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32 Quality Time van Daan Bakker – ma 25 sep, 18:45 uur, LHC1
34 Craigslist Allstars van Samira Elagoz – ma 25 sep, 21:45 uur, LHC1
36 Passage (3D) van Jascha de Wilde en Ben Hendriks – di 26 sep, 18:45 uur, LHC2
38 In Blue van Jaap van Heusden – wo 27 sep, 18:45 uur, LHC1
40 Satan Said Dance van Katarzyna Roslaniec – do 28 sep, 18:45 uur, LHC1
 

43 De VEVAM Prijs van het Forum van de Regisseurs
48 Programmaoverzicht

Inhoud
Een week in de spotlights 

is natuurlijk leuk.

Voor een filmmaker is het 
Forum van de Regisseurs 
natuurlijk een mooi podium. 
Eindelijk de aandacht die jij 
met je film verdient. Maar 
bij de Dutch Directors Guild 
staat de regisseur het hele 
jaar door centraal. Wij komen 
al jaren op voor de belangen 

van regisseurs bij omroepen, 
producenten, fondsen en 
de politiek, op het gebied 
van contracten, honorering, 
auteursrecht en meer. Ook 
bieden wij talloze momenten 
om je 350 collega’s te 
ontmoeten en kennis en 
inspiratie op te doen tijdens 

ledenavonden, seminars 
en workshops. Word lid!  
Meld je aan via onze website: 
www.directorsguild.nl

Maar een jaar 
is ongeveer 52x zo leuk!
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Zou er in de Nederlandse film een geheel eigen 
genre aan het ontstaan zijn? Een genre aller 
genres, dat zich alleen maar kenmerkt door  
het feit dat het niet te classificeren is? Een film-
soort die wordt voortgedreven door de drang  
en de noodzaak om z’n eigen grenzen te stellen, 
en z’n eigen regels te verzinnen? 
In de drie jaar dat wij het Forum van de 
Regisseurs nu samenstellen, ontdekten we 
dat veel van onze meest avontuurlijke makers 
zich graag ophouden in die tussengebieden: 
tussen fictie en documentair, tussen film en 
kunstinstallatie, tussen bioscoop en andere 
filmische uitingen voor televisie, web of andere 
digitale media. 
De spannendste films van het afgelopen 
jaar onttrekken zich aan elke definitie. In de 
selectie zitten films van beeldend kunstenaars, 
films die met verschillende media en genres 
werken, die vragen stellen over digitale media 
en de toeschouwers aanspreken op hun kijk- 
en consumptiegedrag. De makers hebben 
allemaal innovatieve vormen gekozen om hun 
verhalen te vertellen. Het was dus niet meer 
dan logisch om deze editie ook een installatie 
in het programma op te nemen: Passage van 
Jascha de Wilde en Ben Hendriks, een werk 

dat overigens ook in een filmversie bestaat én 
in een 3D-variant, die tijdens het Forum zijn 
première zal beleven. Wij zien ernaar uit om al 
die verschillende soorten producties bijeen te 
brengen en met elkaar in dialoog te laten gaan. 
En we zien ernaar uit om met de makers en 
het publiek te onderzoeken tot hoever films uit 
het kader kunnen stappen, uit de band kunnen 
springen, de grenzen van het projectiescherm 
te buigen. 
Bij het doorbreken van de kaders hoort ook 
het oprekken van de bioscoopmuren; met dank 
aan digitaal platform Picl zijn de geselecteerde 
films ook online te bekijken. Maar het blijft 
natuurlijk lonen om naar de bioscoop te komen, 
en niet alleen omdat er aan de muren van het 
Louis Hartlooper Complex portretten van alle 
Forum-regisseurs hangen, die zijn gemaakt 
door fotografe Anieka van Leeuwarden. 
Wij hopen u veelvuldig te treffen in onze 
thuisbasis, het Louis Hartlooper Complex! 
Tot slot willen we graag scheidend directeur 
Willemien van Aalst bedanken voor haar steun 
en vertrouwen bij het samenstellen van drie 
edities van het Forum van de Regisseurs.

