Verslag persconferentie & voorbeschouwing:

Brussels International Fantastic Film Festival
Als journalist, maar ook als filmfan, zijn er een handvol evenementen
waar je elk jaar reikhalzend naar uitkijkt. Het filmfestival van Cannes
is daar eentje van, maar het is een Belgisch gebeuren dat alle andere
achter zich laat: het Brussels International Fantastic Film Festival, dat
anno 2016 voor de vierendertigste keer wordt georganiseerd. Afgelopen donderdag, 10 maart, werd het nieuwe, ijzersterke programma
uit de doeken gedaan voor de verzamelde pers. Hieronder een relaas.

Het BIFFF is uniek, zowel wat ambiance als randactiviteiten betreft. Ook
dit jaar zal het Paleis van Schone Kunsten weer vollopen met gedegenereerde freaks, verstokte horror- en thrillerfans, beschilderde lichamen
en insiders uit de wereld van de cinema, die er opnieuw 13 dagen lang
zullen vergast worden op een uitgelaten sfeer.
De bezoekers kunnen weer kiezen tussen twee openingsfilms: in de
grootste zaal, Ciné 1, wordt om 20 uur Pride + Prejudice + Zombies vertoond, die in het programmaboekje toepasselijk wordt beschreven met
‘Jane Austen goes zombie’. In de kleinere Ciné 2 worden de kijkers getrakteerd op het hilarische Men & Chicken, waarin Mads Mikkelsen nog
eens de kans krijgt om Deens te spreken. Voor de persdag krijgen de
vroege vogels onder de pers (waaronder ondergetekende journalist) al
de kans om deze zonderlinge Deense film van Anders Thomas Jensen
(The Green Butchers, Adam’s Appels) te bekijken en ondanks enkele
minder geslaagde scènes, is de regisseur er toch weer in geslaagd om
een echte aanrader te maken.
De toespraken worden deze keer wat korter gehouden dan gewoonlijk
– iets wat erg wordt geapprecieerd door de aanwezigen, die vooral het
liefst de Cuvée des Trolls zouden aanvallen op de receptie achteraf.

Na de organisatoren komen ook de Brusselse hoogwaardigheidsbekleders aan het
woord. ‘Zoals elk jaar is de stad Brussel
blij om jullie te gast te hebben in het
stadhuis van Brussel. We vinden het, zoals elk jaar, fantastisch om het BIFFF te
verwelkomen.’
Enkele jaren geleden heerste er vaak nog
een sombere stemming tijdens de persconferenties, maar deze valt er geen enkel negatief woord, wordt er geen enkele
kritische kanttekening gemaakt wanneer
het over de sponsors of subsidies gaat.
Dat de Brusselse politici benadrukken dat
ze het festival blijvend willen steunen en
beseffen dat het om het grootste Brusselse filmfestival van het jaar gaat, zal daar
wellicht niet vreemd aan zijn. ‘Het BIFFF
is een uitzonderlijk filmfestival en is ook
een internationale filmmarkt,’ wordt er
nog gezegd. ‘De fantastische film is een
genre waar je niet altijd onmiddellijk
openlijk de liefde voor verklaart, maar
eenmaal het zover is, ben je verkocht.’
Het duo is bovendien goed op de hoogte
van de heel specifieke, geweldige ambiance die zo kenmerkend is voor het BIFFF
en laat ook niet na om de vele vrijwilligers, producers en regisseurs te bedanken voor een genre dat ‘zonder twijfel
het creatiefste’ wordt genoemd.

974 films hebben aan de deur van het
BIFFF geklopt en daaruit werden 109 inzendingen uitgekozen. Daartussen de
politieke anime Seoul Station, het actieepos The Call Up en het komische Yoga
Hosers, waarmee het BIFFF zowaar een
film met Johnny Depp in huis heeft gehaald. En er zijn overigens wel meer bekende namen te bewonderen, zoals Adrian Brody in Backtrack, Rob Zombie met
31 en Simon Pegg met Absolutely Anything. Belga Film is vertegenwoordigd
met het al vernoemde Pride + Prejudice +
Zombies, terwijl Cut Bank, met onder andere John Malkovich, Bruce Dern, Liam
Hensworth en Oliver Platt, ongetwijfeld
een van de blikvangers zal worden op
zondag. Takashi Miike, een van de festivalfavorieten, is er ook weer bij, en de
Belgische cult filmmaker Johan Vandewoestijne kan zijn Laundry Man, dat door
het Vlaamse Zeno Pictures wordt uitgegeven, voor het eerst komen presenteren in
Ciné 3, waar verder vooral een aantal
knappe oudere films worden vertoond.
De programmatie, met onder andere het
baanbrekende Hardcore Henry, een keiharde actiefilm die volledig vanuit de eerste persoon wordt weergegeven, als opening van de altijd sfeervolle en niet te
missen Nacht van de Fantastische Film,
heeft er zelden zo goed uitgezien.

