
Films in de Eendrachtstuin

gekozen door de buurt

elke donderdag

in juli 2022

adres: Eendrachtstuin, Eendrachtsstraat 113, Rotterdam.
aanvang: 21:15. Film: 21:45. Tickets €5,- via worm.org
organisatie: Cool aan de Gang - Donn Stone - WORM

PROGRAMMA: OVER DE FILM

30 juni: “Do The Right Thing” (gekozen
door Big Nate)

★7.9 Imdb

Drama
regie: Spike Lee
1989 / USA / Engels met Nederlandse
ondertiteling

Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, het is de
warmste dag van het jaar. In deze
voornamelijk zwarte wijk, runt Sal, een
Italiaanse immigrant, met zijn zonen Pino
en Vito al jaren een succesvolle pizzeria.
Pino is echter een explosieve racist. Als de
rebel Bugging Out Sal dwingt om portretten
van zwarte sterren in zijn restaurant op te
hangen, barst de bom. Een film vol
brutaliteit en dubbele bodems, die de
reputatie van Spike Lee als regisseur
definitief vestigde zonder dat hij aan
commerciële trends of gemakkelijke
sensatie toegaf.

7 juli: “The Green Mile”
(gekozen door Giorgio Costa)

★8.6 Imdb

Thriller
regie: Frank Darabont
2000 / USA / Engels met Nederlandse
ondertiteling

Op een dag krijgt gevangenisbewaker
Edgecomb (Tom Hanks), in de jaren dertig
werkzaam op de afdeling
terdoodveroordeelden in een gevangenis in
Louisiana, de immense John Coffey
(Michale Clarke Duncan) onder zijn hoede.
Deze ongeletterde zwarte man, veroordeeld
voor kindermoord, blijkt de goeiigheid zelve
en is bovendien bang in het donker.
Wellicht heeft zijn aanwezigheid een
spirituele betekenis? Darabont (The
Shawshank Redemption, 1994) neemt met
drie uur de tijd, maar dat is eigenlijk niets te
veel om het trage, uitzichtloze
gevangenisbestaan te verbeelden.

Tickets en info op WORM.ORG
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14 juli: Surprise Film
(gekozen door Tjon Rockon / Grandeloge )

Tjon Rockon (1971) is theatermaker,
geboren en getogen in Rotterdam met roots
in Paramaribo. In de straatpopcultuur van
eind jaren 80 vond Rockon zijn thuis. Films
als Scarface, The One Armed Swordsman
en tracks als Protect Ya Neck
(Wu-Tang-Clan) boden hierin een anker.
Voor de filmtuin presenteert Tjon een
filmprogramma dat de bezoekers nog lang
bij zal blijven.

21 juli: “The Departed”
(gekozen door Mr. Winter)

★8.5 Imdb

Actie/Thriller
regie: Martin Scorsese
2007/ USA / 151 minuten / Engels met
Nederlandse ondertiteling

In het hedendaagse Boston infilreert agent
Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) in het
criminele Iers-Amerikaanse milieu.
Maffiabaas Frank Costello (een fabuleuze
Jack Nicholson) heeft een informant bij de
politie. Twee mollen, dus, maar wie valt het
eerst door de mand? The Departed is een
remake van de Aziatische filmhit Infernal
Affairs (Andrew Lau, 1999) en tegelijk een
ruw portret van hedendaags Amerika.
Scorsese laat tussen de zwartgalligheid
door toch wat hoop doorsijpelen en kreeg
eindelijk zijn langverwachte eerste Oscar.

Tickets en info op WORM.ORG


