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Ook film Joost Seelen op IDFA

Patos!, stad van de 'Zilvervloot'

BREOA· Niet al l" n . , n Ton .. n linlvoort (z'- hooio:lvEfflaall. moar ook van difll< pl "u~.
e n ~I~. _
Seelw g ... t een ~uctl. ln pr.m~e op IOfA. Hel g.at om d e <Io<;u .
menllire ·Nor"",.1 zijn we a ndf:,,' ,"n 'egi ... u, Suoann. Engell, 0. productie is in har\den
van Joolt SHlen ...oo r Zu ide nwin d P,odllkti<!1 in cop roduct l. m. t d . IKON.
'No'maa l zijn w. aride,,' i. een po<'!til<:~, Mtroerende f1lm wIlrin ~I druit om het I."" n
." "- ~Itrli v... Oioon •. f r.n. Bertl/S en M.ooIS, vier acreu" mM Hn ..... rrtandelijke har>diUlp.
Oio Mm glit Op 25 ~ber in po-.miè<e (c,,1v!>oo Amsterda m. IS,4~ uu,).

POlosl IiglIn het .uid·w'st.".o n Bol",il, O. stad ootsloocl In 1544 .... de ""td. kking door
de SpNn ...... ro ..... r.e" vaf' ziiv..,.erts in d.
ro Rkco (Rijke Serg). Het edel""'lul werd
JI.r liJJu mei de ·Ziive",ioot· na.. ~panj e """,Mep!. Jolt! 11111 voor de hand dat ook de bu~
die ~el Hein denijd< op de ~p~nj .. rd.n muktl . uit PctOl; v konuti<j w...
Pct<;lll ltkje In de 17" eeuw 200 ,000 i nwo,,~ e n wal durmee etn van de grool.le I n rijkst•
.teden Vfn z,.,;d·Ame,iu. In de 1ge eeuw raaklen de mijn e" ..... , uit!)OpuI en da.rm" d,
S1Id i" ~"' ... Momenteel !wen nog ZO'" 11;.000 mensen In de op ( 1110 ""'ter hoogte go lo.
gen IUd. en is het toeti'me Hn belallgrijke bron viII'llnkomstetl,
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Filmen in een Boliviaanse hel
Zo'n ach t weken werkte
de Bredase documentairemaker Ton van Zantvoort
in Bolivia aan zijn film
'GRITO de PIEDRA'. Het

zware afzien wordt beloond, het resultaat is te
zien op het toonaangeven ~
de festival lDfA.

BREDA - Ja zner. RIIIIINI:;..,. Ton •• n lint·
uit Breda k;twode driftig ""'" Op
(I)<Ib!ade<tfI en t'\iIO'n ook .f ." toe ~ ....
Buen Gusto (96 proa"N ~ de BoIivi_
mijnwerk .., Vil" Poto<i iIMI aanbodM. .M
Ik .. gem .... MI fil"",n bM, pas iI; me .on.
Het hielp ook, want al. ;. constam " ..I "
l il"",n. moet je in ~ ooort t,.""e .. k.....
Oio "' Heeod\ gebo,en l ilmmaker heeft .1 n,·
dig WIt viII'l de _,kj gezi on. 2ijn 11.ludH,·
profeet op ICteemi e St JOOlt ,~II zich .1
in lllO<. '<'00, het lili. "" F<>nd. "....he h ij
fi lms in Kenia en Mumbai. Indi •• n v<>r ig ).Il r
mai kie hij zijn d. OOut op hot p reot i<;l ie uu
Inl e r..... iortl l {)o(ume nla ry felt","1 (IOFA) in
Amlle'daom met Hl' korto lilm. '~a ck ·. die
hij In ~iland ~a kl hod .• Op lOfA
" ..... dal is Iltijd ~ droom """ me geVOOI'1

cm

_."

on jaar <I-Iat hlj _ op de lii>t- Met 'GRJTO
de PlEORA' ("S(h,_ un de SIHn'), zijn
"'~' ''''ge ,.,ture documenuirefilm. .G&~e'::;/gt de o<gan",",;' van lOf A zo"n
d"edul
inzendingen binnen. w.arvan
et d41n circa 2SO Vl!ftoond~ . 0.. .. zil·
len 'IHIlnttrBl1ioNit' lilms t.-. "" l il ....
van ~ 'Qlmlorwle ~lICtÓfflla,1II.c,,"ppijen.
0 . . , kom je Ilo eenling.~ lus",", Des"
""""e, is ~ I l'jo wo l l ot d;' !electi.", club
~gbe" or.n, ·

