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H
et is eenwoorddat ze
zelf niet snel zalgebrui-
ken,maar toch: jemag
PeggyGemerts, de
vrouwachterhet

nieuwe filmdistributiebedrijf FullCo-
lorEntertainment,bestmissiedrang
toedichten.Gemerts (Opperdoes,
1977), goedlachsengedreven, vindt
dat er inNederland teweinig films
vanonafhankelijke zwartemakers
wordenuitgebrachtenwildaarals
distributeurverandering inbrengen.

Die filmsmoetendanwel verhalen
vertellendie jenognietkende. Zoals
hetZuid-Afrikaans-Nederlandse, in
gestileerdzwart-witgedraaide jonge-
rendramaNecktie Youth. ‘Als ik zegdat
de filmoverde jeugd inZuid-Afrika
gaat, denk jeal snel aanapartheid,
townshipsenarmoede.Maardaar
gaathetdusallemaalnietover.’

Debuterendregisseur-scenarist
Sibs Shongwe-LaMer toont inNecktie

Youtheenstel vroege twintigersuitde
middenklassevan Johannesburg,
worstelendmetdezelfmoordvaneen
vriendin.Gemerts: ‘Het zijn jongeren
diehetapartheidssysteemnooitheb-
bengekendenmeemakenwat jonge-
ren inelkegrote stadbeleven: feest-
jes, drank,drugs, liefde, verveling,de-
pressies.Maar indecontext vanZuid-
Afrikahad ikdatnognooitgezien.’
Necktie Youth, datondermeerwerd

geproduceerddoorhetAmsterdamse
productiebedrijf Halal, isdederde
filmdieGemertsuitbrengt. Eind
augustus toerdeAngelaRoe’sdocu-
mentaire SombradiKoló langsde film-
theaters,waarindertigCuraçaoë-
naars vertellenoverde invloedvan
hunhuidskleurophundagelijks le-
ven. In septemberhaaldeGemerts
het eveneens inCuraçaogemaakte
martial-artsdrama Sensei Redenshon
(regie:GermanGruber jr.)naarhier.

Voordat je Full Color
Entertainment oprichtte,
werkte je op de marketing-
afdeling van enkele grote
filmdistributeurs. Waarom
wilde je zelf aan de slag?
‘Ikdeed toendepromotievoor films
waarvan ikvaaknietbegreepwaarom
zewerdenuitgebracht. Tegelijkertijd
zag ikdateen inAmerika succesvolle
filmals42 (BrianHelgeland, 2013,
overdeallereerste succesvolle zwarte
honkbalspeler)hiergeenrelease
kreeg. Enzowarenerwelmeer
‘zwarte’ filmsdiedeNederlandse
bioscoopniethaalden, terwijl zedat
welhaddenverdiendenookhiereen
publiekhaddenkunnenbereiken.

Kan ikdaardanniet voorzorgen,
dacht ik. Enblijkbaarkan ikdat, zij
hetmetdehulpvanveelmensenen
hetnetwerkdat ikalsmarketeerheb
opgebouwd.’

Wat is een typische Full
Color-film?
‘Vooralsnogricht ikmevooralop
filmsvanonafhankelijke zwartema-
kers, omdatdaarmijnpersoonlijke
interesse ligt.Datkomtondermeer
doormijnSurinaamseafkomst, en
vaakword ikdoor familie envrienden
eropgewezendatbepaalde filmsniet
inNederlanduitkomen.Wat ikvooral
zoekzijn filmsdieaandegeijkte re-
presentatiesontsnappen.Het cliché
vandezwartemandieniet voorzijn
kinderenzorgt, bijvoorbeeld.
‘Swhoofdpersoonvan Sensei

Redenshonheeft zijnzoon indesteek
gelaten,maarprobeert zich jaren la-
terwelmethemteverzoenen.Datbe-
valtme. Eigenlijk vind ikopalle vlak-
kenemancipatie-onderwerpen inte-
ressant, of hetnuomdeverhouding
tussenmensenvanverschillenderas-
sengaatof klasse-ongelijkheid.’

