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‘Baghdad Messi’ valt twee keer in de prijzen

Filmfestival Cannes maakt jury bekend

De kortfilm Baghdad Messi van de
Belgisch-Koerdische regisseur
Sahim Omar Kalifa is in de prijzen gevallen. Op het Cellu L’Art
Short Film Festival van Duitsland
wint de Filmmaker de Grote Prijs
én de prijs van de jeugdjury.
Baghad Messi gaat over de
kleine Hamoudi die maar één
been heeft, maar net als de
andere kinderen van zijn dorp
gek is op voetbal en vooral op
voetballer Lionel Messi. Aan de
vooravond van de Champions

Het filmfestival van Cannes heeft
de jury van zijn 67ste editie
bekendgemaakt. Een internationaal gezelschap van vijf vrouwen
en vier mannen zal beslissen
welke films bekroond worden. De
Nieuw-Zeelandse regisseur Jane
Campion, die zelf als enige vrouw
ooit in 1992 de Gouden Palm won
voor haar film The Piano, is voorzitter van de jury. Andere grote
namen zijn regisseur en producer
Sofia Coppola en acteur William
Dafoe.

● De dorpskinderen in

Baghdad Messi zijn allemaal
grote voetbalfans. © RV

League-finale tussen FC
Barcelona en Manchester United
begeeft zijn televisietoestel het.
Hamoudi overtuigt zijn vader om
het toestel te laten herstellen in
Bagdad.
De kortfilm, die steun kreeg
van het Vlaams Audiovisueel
Fonds, won al tientallen prijzen
op festivals overal in de wereld.
De gelauwerde film staat ook
ingeschreven op de longlist voor
de komende Academy Awards.
(ES)

Voor het eerst sinds 2009 telt de
Cannes-jury meer vrouwen dan
mannen. Behalve juryvoorzitter
Jane Campion (Nieuw-Zeeland)
en Amerikaanse filmgrootheden
als Sofia Coppola en Willem
Dafoe, zijn de andere juryleden
actrice Carole Bouquet
(Frankrijk), actrice Leila Hatami
(Iran), actrice Jeon Do-yeon (ZuidKorea), acteur-regisseur Gael
García Bernal (Mexico), regisseurproducer Jia Zhangke (China) en
regisseur-producer Nicolas

Winding Refn (Denemarken).
Samen zullen ze uit de 18 films
in de officiële competitie de winnaars kiezen. De laureaten nemen
hun prijs in ontvangst tijdens de
galaceremonie op zaterdag 24
mei. De film die de Gouden Palm
wegkaapt, zal vertoond worden op
zondag 25 mei, de slotavond.
Het festival loopt van 14 tot en
met 25 mei. Vorig jaar won La vie
d’Adèle van de Tunesische regisseur Abdellatif Kediche de
Gouden Palm. (BELGA / ER)

Griet Teck, filmmaker om tijdens DOCVILLE in de gaten te houden, duikt onder in het verdwijnende geheugen

● Griet Teck (midden)

volgt in haar film de
bewoners van Huis
Perrekes tijdens hun
dagelijkse rituelen,
terwijl ze door elkaar,
hun verzorgers en
hun familie gesteund
worden.

‘Lichtheid maakt
veel dingen
draaglijker’
Op 7 mei gaat op documentairefilmfestival DOCVILLE
Feel My Love in première.
Regisseur Griet Teck volgde
vier seizoenen lang de bewoners
van Huis Perrekes, een
opvangtehuis voor bewoners
met dementie. Het resultaat is
een intiem portret over leven
en oud worden met ‘die
verschrikkelijke ziekte’.
ELISE SERCU

K

ijk naar de dingen die iemand wel
nog kan, in plaats van de dingen
die niet meer mogelijk zijn.”
Cineaste Griet Teck leerde van kleins af te
kijken naar de kleine dingen. Het korte
prijswinnende filmportret dat ze maakte
van haar autistische broer Johan, was de
aanzet voor een documentaire over de
bewoners van Huis Perrekes, een voorziening in Oosterlo voor mensen met
dementie. Toch wou de regisseur het
woord ‘dementie’ zelf niet gebruiken in
haar film. ‘When memories fade, music
remains’: muziek draagt de film. De lichtheid waarmee de jonge filmmaakster een
zwaar onderwerp uitstekend in beeld
brengt, laat niemand onberoerd.
“Het onderwerp van de film is eigenlijk zelf naar me toe gekomen. Carla
Molenberghs, de directrice van Huis
Perrekes, had mijn filmportret gezien
over mijn broer Johan (23) die een ernstige mentale beperking heeft. Carla hield
van de manier waarop ik hem had benaderd en ik was diep onder de indruk van
de manier waarop in Huis Perrekes met
dementie wordt omgegaan. Wat later
ontmoette ik producent Anna Van der
Wee, die met Wild Heart Productions de
realisatie van de film mogelijk maakte.”
“Ik hou mijn broers hand vast, we
lachen om iets, we voeren geen echte
gesprekken en zo is het ook in Huis
Perrekes. Mijn broer is zogezegd gehandicapt, maar met die omschrijving heb ik
het moeilijk. Ik vind gewoon dat hij
‘anders’ is. De relatie met mijn broer
Johan is een van de meest betekenisvolle
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in mijn leven. Dat kon ik relateren aan de
mensen met die verschrikkelijke ziekte.
Maar in Huis Perrekes wordt er gewerkt
met de mogelijkheden die er wél nog zijn.
Er wordt gekeken naar wat mensen nog
wél kunnen. Daarom moest ik niet zoeken naar een manier van benaderen. Ik
was niet geïnteresseerd in de ziekte, wel
in de mens erachter.”
In de film wordt duidelijk wat Teck
bedoelt. Het personeel draagt geen uniform, de keuken is open, er lopen dieren
rond, alles is er zo normaal mogelijk. “Je
komt er echt binnen in een soort van
gezin, een familie”, verduidelijkt ze.