Jan Pieter Ekker en Dana Linssen

Theater Utrecht  
herkent drive
Net als vorig jaar worden alle competitiefilms 
ingeleid met gesprekken door regisseurs van 
Theater Utrecht: Casper Vandeputte, Davy 
Pieters en ondergetekende.
Theater Utrecht wil vanuit humanistisch 
perspectief nieuwe maatschappelijke en 
artistieke vergezichten schilderen; vanuit 
de kernwaarden verbeelding, verdieping en 
verbinding zoeken naar theatrale antwoorden 
op de fundamentele vragen in dit gespannen 
tijdsgewricht. We zien het theater als de meest 
geschikte plek om vrij te kunnen denken en 
om samen met het publiek te durven dromen 
over de wereld van morgen.
Deze drive herkennen de Theater Utrecht- 
regisseur in hun collega-regisseurs van de 
films in het Forum van de Regisseurs. Met  
dezelfde passie en een soms maniakale 
precisie proberen ze grip te krijgen op het 
bestaan – of dat nu hoogstpersoonlijk of breed 
maatschappelijk is. Daarom willen wij deze 
makers en hun film graag een podium  
bieden.

Thibaud Delpeut

  Forum van de Regisseurs

Derde editie maakt zijn eigen regels
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misschien zouden we moeten beginnen met een film uit 1939, een jaartal 
dichterbij de uitvinding van het medium (1895) dan bij nu (2017), gemaakt 
door een man wiens vader, misschien niet toevallig, een groot schilder 
waS. jeaN renoiR, zoon van de impressionist pierrE-augustE renoiR, maak-
te toen la règle du jeU, een film die steevast voorkomt in de top tien van 
lijsten met de beste films sinds de trein het station van lA ciotaT binnen-
reeD. de film gaat over fransE aristocraten en hun bedienden en de voor 
hen geldende gedragsregelS. maar elke film zou eigenlijk de regels van 
het speL kunnen heteN. de titel slaat op al het leven en op elke filM. renoiR 
bedacht twee jaar eerder ook al zo’n overloze titel met la grande illusioN. 
die film gaat over de eerstE wereldoorloG maar de titel slaat ook op film; 
die grote illusiE, zelfs als er heel documentair een konijn door het beeld 
rent, zoals in la règle du jeU, dat tijdens de jacht wordt neergeknald maar 
dankzij terugspoelen steeds weer tot leven kan komeN, in de grijzen van 
renoiR telkens weer alleen herkenbaar aan beweginG.

elk spel heeft regelS. elke ontmoeting heeft regelS, elke tekst zelfs. ook 
de . werd ooit uitgevonden, net als de ,. humbertO taN zei een keer tegen 
doutzeN kroeS tijdens een uitzending van rtl latE nighT dat hij wel een hele 
aflevering zwijgend naar haar gezicht zou willen kijken maar dat dat nu 
eenmaal niet koN. het format van een talkshow verbiedt daT. dat zijn nu 
eenmaal de regelS. in kunst kan meeR. het gezicht van jonaS smulderS 
in broerS zou ook een documentaire verdieneN. misschien is broerS dat 
ook weL. de plot en de personages zijn lauw genoeg om slechts schijnbe-
wegingen te zijN. lippendiensT. nog openlijker is isabeL lambertI in amoR, 
waarin de gezichten van vier amsterdamsE tieners mogen schitteren in 
summiere scenes, strakke kaders zonder camerabeweging, zonder veel 

verhaaL. maar ja, dat is dan ook een korte film en een van de ongeschre-
ven regels van het spel is dat er bij twintig minuten geen plot nodig is en 
die bij negentig minuten niet kan ontbrekeN. eitnevnoC. je kunt je afvragen 
of die conventie slechts gebaseerd is op traditie of dat het de uitkomst is 
van proefondervindelijk onderzoeK. ?misschien komt het doordat toneel-
stukken minimaal negentig minuten duurdeN? sommige dingen laten 
lang resten na, zoals spijkerbroeken nog steeds een plek hebben om een 
zakhorloge in op te bergeN. mensen hebben nog steeds een staartbeeN. 

