseuse Hausner stelt vragen
bij het geloof in
wonderen. Biedt
het valse hoop?
En wat als er een
wonder plaatsvindt, is dat niet eerder wreed
dan mooi? In plaats van geloof, hoop en liefde
liggen ongeloof, onzekerheid en jaloezie op de
loer. In ieder geval geen zorg voor elkaars ziel!
De regisseuse filmde in het bedevaartoord zelf.
Lourdes is geen anti-katholieke film geworden.
Wel biedt het een filosofische en sociale kijk op
een warrige kluwen van hoop, geloof en toeval.

Amour (Liefde) gaat over leven, over sterven, over
zorg en over liefde. Wat is zorg in het aanschijn
van de dood? De vraag naar (de grenzen van)
zorg, en daarmee naar die van een menswaardig
bestaan, is in Amour vooral een morele vraag. Een
vraag die echter humaan beantwoord wordt.
Regisseur Haneke werpt je op jezelf terug. Op je
eigen emotionele vermogens. En zo wordt de film
tot een spiegel. Het is tijdens het kijken niet mogelijk om niet te denken aan eigen geliefden,
vrienden of zomaar anderen die dood zijn, ziek of
behoeftig, en aan de vraag wat je eigenlijk voor
de ander kunt betekenen – en de ander voor jou.
Uiteindelijk is Amour ook een metaforische film
over de ziel, in de vorm van een traan.

DE SAMENWERKENDE PAROCHIES VAN
GROOT BREDA EN DE PROTESTANTSE
WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN

NODIGEN U UIT VOOR

Een filmavondje uit
Voor het achtste
seizoen bieden wij u
een filmcyclus aan
onder het thema:

ZORG

VOOR DE

ZIEL

O.l.v Marjeet Verbeek en onder het genot van
een drankje bekijken en bespreken we de films:

Le gamin au vélo
Il y a longtemps que je t’aime
De rouille et d’os
Lourdes
Amour
19.30 uur: ontvangst met koffie en thee
19.45 uur: inleiding
20.00 uur: filmvertoning
21.45 uur: drankje en nabespreking

Per avond: € 6.- Passepartout: € 25.-

Maandag 14 oktober 2013

Maandag 4 november 2013

Maandag 9 december 2013

Lucaskerk

Petrus en Pauluskerk

Franciscuskerk

Tweeschaar 125, Breda

Graaf Hendrik III plein 28, Breda

Belgiëplein 4, Breda

LE GAMIN AU VÉLO

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME

DE ROUILLE ET D’OS

In Le gamin au vélo (De jongen op de fiets) verbeelden de gebroeders Dardenne met precisie
en zonder sentiment het schrijnende verhaal
van Cyril, een 12-jarige jongen die tegen zijn zin
woont in een opvangcentrum nabij Luik.

In Il y a longtemps que je t’aime (Ooit had ik je lief)
volgen we Juliette. Ze oogt gesloten en verbeten.
Als haar zus Lea haar ophaalt van het vliegveld,
vraagt ze koeltjes hoe lang die al in deze streek
woont. Je voelt het verwijt eronder. Vreemd dat
deze zussen praten over dingen die ze eigenlijk
van elkaar zouden moeten weten.

In De rouille et d’os (Over roest en botten) vertelt
regisseur Audiard het verhaal van twee verloren
zielen die voor elkaar gaan zorgen: de illegale
prijsvechter Ali en de elegante orka-dresseur
Stephanie, die bij een ongeluk beide benen heeft
verloren. Een onwaarschijnlijke liefdesrelatie.

Cyril vecht tegen
zijn situatie, zoekt
wanhopig een uitweg en is tot alles
in staat om zijn
doel te bereiken.
Wanneer hij voor de zoveelste keer uit de
instelling is weggefietst, op zoek naar zijn vader,
klampt hij zich in de wachtkamer van een
dokterspraktijk vast aan een jonge vrouw,
Samantha. Zij toont begrip voor Cyril en even
later vraagt hij of hij in het weekend bij haar
mag komen logeren. Ze zegt: ‘ja’.
Wat haar beweegredenen zijn om voor deze
verloren ziel te zorgen, weten we niet. Ook
blijft duister waarom de vader van Cyril juist
niet voor hem zorgt. Wel zien we hoe Samantha met hartstocht en mededogen voor de
jongen tot een klankbord wordt. Langzaam
begint hij zijn situatie te begrijpen en met vallen
en opstaan leert de juiste keuzes te maken.
Ook nu gaan de Dardennes de grimmige feiten
van het leven niet uit de weg. Maar in deze film
staat de barometer uiteindelijk op zon.

Stap voor stap wordt onthuld dat Juliette vijftien
jaar gevangen heeft gezeten. Dat is lang! Waarvoor ze heeft gezeten ontdekken we pas aan het
einde. Maar dat ze eronder heeft geleden is wel
duidelijk. Zorg en liefde heeft deze gekwetste ziel
nodig—al
weet
Juliette amper hoe
ze die in ontvangst
moet nemen.
De film gaat over
hoe een vrouw
opnieuw haar plek vindt in de maatschappij, maar
ook over de toenadering tussen twee zussen en
over (on)voorwaardelijke familieliefde. En over
hoe je je eigen ziel gevangen kunnen houden.
Krachtig is de dromerige camera die lang blijft
hangen op gezichten, vooral op dat van Juliette.
Langzaam zien we haar ontdooien. Ook verbeeldt regisseur Claudel in allerlei scenes de
waarde van vanzelfsprekende, dagelijkse dingen.
De onderhuidse spanning blijf je lang voelen, tot
een ontknoping komt, die ontroert.

Het milieu van Ali wordt getekend door armoede, criminaliteit, illegaliteit en agressie. We zien
grimmige beelden van de banlieu van de badplaats Cannes. Wat daar speelt stemt niet gerust. En Ali zelf al helemaal niet. Hij is agressief,
impulsief, een gespannen bonk vlees. Zijn geweten is nauwelijks ontwikkeld. Al heeft hij ook
iets onbevangens, zachts en kinderlijks.
Ali is de enige die Stephanie na haar ongeluk
niet als een gehandicapte behandelt. Met zijn
vriendschap en natuurlijke vitaliteit haalt hij haar
uit haar depressie. Stephanie geneest, naar lichaam en ziel. Op den duur leidt haar liefde Ali
uit zijn dood spoor.
Goede zorg kan
niet zonder zorg
voor de ziel.
Vraag is of je
daar een bepaald
karakter, IQ of
ontwikkeld geweten voor nodig hebt. Of zit dat
vermogen in ieder van ons, hoe zwak, gekwetst
of wispelturig dat vermogen soms ook is?

