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Beste Filmliefhebber,
‘Woman in Gold’, een portret van Adele Bloch-Bauer,
geschilderd door van Gustav Klimt, hing al jaren in het
museum Belvedère in Wenen. Hoe was het daar gekomen?
Maria Altmann, het nichtje van Adele, moest als joodse in
1938 na de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland vluchten
en komt via Zwitserland in New York. Het schilderij van haar
tante is in beslag genomen door de nieuwe machthebbers
en in 1941 in het museum tentoongesteld.
De film vertelt het juridisch gevecht over dit schilderij met de nicht Maria gespeeld door
Helen Mirren. Zij wordt bijgestaan door een jonge advocaat, Randol Schönberg, kleinzoon
van de beroemde componist Arnold Schönberg.

Deze heeft dus ook Oostenrijkse wortels en verleden. Deze Randol Schönberg schreef over
de strijd om het schilderij terug te krijgen een boek dat als leidraad voor de film is gebruikt.
De film speelt in het heden. Het verleden is in de film te zien in ontkleurde, sepia-getinte
flashbacks.
Het omgaan met roofkunst wordt indringend in
beeld gebracht en roept op tot discussie.

De film is geregisseerd door Simon Curtis, met Helen Mirren als Maria Altmann en Ryan Reynolds in
de rol van Randol Schönberg, de advocaat.

Datum en plaats
De voorstelling is op woensdag 16 januari 2019, 20.00 uur, in de Allemanswaard aan de
Allemanswaard 27 in Amerongen. De parkeergarage is vanaf de Koenestraat bereikbaar. Dan
melden bij het café ‘de Proloog’. De zaal is open vanaf 19.30 uur

Prijs: € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-702941 (Marlou Roete) of 0343-452119
(Hanneke Kamphuis) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl. Denk er s.v.p. aan om bij het
reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel
kaartjes u wilt hebben.
NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief.
Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet,
Maarten Stratenus