Hier en nu
De camera registreert de dagelijkse dingen, maar ook stil verdriet of een giechelend trio dat de nacht in duikt na een borreltje. Voor alles wordt de tijd genomen.
Ook het belang van lichaamstaal valt niet
te onderschatten. Er wordt vaak gezegd in
de sector dat er geen tijd is om aandacht te
geven – ook al heb je geen tijd, het gaat om
de manier waarop je aanwezig bent.
“Gewoon bij iemand zijn in het
moment. Het hier en nu is heel erg belangrijk als je met de bewoners praat. Dat is
met mijn broer ook zo als we bijvoorbeeld
gaan wandelen. Dan gaat het enkel over
hier en nu en dat maakt het zo intens. Je
hoeft ook niet altijd per se een gesprek te
voeren. Gewoon naast iemand zitten
breien of gewoon ‘zijn’. Dat heb ik geleerd.
Die nabijheid van de ander is essentieel.”
Je kan niet meer over gisteren en over
morgen praten, maar die persoon blijft
wel je vader of je moeder. De film gaat over
het menselijke dat vaak zoek is, net daar
waar het meest nodig is.

‘Het mooiste
compliment dat ik
krijg na de film is:
‘Hebben die mensen
echt allemaal
dementie?’’
GRIET TECK
REGISSEUR

DOCVILLE
viert jubileum

Huis Perrekes is al dertig jaar lang een
pilootproject. En ondanks uitbreidingsplannen, kwam er weinig navolging.
Volgens de regisseur ligt dat aan het feit
dat de integratie van samenwonen en zorg
nog niet ingebed zijn in de reguliere voorzieningen voor personen met dementie.
Ondanks de afnemende mogelijkheden,
blijven personen met dementie gewoon
mensen met noden en verlangens.

Geen sprookje
Na het zien van de film, kijk je anders.
Niet alleen naar personen met dementie. Je
ziet meer. Teck kiest bewust voor een positieve, empathische insteek. “Het is natuurlijk geen sprookje, maar het is veel gemakkelijker om een deprimerende film te
maken. Het mooiste compliment dat ik
krijg na de film is: ‘Hebben die mensen echt
allemaal dementie?’ En dan zeg ik volmondig ‘ja’ en denk ik: de film slaagt er écht in
om de mensen te laten kijken naar wat er
wél nog is. Naar de mensen zelf. Dat neemt
de angst weg voor deze vreselijke ziekte.”
Die positiviteit zal wellicht niet altijd
even evident zijn en al zeker niet voor fami-

lie van de bewoners? Teck: “Tuurlijk niet.
Het is en blijft een vreselijke ziekte, maar ik
leerde ook families kennen die het kunnen
dragen, doordat er een omgeving gecreëerd wordt waarin dit mogelijk is.”
“Tijdens het filmproces heb ik een relatie opgebouwd met de bewoners, hun familie en de medewerkers. Dat is de enige
manier waarop zoiets werkt: op basis van
vertrouwen. Ik ben er een jaar intens aanwezig geweest. Telkens twee dagen per
week en ook één nacht, want de nachten
waren heel fascinerend. Soms liep ik er
gewoon rond zonder camera zodat iedereen aan mij kon wennen of liet ik de
camera draaien en ging ik het hoekje om.
Dat leverde vaak de mooiste beelden op.”
De lichtheid tonen van zware thema’s is
iets dat Teck blijft inspireren, ook in haar
volgend project. “Gewoon iemands hand
vasthouden. Wat zoiets doet en hoe dankbaar iemand daarvoor kan zijn, die kleine
dingen. De liefde voor de ander. Lichtheid
maakt veel dingen draaglijker.”
Feel My Love van Griet Teck: 7/5 om
20u in Soetezaal, STUK, Leuven.
www.docville.be

Van 2 tot en met 10 mei
vindt in Leuven voor de
tiende keer het documentairefestival DOCVILLE
plaats. Op de verjaardagseditie worden dit jaar niet
minder dan 101 korte en
lange documentaires uit
26 verschillende landen
vertoond. Het gros van de
filmvertoningen gaat in
première op het festival en
wordt voorgesteld in
aanwezigheid van de
regisseur.
DOCVILLE organiseert dit
jaar ook opnieuw een
competitie. Negen nationale en internationale
filmprofessionals beslissen
wie één van de drie prijzen
in de wacht sleept. Tien
nieuwe Belgische documentaires, komen in aanmerking voor de Juryprijs
voor Beste Belgische documentaire.
Alle nieuwe internationale films zijn
in de running voor
de DOCVILLE
Publieksprijs. (ES)