In 'GRITO de PlEDIIA' b.. n'1\ Ton VIn 2anl·
lloor! d. levens In beold v'n Ga"i"" 1.4""1""
en .ijn zoon ~drQ. d i. won.n in de hoogst
geJ.gtn ~aw Ie< wereld. f'<Il~ in Bolivia.
4200 m.te, 00.." de ztel!>1egel, ~""
~ IIs~o~ in de ÛfTOfljCO, een zi"",·
miJn. Zijn 2J.Jarige loon Pedro...,.,.-ll .1' I_
rlll ....... ldlin d...1fdo mijn.
0.. titel van d. film iI ondeend aan de gelijk.
n.migo coOperm. waarin Gavino Wl'fkL
0.. docu""'"I'''' geelt .... sdwijnend t>e.ld
...... de mlj_rten dil! onde, t.. .. omstandighedtn _
... we, ~ ... ." lidi voortd ...
,end ..,doven door hfI bu_n op ,oca-bJa.
de .. n tri hotl mint"" van ze ~ 90<100k1. akohol, ""'c wil zo ni<-! I""",, e n iI d ... ,om
gids g_doen. Met zijn IT1<Id>o- ged ,~ en
.-oorSj)eIIJ.er. O'"ppen;, hij een , ee' hertenbire ka,lk.t uur v'n de un"'erltle "';'9id<,

MIchIIel MOOI"
Do film, v.n V.n Zlnlvoort duiden op reis·

lu.1 en een g rote lOd.al·m .. lsm.ppelijke
be\fo~ k en lt eid. dat geldt zehf ooi< "OOr
'GRJTO de PlEOAA·. In I<I'9'I<'.tol lillg tol bij.
~d de """"'ikN n' Michael Moo<e
('IowIlng tor (oIumbine', 'fahrenhe;I 91 11')
heft h~ Khter n;'1 bil'1~ zijn v;nger. ,Mi-

-
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, E." "..n de mijnwerkers in d e film v.n Ton ~." Zantvoort, d e wangen gevuld m.t a>~.·bl.deren.
chae l Meore dring! me! zij n f il m. zijn eig."
",""ing op, Ik trel< geen ,ondusi... dot lu t
ik aan de kijk er Q_. Maa r je ziel wel aan de
bHkj." wllr Ik op doel. In 'GRlTO de PlE·
O/IA' goal het Hom dal het harde lew<! von
die .ilvetmij_rten in feite Hn loetiSti\(h,e an,ulle Is oeworden_ Oe t omst van
die toetkl... heeft twt Icwn in _
Iatlal
_.ndtrd. 1.4_ ik ga n iet zeg!!"n dal twt
sIKh! is dal d;' toeri.ten _;un me{ zo'n
rondleIding In de mijn. Typisch eigenlijk. ie
ku~ ~ ~ die toerist ... het zillter te~breng.endal wij E~ _
n 9"1~1IfI9'fI\OIen hebben.'
ViII'l bnl'<'OOrt gebru ikt g~ voIc....,....r.
g..n vertel '.r in .ijn film . • Ik probee, hal
verhu l op H n bHldtnde "...ni. r duidelijk
It mo ken. puur door t. OOserve,. n_ Op die
manie' vi nd Ik hat t en g'otere uótdog ing, Ik
wil de kijk er n iet t.t$IQk.n met IIH I inIOl'm.·
t'-. mlar juin prikk.l.n. l an het de",.." zei·
ten . MisKhifn ,oep ik wel mee r ..-agen op
dIn dell~ IntwoO<den <;/ft'-.
Dal hij YOOI bJn films st"""t naar verre oor·
den \f,k ~ heeft niet allHn te maleen meI
h.' leit dal de Bred..... r..,1f oot 'de ultiome rugzakloeritt" il.
, Ott Ik het Iimt in het buit.,,1arId films
molk. komt door mijn WOf1<wijze. Ik >101'1 ....
votledig op mijn _rt. Hier thuis rou iI: te
moUtlijk ,t~1tId wor(Sen doot de leillfoon. mll\ of omdallk bijvoorbHld ew<! bij
mijn oud .... la"9' wil g ... n. Hel is """,dril.on om Ie . eg.gen dal ik ~u<ht uil NIIderland. m ... r hel is wo l zo dal ik me voll..
dlgwll locl/Ssen Op mijn _,k_'
HellTllkt n 'an 'GRITO de PIEDRA' gesch ied.
d e met b loed. zweet, tt. nen en de nodig<> te·
g on.log on••• gt V.n Zantvoort .• Ik hótd wat
go lezon over Pctosl, \I'CI\d het ... n interes·
sanl verha.1 en ben me er in ~ .n _die·
j)l!n, Algerien vin .." BBC-<!owmentaif.
kon ik geen inder _rt rond ""I ~
-.inden. Maar 1.,... ik ""ar 9a..d en wel W""
kw.m Ik erachtet <1.>1 ~ week """ mijn

