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Laten we nog wat meer over de taalgrens kijken, 
naar een unieke filmproductiecluster. In de jaren 
70 legde de socioloog Jean-Claude Batz, de pro-
ducent van cineast André Delvaux die mee aan de 
wieg stond van de filmschool INSAS, de praktische 
en ideologische basis voor een netwerk van ateliers 
in wat nu de Fédération Wallonie-Bruxelles heet.  
In het boek cinéma en atelier vertelt professor 
Muriel Andrin hun grotendeels verborgen geschie-
denis. Vanaf de jaren 70 ontstonden deze ateliers, 
die met publiek geld een openlijk toegankelijke 
steun boden aan vooral jonge en experimentele 
filmmakers. Alles was/is mogelijk behalve lang-
speelfictie, waarop de hele productie- en subsidie-
structuur al is gericht (niet alleen aan Waalse kant, 
zeker ook in Vlaanderen). Vandaag bestaan er drie 
types ateliers: degene die aan een filmschool ver-
bonden zijn (INSAS, MédIADiffusion, La Cambre en 
A.P.A.C.H), de ateliers voor documentaire co- 
producties (CBA en WIP) en de productieateliers 
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Gemeenschap. Daaruit blijkt dat het belang van  
de diverse filmondersteunende maatregelen 
nauwelijks te overschatten is. Daarnaast is ook 
de sterke band met en de afhankelijkheid van het 
grote filmbuurland opvallend: coproducties met 
Frankrijk zijn goed voor maar liefst 66% van de 
totale productie van de Franse Gemeenschap, 
en Franstalige Belgische films weten in Frankrijk 
meestal (veel) meer bioscoopbezoekers te lokken 
dan op de eigen markt. 

De hoofdstukken over de aparte filmmakers 
bieden telkens een tot drie uitgebreide analyses 
van films uit de periode 2004-2014. Steele gaat 
in het bijzonder in op productie- en financierings-
structuren enerzijds en de representatie van stede-
lijke en landelijke settings anderzijds. De analyses 
missen soms helderheid, maar zijn op hun best 
wanneer de films in een bredere context worden 
geplaatst, bijvoorbeeld door Deux jours, une nuit 
(2014) te benaderen als een sociaal-economische 
ontleding van de huidige samenleving, door te 
tonen hoe Élève libre (2008) zich verhoudt tot een 
nationaal trauma als de Dutroux-affaire, of door te 
wijzen op de erfenis van Henri Storck, Paul Meyer 
en Jean-Jacques Andrien in films als Folie privée 
(2004), Nue propriété (2006) en Cages (2006). Het 
zorgt ervoor dat de lezer zin krijgt om zowel de 
besproken filmmakers als de razend interessante 
geschiedenis van de Belgische cinema te (her)ont-
dekken. ●  GERTJAN WILLEMS

gericht op specifieke filmtypes. Atelier Jeunes 
Cinéastes (AJC!) staat open voor nobudgetfilms  
van jonge makers in alle genres. Camera-etc en 
Zorobabel houden zich bezig met korte animatie- 
films. Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) steunt  
(auteurs)documentaires, net als Gsara en het door 
Jean-Pierre en Luc Dardenne gestichte Dérives. 
Graphoui verwelkomt audiovisuele projecten 
van vooral experimentele aard. In cinéma en 
atelier – dat ook te raadplegen is in websitevorm 
op cinemaenatelier.be – krijgt elk van die ateliers 
een apart hoofdstuk waarin hun visie en evolutie 
worden toegelicht, met ook aandacht voor opval-
lende films uit hun geschiedenis. Zo vertelt het een 
schaduwgeschiedenis van de Franstalig-Belgische 
cinema, met aandacht voor coöperatieve werk-
modellen, vrije creatie en collectief verzet tegen 
uniformisering.  ●  BJORN GABRIELS

‘Vlaamse cinema’ dekt  als label prima de film-
productie van de Vlaamse Gemeenschap. Maar 
hoe de filmproductie van de Franse Gemeenschap 
te benoemen? ‘Cinema uit de Franse Gemeen-
schap van België’ is weliswaar correct, maar bekt 
niet echt lekker. ‘Waalse cinema’ sluit de Brusselse 
filmproductie uit. Een vaak gehanteerde oplossing 
is de term ‘Franstalige Belgische cinema’. De Britse 
filmwetenschapper Jamie Steele kroont die zelfs 
tot titel van het boek dat voortkomt uit zijn docto-
raatsstudie. De gebruikte terminologie lijkt mis-
schien logisch, toch is ze enigszins problematisch 
omdat ze suggereert dat niet-Franstalige films, 
zoals Jaco Van Dormaels Engelstalige Mr. Nobody 
of César Díaz’ Spaanstalige Nuestras madres, per 
definitie niet tot de cinema van de Franse Gemeen-
schap behoren. Het is een kwestie waar Steele niet 
bij stilstaat, wellicht omdat de filmmakers op wie 
hij focust enkel Franstalige films realiseerden: de 
Dardennes, Joachim Lafosse, Olivier Masset- 
Depasse, Bouli Lanners en Lucas Belvaux krijgen 
ieder een hoofdstuk in dit boek. Het staat buiten 
kijf dat de films van deze regisseurs de aandacht 
verdienen die ze in dit boek krijgen. Toch was enig 
inzicht in de motivatie om precies deze filmmakers 
te kiezen, en andere niet, welkom geweest. Zo gaat 
Steele niet in op de nochtans vrij evidente vraag 
waarom hij vrouwelijke filmmakers over het hoofd 
ziet. Iemand als Yolande Moreau had mooi in het 
rijtje gepast.

Het boek start met een verhelderende  
beschouwing van de algemene filmproductie, 
-distributie en -vertoningscontext in de Franse 
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