
‘De kijker moet niet
denken: wat nu?’
Muus Visser
AMSTERDAM

De Amsterdamse regisseur Veysi
Yildirim maakte een film met vijftig
portretten in slow motion. De kijker
moet door de film een toestand van
gemoedsrust bereiken.  

Met zijn linkerarm beeldt Tony een
boom uit, met zijn rechterhand een
rijdende auto. Even daarvoor heeft hij
in gebarentaal duidelijk gemaakt dat
er een gezin van vier in de auto zit, dat
deze hard rijdt en moet uitwijken

voor een hert. Hij slaat met de vuist
tegen zijn arm; de auto knalt tegen de
boom. Geschrokken kijkt Tony in de
camera.

Slow motion
Het is een van de meest krachtige scè-
nes van de film Deep Look, gemaakt
door de dove Turks-Nederlandse re-
gisseur Veysi Yildirim (42). De film
toont portretten van verschillende
mensen die Yildirim kent en gekend
heeft. 

Allemaal in slow motion, zonder
dialoog, maar met muziek en spora-

disch wat tekst. Zelf noemt Yildirim
de portretten visual songs. 

Tony is een van de vijftig geportret-
teerden in de  film. Naast hem zien we
onder anderen Susanna, die met een
grote Armanizonnebril een zwart ko-
nijn kust, Yildirims grootmoeder in
een Turks dorp en de Peruviaanse
kunstenaar Ariel die zijn lange haren
afscheert. 

De portretten staan los van elkaar,
Deep Look is niet verhalend. Toch ver-
telt de film een verhaal, dat van de
maker. Yildirim: “Hoewel de film over
vijftig personen gaat, ben ik degene
die de portretten heeft gemaakt. Het
zegt iets over mijn interesses en voor-
keuren. Maar de film is net zo goed
een product van mijn omgeving, Am-
sterdam. Had ik ergens anders ge-
woond, dan was het een andere film
geworden.”

Yildirim wil met Deep Look een
‘nieuwe filmtaal’ ontwikkelen waar-

door kijkers een toestand van ge-
moedsrust kunnen bereiken. “Daar-
om is de film niet verhalend. Ik wil
niet dat mijn publiek zich afvraagt:
wat gaat hierna gebeuren. Het moet
zich richten op het hier en nu, niet op
een verhaallijn.”

Diep in de ziel
Al sinds 2009 werkt Yildirim aan
Deep look. Er ging veel tijd zitten in de
financiering; de film kwam tot stand
zonder subsidie of sponsors. De titel
verwijst naar zijn eigen manier van
kijken. Yildirim werd doof geboren;
zijn gebrek aan gehoor compenseer-
de hij met een scherper zicht. Of, zo-
als in de film staat opgetekend: “My
place in the world is shaped by taking a
deeper look.” 

Slow motion biedt een soortgelijke
kijkervaring, volgens Yildirim. “Daar-
mee kun je diep in de ziel van de ge-
portretteerden kijken. Dat kan bij

sommigen een gevoel van empathie
en compassie opwekken. Een belang-
rijke eigenschap voor het bereiken
van gemoedsrust.”

Deep Look van Veysi Yildirim is vanaf 
5 april te zien in het Ketelhuis.

Yildirim wil met
Deep Look een
‘nieuwe filmtaal’
ontwikkelen 

→ ‘Oma’, een 
van de vijftig
portretten of
‘visual songs’ 
in de film van
Veysi Yildirim. 




