
Op7mei gaat opdocumentaire-
filmfestivalDOCVILLE
FeelMy Love inpremière.
RegisseurGrietTeckvolgde
vier seizoenen langdebewoners
vanHuisPerrekes, een
opvangtehuis voorbewoners
metdementie.Het resultaat is
een intiemportret over leven
enoudwordenmet ‘die
verschrikkelijke ziekte’.

ELISE SERCU

Kijk naar dedingendie iemandwel
nogkan, in plaats vandedingen
dienietmeermogelijk zijn.”

CineasteGriet Teck leerde vankleins af te
kijkennaar de kleinedingen.Het korte
prijswinnende filmportret dat zemaakte
vanhaar autistischebroer Johan,wasde
aanzet voor eendocumentaire over de
bewoners vanHuis Perrekes, een voor-
ziening inOosterlo voormensenmet
dementie. Tochwoude regisseurhet
woord ‘dementie’ zelf niet gebruiken in
haar film. ‘Whenmemories fade,music
remains’:muziekdraagt de film.De licht-
heidwaarmeede jonge filmmaakster een
zwaar onderwerpuitstekend inbeeld
brengt, laat niemandonberoerd.
“Het onderwerp vande film is eigen-

lijk zelf naarme toe gekomen. Carla
Molenberghs, de directrice vanHuis
Perrekes, hadmijn filmportret gezien
overmijnbroer Johan (23) die een ern-
stigementale beperkingheeft. Carla hield
vandemanierwaarop ikhemhadbena-
derd en ikwasdieponder de indruk van
demanierwaarop inHuis Perrekesmet
dementiewordt omgegaan.Wat later
ontmoette ik producentAnnaVander
Wee, diemetWildHeart Productionsde
realisatie vande filmmogelijkmaakte.”
“Ikhoumijnbroers handvast,we

lachenom iets,we voerengeen echte
gesprekken en zo is het ook inHuis
Perrekes.Mijnbroer is zogezegdgehan-
dicapt,maarmet die omschrijvingheb ik
hetmoeilijk. Ik vind gewoondat hij
‘anders’ is. De relatiemetmijnbroer
Johan is een vandemeest betekenisvolle

inmijn leven.Dat kon ik relateren aande
mensenmet die verschrikkelijke ziekte.
Maar inHuis Perrekeswordt er gewerkt
met demogelijkhedendie erwél nog zijn.
Erwordt gekekennaarwatmensennog
wél kunnen.Daarommoest ik niet zoe-
kennaar eenmanier vanbenaderen. Ik
wasniet geïnteresseerd inde ziekte,wel
in demens erachter.”
In de filmwordt duidelijkwatTeck

bedoelt.Het personeel draagt geenuni-
form, de keuken is open, er lopendieren
rond, alles is er zonormaalmogelijk. “Je
komt er echt binnen in een soort van
gezin, een familie”, verduidelijkt ze.

Hier en nu
Decameraregistreertdedagelijksedin-
gen,maarookstil verdrietof eengieche-
lend triodatdenacht induiktnaeenbor-
reltje.Vooralleswordtde tijdgenomen.
Ookhetbelangvan lichaamstaal valtniet
teonderschatten.Erwordtvaakgezegd in
desectordat ergeen tijd isomaandacht te
geven–ookalheb jegeen tijd,hetgaatom
demanierwaarop jeaanwezigbent.
“Gewoonbij iemandzijn inhet

moment.Hethierennu isheel ergbelang-
rijkals jemetdebewonerspraat.Dat is
metmijnbroerookzoalswebijvoorbeeld
gaanwandelen.Dangaathet enkelover
hierennuendatmaakthet zo intens. Je
hoeftookniet altijdper seeengesprek te
voeren.Gewoonnaast iemandzitten
breienofgewoon ‘zijn’.Datheb ikgeleerd.
Dienabijheidvandeander is essentieel.”
Jekannietmeerovergisterenenover
morgenpraten,maardiepersoonblijft
wel je vaderof jemoeder.De filmgaatover
hetmenselijkedatvaakzoek is,netdaar
waarhetmeestnodig is.

HuisPerrekes isaldertig jaar langeen
pilootproject.Enondanksuitbreidings-
plannen,kwamerweinignavolging.
Volgensderegisseur ligtdataanhet feit
datde integratievansamenwonenenzorg
nogniet ingebedzijn inderegulierevoor-
zieningenvoorpersonenmetdementie.
Ondanksdeafnemendemogelijkheden,
blijvenpersonenmetdementiegewoon
mensenmetnodenenverlangens.