vroeger vonden mensen de film soms beter voor of na de pauzE. nu is er 
allang geen pauze meer of bepaal je de pauze zelF. samen in een zaal 
zitten heeft evenwel heel wat technologische uitvindingen overleefd,  
waaronder televisie, video, dvd, netfliX. vroeger was de bioscoop de enige 
plek waar je een film kon zien; nu dat allang niet meer zo is, gaan we er 
nog steeds heeN. qualitY timE. ook een verhaal dat gaat over een you 
tube filmpje van een paar seconden kan daar kop en staart en hart krijgen, 
zoals gebeurt in vind die domme trut en gooi haar in de rivieR. film fungeert 
hier als empathiegenerator, een van de meest waardevolle onderdelen van 
kunsT. zelfs een meisje dat hondjes verdrinkt heeft recht op begrip. ook in 
bluE is zo’n generator, ditmaal voor een roemeensE straatjongen en een 
nederlandsE stewardess, die allebei alleen in een film zo dichtbij kunnen 
komen en zo ver kunnen blijveN. het einde voorkomt een te gemakkelijk 
nivellering – een goede empathiegenerator heeft een kitschklep waardoor 
valse lucht kan ontsnappeN. 

bakkeR daaN laat het eerste deel van zijn qualitY timE bijna alleen verhaal 
zijn; we moeten het doen met pulserende gekleurde stippeN. dat gaat heel 

volgens Bianka Stichter kunnen grenzen alleen overschreden worden als er grenzen zijN 

spelregelS

Quality Time
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goed. godarD zei ooit dat je voor een film alleen een pistool en een meisje 
nodig hebT. wij weten nu dat gekleurde stippen al genoeg kunnen zijN. ook 
zij kunnen een verhaal vertelleN. mits ze kunnen praten, dat weL. 
het stippensegment van qualitY timE zou je als een experiment kunnen 
beschouwen. een wetenschappelijk experiment is pas geslaagd als het 
reproduceerbaar is. ?zouden andere filmers nu ook stippenfilms gaan 
makeN? het is niet te hopeN. kunstzinnige experimenten zijn geen weten-
schappelijke experimenteN. zo’n boude aanpak als die van bakkeR geeft 
de kijker een gevoel van bevrijdinG. !zo kan het ooK! en als dit kan, kan dat 
vast ooK! alsof er een nieuw schaakstuk is bijgekomeN. 

bakkeR daaN heeft wel enige voorgangerS. we kunnen hier leN lyE noemen 
en hanS richteR, die in 1923 voor het eerst een film maakte met louter ge-
ometrische vormeN. maar daaraan ontbrak juist een verhaaL. ik betwijfel 
ook of bakkeR daaN die kenT. niet omdat hij dom zou zijn, maar omdat ze 
er eigenlijk niet zo toe doeN. dwergen op de schouders van reuzen is een 
beeld dat sinds de middeleeuweN (volgens googlE is het citaat afkomstig 
van de filosoof bernarduS van chartreS*) wordt gebruikt om duidelijk te 
maken dat altijd wordt voortgeborduurd op het werk van andereN. in de 
kunst gaat het vaker om dwergen die lekker naar beneden roetsjeN en het 
wiel nog eens gaan uitvinden. ?hoe is het anders mogelijk dat de meeste 
kunstenaars hun meest baanbrekende werk maken als ze nog betrek-
kelijk jong zijn en daardoor alleen al nog niet zoveel films gezien kunnen 
hebbeN? ?hoeveel films zou je eigenlijk gezien moeten hebben om de 
seitnevnoc van een genre op het spoor 
te komeN? misschien maar een stuk of 
tien, misschien zelfs maar vijf. herzoG 
werneR zag voor het eerst een film toen 
hij al een tiener waS. daarvoor was hij 
niet eens van het bestaan van het me-
dium op de hoogtE. elagoZ samirA vindt 

zelf de allereerste scène die ze ooit filmde de beste: “Juist omdat ik nog 
niets wist, kon ik écht experimenteren”, zegt de maakster van graigslisT 
allstarS in een interview met Het Parool, “zonder enige kennis van wat er 
daarna met die beelden zou gebeuren. Die scène is rauwer dan wat ik erna 
heb gemaakt, denk ik; hoe vaker ik filmde, hoe meer dat is gesleten.”
het onverwachtste van qualitY timE is misschien dat het laatste segment 
het traditioneelst realistisch en het grappigst iS. maar ook daarin worden 
regels overtredeN. een aanmodderfakker speelt in de laatste scène van 
het laatste segment voor de familie van zijn nieuwe vriendin gitaar maar 
weet niet meer van ophouden hij gaat maar door met zijn riedeltje het 
houdt niet op hij begint steeds weer opnieuw er komt geen einde meer 
aanNNNNNNNNN. ?is dit een rood monochroom of een close-up van 
tomatensoeP? ?een blauw vlak met witte strepen of de condens van langs 
gevlogen vliegtuigen aan de hemeL? ?moedervlekken, sterrenstelsels of 
stippen? wat we zien, wordt altijd geholpen door wat we weteN.

