
Onze programmeur, Paul Hegeman, heeft zich ten doel gesteld het filmhart van de
Cinebergen bezoeker in deze onwerkelijke tijd warm te houden. Dit zal hij doen in de vorm
van een column.
 

Een film-utopie in crisistijd 
Als je lockdown-venster je televisie is, dan ben je er in ons land niet best aan toe. Meer dan
een vergaarbak van loze opinieprogramma's die je nog verder het corona-moeras induwen
en slappe serie-programma's is het niet. 
Als er nog iets van cultuur om de hoek komt kijken, dan heeft het het gelaat van Jeroen
Krabbé die immer op het spoor blijft van schilders uit het verleden. Resteert incidenteel het
sleetse 'Uur van de wolf' en 'Mondo' op de zaterdagavond, waarvan de goede bedoelingen
de futloosheid helaas niet kunnen compenseren, maar dat heeft uiteraard te maken met het
wegvallen van alle culturele activiteiten. 
Ik heb een goede suggestie voor al die fantasieloze netmanagers. Zet, zoals ze momenteel
in Frankrijk doen, op één, twee of het liefst alle drie publieke zenders op primetime, zolang
de crisis duurt, een klassieke film. In navolging van de Belgen, die dat slechts op de vrijdag-
en zaterdagavonden doen, vul je het ene net met het meer commerciële werk en het andere
met meer artistieke films. Dat mag variëren van films met Louis de Funès - zijn films breken
momenteel alle kijkcijferrecords - tot aan de meesterwerken van Ingmar Bergman. 
Talloze voordelen heeft dit. Onze steeds nauwer wordende horizon kan erdoor verruimd
worden. We ontdekken nieuwe werelden, nieuwe verhalen, nieuwe filmers en nieuwe
acteurs.
En jongeren die doorgaans de Pathé's bezoeken, zullen hun ogen uitkijken en er zich over
verbazen dat er ook nog een ander soort cinema is, want de Nederlandse TV blijkt een
banvloek uitgesproken te hebben over de speelfilm op primetime. Wist u dat Franse films niet
voor 12 uur 's nachts vertoond mogen worden? 
Mijn educatie- workshops begin ik dan ook steevast met het vertonen van een ander soort
cinema die de jongeren niet eerder gezien hebben. En welke ze vervolgens welwillend
omarmen. 
Wellicht - zo droom ik verder - zou er in ons zo weinig cinefiele land dan toch nog iets van
een filmcultuur kunnen ontstaan. Want, geloof me, het is een heilige wet dat de grote
cineasten groot geworden zijn niet door een filmacademie te bezoeken maar door dag in dag
uit films te verslinden. 
En dan zou deze verrekte crisis uiteindelijk toch ook nog een positief effect, hoe relatief ook,
kunnen hebben; dat we eindelijk iets van een filmcultuur krijgen die filmers aflevert die op de
grote festivals in de wereld een warm onthaal krijgen. 
En dan zouden er, zodra de deuren van de Zwarte Schuur weer opengaan, tal van mensen
Cinebergen komen bezoeken om zich te laven aan een cinema die zij thuis hebben leren
kennen. En waar zij nu verzot op zijn!
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