Past een film over Syrische
vluchtelingen bij Full Color?
‘Zoukunnen,maar ikdenkdatan-
derekleinedistributeursook indat

themageïnteresseerdzullenzijn.
‘Ikkies lieverde filmswaarvan ik

denkdat zehetandersniet zullenha-
len. Inmiddelsben ikdesamenwer-
kingaangegaanmetArray, een inter-
nationaaldistributiecollectief van
onafhankelijke films. Zokomenveel
meerAfro-Amerikaanse filmsenook
producties van inheems-Ameri-
kaansecineastenvoormijbinnen
handbereik.
‘Inde toekomstwil ikbovendien

graagmetMolukse filmmakers sa-
menwerken,wantdiebevolkings-
groep is alhelemaalniet vertegen-
woordigd inhetbioscoopaanbod.’

Het bioscoopaanbod is
gigantisch. Soms worden er
wekelijks tien of meer films
uitgebracht. Hoe krijg jij toch
de zalen vol?
‘Vijf jaarwerkenbij anderedistribu-
teursheeftmegeleerddat sommige
filmsmaatwerknodighebben.Dat je
niet in je veiligepr-dingetjeskuntblij-
venhangen– screeningvoordepers,
postersnaardebioscoop–als je echt
wiltdatdezalenvol zitten.

‘Voormijn eerste twee filmsheb ik
mevanTilburg totDenHelder debe-
nenuit het lijf gerendomQ&A’smet
demakers te organiseren en via via
de lokale Antilliaansebevolking te
mobiliseren. Bij Sensei Redenshon
was er al eenbuzz vanuit Curaçao.
Dat hielp ook.
‘Bij Sombra di Kolóhaddenweuit-

verkochte zalen. De enekeerwashet
publiekmooi gemengd, de andere
keer zat het vol blanke vrouwenvan
middelbare leeftijd – het cappuc-
cinopubliek, zoals dat inde film-
brancheoneerbiedigwordt ge-
noemd.’

Wanneer is jouw missie als
filmdistributeur geslaagd?
‘Als ikdebeeldvormingronddebe-
volkingsgroepenhebbijgestelddie in
filmsondervertegenwoordigdzijn.
Maar ja,hoemeet je zoiets?Eigenlijk
ben ikalblij als er veel enveel ver-
schillendemensennaarde films toe-
komen.Eengemengdcappuccino-
publiek.’

Je hebt film- en tv-weten-
schappen gestudeerd. Had je
filmregisseur willen worden?
‘Klopt. Ikhebdateen tijdjeoverwo-
gen,maar ikvoelmethuis inderol
die ikheb. Ikbrengde filmsuitdie ik
zelf zouwillenmaken.’

De recensie vanNecktie Youth
staat op pagina V8.

Distributeur Peggy
Gemerts vindt dat er
teweinig films van
onafhankelijke
zwartemakers
wordenuitgebracht.
Zij is dat nu aanhet
veranderen.
DoorKevin Toma
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Opkleur gebracht

Kleine onafhankelijke distributeurs
willen tegenwoordig iets eigenzin-
nigs toevoegen aan de constante
stroom van publiekstrekkers en art-
housetitels. Naast Full Color Enter-
tainment is er bijvoorbeeld Peri-
scoop Film, een samenwerkingsver-
band van producenten Submarine
en FuWorks dat zich voornamelijk

richt op ‘genre-bending’ films op
documentaire- en animatiegebied.
Ook nieuw is MOOOV Film Distribu-
tion, met films die succesvol draai-
den op het Turnhoutse filmfestival
Moov, maar desondanks geen Ne-
derlandse distributeur vonden. Vol-
gende week debuteert MOOOVmet
het Georgische drama Corn Island.

Opmars

Necktie Youth van regisseur Sibs Shongwe-LaMer, de derde film die Full Color Entertainment heeft uitgebracht.

ADVERTENTIE

‘Er warenmeer ‘zwarte’
films die deNederlandse
bioscoop niet haalden,

terwijl ze datwel hadden
verdiend’

PeggyGemerts
Foto IamKat