Geen sprookje
Nahet zien vande film, kijk je anders.
Niet alleennaarpersonenmetdementie. Je
zietmeer.Teckkiestbewustvooreenposi-
tieve, empathische insteek. “Het isnatuur-
lijkgeensprookje,maarhet is veel gemak-
kelijkeromeendeprimerende filmte
maken.Hetmooiste complimentdat ik
krijgnade film is: ‘Hebbendiemensenecht
allemaaldementie?’Endanzeg ikvolmon-
dig ‘ja’ endenk ik:de filmslaagt erécht in
omdemensen te latenkijkennaarwater
wélnog is.Naardemensenzelf.Datneemt
deangstwegvoordezevreselijkeziekte.”
Diepositiviteit zalwellichtniet altijd

evenevidentzijnenal zekerniet voor fami-

lie vandebewoners?Teck: “Tuurlijkniet.
Het is enblijft eenvreselijkeziekte,maar ik
leerdeook familieskennendiehetkunnen
dragen,doordat ereenomgevinggecreë-
erdwordtwaarinditmogelijk is.”
“Tijdenshet filmprocesheb ikeenrela-

tieopgebouwdmetdebewoners,hun fami-
lie endemedewerkers.Dat isdeenige
manierwaaropzoietswerkt: opbasis van
vertrouwen. Ikbenereen jaar intensaan-
weziggeweest.Telkens tweedagenper
weekenookéénnacht,wantdenachten
warenheel fascinerend.Soms liep iker
gewoonrondzondercamerazodat ieder-
eenaanmijkonwennenof liet ikde
cameradraaienenging ikhethoekjeom.
Dat leverdevaakdemooistebeeldenop.”
De lichtheid tonenvanzware thema’s is

ietsdatTeckblijft inspireren,ook inhaar
volgendproject. “Gewoon iemandshand
vasthouden.Watzoietsdoet enhoedank-
baar iemanddaarvoorkanzijn,diekleine
dingen.De liefdevoordeander.Lichtheid
maaktveeldingendraaglijker.”

Feel My Love van Griet Teck: 7/5 om
20u in Soetezaal, STUK, Leuven.
www.docville.be

‘Hetmooiste
complimentdat ik
krijgnade film is:
‘Hebbendiemensen
echtallemaal
dementie?’’
GRIET TECK
REGISSEUR

●Griet Teck (midden)
volgt in haar filmde
bewoners vanHuis
Perrekes tijdens hun
dagelijkse rituelen,
terwijl ze door elkaar,
hun verzorgers en
hun familie gesteund
worden.
© JONAS LAMPENS / RV
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DekortfilmBaghdadMessi vande
Belgisch-Koerdische regisseur
SahimOmarKalifa is in de prij-
zen gevallen. Ophet Cellu L’Art
Short FilmFestival vanDuitsland
wint de Filmmaker deGrote Prijs
én de prijs van de jeugdjury.
BaghadMessi gaat over de

kleineHamoudi diemaar één
beenheeft,maar net als de
andere kinderen van zijn dorp
gek is op voetbal en vooral op
voetballer LionelMessi. Aande
vooravond vandeChampions

League-finale tussen FC
Barcelona enManchesterUnited
begeeft zijn televisietoestel het.
Hamoudi overtuigt zijn vader om
het toestel te latenherstellen in
Bagdad.
De kortfilm, die steun kreeg

vanhet VlaamsAudiovisueel
Fonds,won al tientallen prijzen
op festivals overal in dewereld.
De gelauwerde film staat ook
ingeschreven opde longlist voor
de komendeAcademyAwards.
(ES)

‘Baghdad Messi’ valt twee keer in de prijzen
Het filmfestival vanCannesheeft
de jury vanzijn67ste editie
bekendgemaakt. Een internatio-
naal gezelschapvanvijf vrouwen
enviermannenzal beslissen
welke filmsbekroondworden.De
Nieuw-Zeelandse regisseur Jane
Campion, die zelf als enige vrouw
ooit in 1992deGoudenPalmwon
voorhaar filmThePiano, is voor-
zitter vande jury.Anderegrote
namenzijn regisseur enproducer
SofiaCoppola enacteurWilliam
Dafoe.

Voorhet eerst sinds2009 telt de
Cannes-jurymeer vrouwendan
mannen.Behalve juryvoorzitter
JaneCampion (Nieuw-Zeeland)
enAmerikaanse filmgrootheden
als SofiaCoppola enWillem
Dafoe, zijndeandere juryleden
actriceCaroleBouquet
(Frankrijk), actriceLeilaHatami
(Iran), actrice JeonDo-yeon (Zuid-
Korea), acteur-regisseurGael
GarcíaBernal (Mexico), regisseur-
producer JiaZhangke (China) en
regisseur-producerNicolas

WindingRefn (Denemarken).
Samenzullenzeuit de 18 films

indeofficiële competitie dewin-
naarskiezen.De laureatennemen
hunprijs inontvangst tijdensde
galaceremonieopzaterdag24
mei.De filmdiedeGoudenPalm
wegkaapt, zal vertoondwordenop
zondag25mei, de slotavond.
Het festival loopt van 14 tot en

met25mei.Vorig jaarwonLavie
d’AdèlevandeTunesische regis-
seurAbdellatifKedichede
GoudenPalm. (BELGA / ER)

Filmfestival Cannes maakt jury bekend

‘Lichtheid maakt
veel dingen
draaglijker’

DOCVILLE
viert jubileum

Van 2 tot en met 10 mei
vindt in Leuven voor de
tiende keer het documen-
tairefestival DOCVILLE
plaats. Op de verjaardag-
seditie 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 natio-
nale en internationale
filmprofessionals beslissen
wie één van de drie prijzen
in de wacht sleept. Tien
nieuwe Belgische docu-
mentaires, komen in aan-
merking voor de Juryprijs

voor Beste Belgi-
sche documentaire.
Alle nieuwe inter-
nationale films zijn
in de running voor
de DOCVILLE
Publieksprijs. (ES)

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

●De dorpskinderen in
BaghdadMessi zijn allemaal
grote voetbalfans. © RV