in ascenT overtreedt taN fionA de regel dat film bewegend beeld iS. haar 
film bestaat uitsluitend uit foto’S. gelukkig koos ze een onderwerp dat al 
heel lang heel vaak wordt vastgelegd: mount fujI, de japansE berg die zo 
iconisch is dat er zelfs een knuffel van bestaaT. ook taN fionA heeft voor-
gangers met dit procedé, natuurlijk op de eerste plaats sanS soleiL  
o nee la jetéE van markeR chriS, uit 1962. maar misschien is een filmisch 
experiment ook pas echt geslaagd als het herhaald kan worden, van expe-
riment wordt het dan een beproefde technieK. ook de close-up is ooit voor 
het eerst gebruikT. en na de avantgarde volgt in de kunst doorgaans de 
lyriek; taN heeft het procedé ingezet voor een klein meesterstuK.  
lyrisch is ook passagE van wildE jaschA en beN hendrikS, dat in meerdere 
vormen bestaat maar in geen enkele tot rust komt: de tijd als rivier die 
stroomt en nooit stokt; soms moet je meerdere beelden tegelijk zien om 
van die eenvoudige waarheid doordrongen te rakeN. en dat terwijl film nu 
juist over de macht beschikt om de tijd terug te draaien, letterlijker dan 

eerder ooit mogelijk waS. gek eigenlijk dat die mogelijkheid haast nooit 
wordt ingezet in verhaleN. geen egassap.
kunst is een spel waarvan de regels niet helemaal vaststaaN. ze worden 
steeds herschreveN. daarin verschilt het van mens-erger-je-nieteN. kun je 
desondanks vals spelen in de kunst? in de eerste lange film van beeldend 
kunstenaar kaaP van der geralD, beyonD indeX, komt het fenomeen voor 
dat in chinA schilderijen van westerse meesters worden nageschilderD. 
maar ook een beroemde foto van de fransE conceptuele kunstenaar yveS 
kleiN wordt erin nagemaakt. en die originele foto, getiteld sprong in de 
leegtE, was zelf al een truC. kleiN viel na de sprong niet te pletter. binnen 
de kunst is in ieder geval die illusie aanvaard. het is als goochelen zonder 
dat het publiek geïnteresseerd is in het geheim achter de truC. 

grenzen kunnen alleen overschreden worden als er grenzen zijN. kunste-
naars die ze overschrijden worden doorgaans bewonderD. het is bijna een 
sine qua non gewordeN. “2016 kan gerust het jaar worden genoemd waarin 
de grenzen tussen feit en fictie in filmverhalen van alle kanten werden be-
stookt”, schreven linsseN danA en ekkeR jaN pieteR vorig jaar in het boekje 
bij het tweede foruM van de regisseurS. Dat geldt vast ook voor 2017. en 
2018. ?zou het ook anders kunnen? zou een regisseur zich juist van de 
grenzen kunnen verwijderen en zich kunnen terugtrekken in bekend ge-
bieD? de russsischE conceptuele kunstenaars komaR & melamiD maakten 
in de jaren negentig in een aantal landen het meest gewenste en het minst 
gewenste schilderIJ. onderwerp en stijl van de doeken werden gekozen na 
een uitgebreide enquete onder een dwarsdoorsnede van de bevolkinG. ik 
ben benieuwd wat voor een film een dergelijk onderzoek zou opleveren. 
?zou er echt een standaardfilm te maken zijn, een film die op geen enkele 
manier verrassend is? ?en hoe zou je dat kunnen meten? een spel kun je 
winnen. een film niet.
is een film dus misschien altijd, per definitie, vals spelen? acteurs doen 
niet anderS. kraakmaN mariA is geen stewardess, en kerboscH michieL 