Een film wordt gepresenteerd in 3D: The Arti: The Adventures Begins, een futuristische sf-film met
houten poppen als acteurs. Green Room en Retribution zijn uitstekende inzendingen voor de thrillercompetitie, The Open en Aaaaaaaah! weten al tijdens de persvoorstelling de lachers op de hand te
halen.
Night of the Living Deb, Bloodsucking Bastards en Deathgasm: het zijn het soort fllms die inderdaad
perfect bij de nacht passen.

Er zal alweer een retrospectieve zijn, deze keer met aandacht voor de Koreaanse cinema. Mad in Belgium is er opnieuw bij (met dus ook Laundry Man), de verschillende jury’s zijn toepasselijk divers. Uit
35 scenario’s die werden ingezonden voor de scenariowedstrijd werd Les têtes rouges van David Leclercq uitgekozen om vertaald te worden naar het Engels en voor te leggen aan de filmmakers die aanwezig zullen zijn op filmmarkt Frontières. De nieuwe scenariowedstrijd loopt nog tot november 2016,
met als enig minpuntje dat het script in het Frans moet geschreven worden. Jammer, omdat toch ook
heel wat Vlamingen jaarlijks hun weg vinden naar het BIFFF.

‘Het BIFFF heeft beslist om zich opent te stellen voor jongeren,’ weet men ons te vertellen. Het gaat om jongeren van 14 tot 18 jaar, die via een schrijfwedstrijd worden betrokken bij een jongerenjury. Op 19 maart volgt er om 14 uur een prijsuitreiking in Théâtre du Poche.
‘Zoals je weet, is het BIFFF een ware matroesjka,’ en dat is ook zo: de internationale bodypaintingcompetitie, het 31ste Bal van de Vampiers (dat voor de tweede keer
doorgaat in Hôtel de la Poste in Tour & Taxis), de tiende cosplaywedstrijd, de negende zombieparade, de tweede ZomBIFFF’lympics (met wedstrijden als ruggengraatwerpen): er schuilt heel wat in het festivalconcept. Manneken Pis wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot Dracula Piss, filmmarkt Frontières wordt steeds belangrijker (maar wordt volgend jaar vervangen door de eerste BIFFF Market), tijdens de Gaming Madness Days worden er weer 7 dagen rond games georganiseerd, Rotary
wordt betrokken, er worden workshops en lezingen gehpded, er is een FX Masterclass en ook aan de kinderen wordt gedacht. Sommige films zijn kinderen toegelaten
en tijdens de tweede zondag worden er verschillende kindvriendelijke films vertoond, waaronder Battledream Chronicle, in het bijzijn van de regisseur. Zoals elk jaar
is er een taxshelterseminarie. De tentoonstelling zet de schijnwerpers op enkele fantastische (in alle betekenissen van het woord) artiesten, verschillende gezelschappen verzorgen de animatie en er is ook weer een stripbeurs.

De verantwoordelijke van het Korean Cultural Center is er al een tijdje bij en begint een echt bekend gezicht te worden, zowel tijdens de persconferenties als tijdens
het festival zelf. Dat de man niet doet alsof, staat buiten kijf; wie het BIFFF al een beetje kent, weet dat de man zélf fan is van heel wat titels die worden vertoond.
‘We hebben altijd een zeker geweld, in positieve zin dan, nodig, om iets opnieuw te laten geboren worden.’ Hij belooft voor een volle zaal medewerkers en journalisten om het genre en het festival te blijven ondersteunen. Dat Korea nu al jaren een aantal van de beste films die op het festival vertoond worden levert, maakt het
wellicht nog wat gemakkelijker voor de man.
Praktisch: er zijn twee apps te downloaden voor het BIFFF. De organisatoren tonen daarmee dat ze mee zijn met de tijd, toch niet onbelangrijk in een periode waar
ook een aantal andere filmfestivals uitpakken met dergelijke apps.

Meer info: www.bifff.net

