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Wie enigszins geïnteresseerd is in film, weet dat er naast 

Hollywood zoiets bestaat als Independent American 

Cinema. Onder de onafhankelijke filmmakers was 

vooral John Cassavetes een voorloper. Voor filmmakers 

als Cassavetes kwam het er niet op aan rijk en machtig te 

worden, maar hun passie voor het filmmaken waar te 

maken. Onder hen behoort ook Jim Jarmusch (1953). Hij 

maakte ophef met films als Stranger Than Paradise 

(1984), Down by Law (1986) en het meer recente, 

schitterende Ghost Dog (1999). Coffee and Cigarettes is 

een project waarmee de cineast al sinds 1986 bezig is. 

Jarmusch houdt van muziek en muzikanten, het is zijn 

leefwereld. Daarom besloot hij muzikanten,acteurs en 

vrienden samen te brengen voor een babbel rond 

dampend zwarte koffie en witte sigarettenrook. ‘He’s not 

on there’ bromt Tom Waits, wanneer hij vaststelt dat 

Iggy Pop ontbreekt op de juxebox in het café, waar ze 

net een verbaal duel uitvochten over de ‘koffie en 

sigaretten-generatie’. Onder de hippe Amerikanen die 

zich rond een kop koffie en een pakje sigaretten scharen 

om te praten behoren naast de al vermelde Tom Waits en 

Iggy Pop , Roberto Benigni, Cate Blanchett en Steve 

Buscemi. De gesprekken gaan over o.m. Abbot & 

Costello, cafeïne verslavingen, Parijs in de jaren 20, de 

complottheorieën tegen Elvis enz. De toon is komisch, al 

heerst er een subversieve sfeer (roken als 

undergroundgebeuren). Nu en dan zijn er pijnlijke 

stiltes, ontstaan er kwetsuren en gaat levensvreugde 

samen met doodsbesef…Futiele details leiden naar de 

essentie. Ondertussen maakt Jarmusch schitterende 

zwart-wit cinema. Een aparte film, die de toeschouwer 

met een ‘verlicht gemoed’ de zaal laat verlaten.  
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