,ertre k de <Io<;umentaire 'The De"; I·. Mine,,'
oYfr hetze ilde the!N zijn inlernolional. prilml . ' e In Rott..d,m h od. Dot wa, de Hf>le
tlt9tr'~;og, Moesl "' .... ~ j • • , v.... r....",ct.
_no ~ Inde<. inv.khoel< bedenk .... .
UI. .......
HIJ leerde In Potosl .1 ... eI de f.mili. MOtII~
l<enntn en ging lilmen.•Continu heb ik bij
die I.mihe Op hun d.k g"""l.n. Je moet er
de tijd YOO' nemen. Eer<! het ijs b,n.". hun
vertr_
winnen. d;' mensen leten ......
non aan ~ ,,""",_ Oót ik altijd in »MIag
had. dal heb il _ gelHtd. Sommige dingen ~ un je nit-t plo""",,. di. """ rkomen jo.
." dNr moel;' dan me teen Op in.pri ..... ..,,·
Het leven in de ij le I",nt vIn PoIo.1 WI'
zwNr, ZeSlig prOCtnt minde,/;z uurltol d I n
op .een lveil u, bilte re koude oo iten, b loed·
""t IJ.Inntn. in de mijn .
Ging 001< zijn CI"",ra nog eens <wk door hal
.!of uit d. mijn en kwam hii ","chter de ClU'
dale iKenes mislukl waren. Hij "..i!de "",t
Hn techneut.
. 0 1.w,,"1 t... ug .t.t ik de cam. ... meI po-

r. akohol Id>oon moen mat .... 'M_ d;'
ui je doar _I moe;lijk kunntfllcriigen', zei
hoj. ventlt V.n Zantwon lachend. , Wist hij
veel dal U hier zo ong ........ pure lkohoI
d,itIlen,,,'
Oio lilmmok .. ug de rug ..lIoeristen komen
." ONn In PotO$i. moar zijn eenzaarrt.eld
nam .lIeen ""'., toe . • Op H0!l"9"""" .......
m..,t go jo het gHl'.'ek niet ...... m.... aan
meI die toeristen. met hun zelldo _ hl~ .
f'<It<;lll Is eigenlijk eo n hol op urde. e' hangl
echt H n depreililVI koepel ove, d ie 'lid.
PQt<;ll1 w" ooit groter en rijk.r dan Parij' en
lond e n. moUr e, ~ n iM< v... over. 0.1 "",I j~
~, Ooi .ie je wo l v. ker. Al. erg . ", de
mijn dod'llgnt, lJ.Iij ft er Hn.oort gl>osttown
oYI!'. een heel trienilJ" . feer.·
In de document";.. WOfdt niemand gein' ....
~ maar de loI"""nen .ijn wel \/OOI1d ...
,tnd 'iII'l MI _ d . Oe lilm is in het Engek

IO>OT,*''''''''_'

cnde rtileld. Vin Zon,"oort vers leet te' plok·
ke zeven vertalen.
.Oilt heeft _ ken ged uu,d. Die mijnwe "'~
hHl ~I ijk te ....
zelf< !'edro
begr"" ",",,11100 WIl zijn eigen vader ui.
Z• •, ,,eken in ~ mengel"""" ViII'l Spum
en 0ed'IuI. de Indi.nentaol, ...... ....n de
_ e tijd 001< nog ..... beneveld door de
drant ... (OUI-bl.Id ... n. V...mllende k~
kw.m ik e,achter dat d;' wruller> moa, wal
...... onnen hadden. cmdll1 u mij niel wilden
lelel.o'nellen en cmdill ze .... <entje wilden
b ijverdienen.'

W.''''

"'aan.

Laatst. loodj..
E..,maalWH' thuis mo ....l. hij de ruwo VI "
sie van d. lilm. Op lOf A lOOS o nlmoelll hij
"en produceni die veel inleresse hte, .Orie·
kWiln Jal r ben ik iedere keer wee' nur die
producent geg" . n om met hem I. p ral en,
uil Ie Itggen hoe het •• t, moar uileinct..lijk
hoakl ... .., l och IIf. waardoor ik amper 1 _
moW>den _
hld cm de dudline VOft de 10FA2006te haJen."
De lutstt 100<f~ ~ ~t zwaaf1l. Nog
"ftds; " Van bntvoort lange d=~~
met h" p"'K1I00wren van zijn g
'.
• VrijWO'I alle< heb ik allee" gedo.....
camer......n. ,~ie. Aliueeg ik in 801Mi-'
hulp .. n etienne.. ... n moegereiode ..-iend.
en .. n T'nta. een Oostenrijbe ant'opoIoge.
d it ik dwr ontmoet had. EenmNI thu~
kwam nog Oe tditing. promotie. di<trill uI'-.
Een hel is~. Bij Hn voigende fi lm hoop ik
<Wtr de middelen Ie best:hiklcen om hal niet
"'""' al lemaal in mijn "nlje te hoev.....
doefI , [ <gem i, ~ ook ~I ~ dat Ik nu . 1·
leo uil ht b ged • • n_ Dan ka n ik in de t <>tkomsl . nd erf "",noen bet.r .annuren.·

'_r<h.

'GRITO "" PlEDRA'
. flm van Ton van Zanl\<OOrl. Gaat in llfOO'Iere
t4dens llfA In AmSterdam op 25 ~ (Ci-

t\l2. 17.00 "",r). Meer i~:

www.gri!odePedra.comen _ _ idt._nl