geen schutter, maar wat gebeurt er als een acteur in een documentaire 
infriltreerT? de grens tussen speelfilm en documentaire, tussen feit en fic-
tie, is een van de grenzen die maar blijft bestaan, hoe vaak er ook overheen 
wordt gesprongen. in strangeR in paradisE laat hendrikX guidO een witte 
man in een klaslokaaltje op lampedusA aan vluchtelingen uitleggen wat 
hen in europA te wachten staaT. de leraar wordt gespeeld door de vlaamsE 
acteur dhaenenS valentijN, de leerlingen zijn, voor zover ik kan nagaan, 
echte vluchtelingeN. in craigslisT allstarS is het de regisseur zelf die een 
grens overschrijdt. elagoZ samirA laat het niet bij regisseren en registre-
ren; ze verschijnt in graigslisT allstarS aan de andere kant van de camera en 
speelt dus mee in de documentaire die ze over mannen en erotiek maakt. 
“de camera creëert een bijna magische situatie, alsof er een publiek bij is,’’ 
zegt elagoZ in het eerder aangehaalde interview. “Het voelde niet echt alsof 
ik een film aan het maken was, maar alsof ik in een film staptE.’’

voor het gevoel in een film te spelen is vaak niet eens een camera nodig, 
al is die tegenwoordig bijna altijd aanwezig op je telefooN. iedereen kent 
dat gevoeL. misschien komt het doordat we tegenwoordig meer met dan 
zonder camera’s gemaakte beelden zieN. veel mensen zien hun vrienden 
waarschijnlijk vaker op foto’s dan in het echT. een van de meest natuur-
lijke grenzen, die tussen kunst en leven, is daardoor op een onverwachte 
manier kunstmatiger gewordeN. ?of is ook dat een grote illusie? de regels 
van dit spel schrijven voor dat ze veranderen. er is geen ontkomen aan, 
evolutionair of revolutionaiR. zelfs de regels van voetbal zijn wel eens ver-
anderD. een hoofdletter aan het begin of aan het einde of aan het begin is 
geen zaak van leven of dooD. Hoewel geloof in de kunst wel voorschrijft dat 
een verandering van vorm ook een verandering van inhoud kan betekenen. 
Misschien is dat wel het belangrijkste geloof. De regels zijn er om ze te 
overschreiden, geschrefen of . 

Bianca Stigter is kunstredacteur bij NRC Handelsblad.

 
*  ‘Wij zijn als dwergen, zittend op de schou-

ders van reuzen, zodat wij meer en verder 
zien dan zij, niet zozeer door de scherpte 
van onze eigen blik of door de lengte van 
ons lichaam, maar omdat wij in de hoogte 
worden getild en verheven worden door de 
grootheid van de reuzen.’
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Hoeveel etiketten, niches, subcategorieën zijn er denkbaar in film? Het 
aantal lijkt oneindig maar ik vermoed dat de grens ervan wordt bepaald 
door de diversiteit aan platforms waar films getoond kunnen worden. 
Vroeger waren die mogelijkheden nog tamelijk overzichtelijk.  
Je had arthouse en blockbusters, netjes verdeeld tussen filmhuizen 
en bioscopen (ik beperk me even tot Nederland). Die indeling is er nog 
steeds, maar ze wordt langzaamaan aan het zicht onttrokken door een 
aaneenschakeling van alternatieve publieke vertoningsplekken. Festi-
vals, tentoonstellingen en daarnaast de oneindig beschikbare hoeveel-
heid digitale kanalen zijn allemaal op zoek naar relevantie, en dat niet 
per se binnen het disciplinaire domein van “film”. 
Voordat deze alternatieven zich aandienden waren er ook al alternatie-
ven. In 1980 was ondergetekende filmprogrammeur en –operateur in 
het roemruchte jongerencentrum Azotod in De Meern (inmiddels een 
Utrechtse wijk). Typisch zo’n gelegenheid waar het onderscheid tussen 
arthouse en commercieel er nauwelijks toe deed. 

Een trouw en aanzienlijk publiek van pubers
Wekelijks werd er een koffer afgeleverd met daarin de 16mm spoelen 
van een of andere B-film uit de catalogus van de firma Dentex, die ik 
afdraaide voor een trouw en aanzienlijk publiek van pubers. Dat kreeg 
in het positieve geval Mondo Cane of Die Blechtrommel voorgeschoteld, 
afgewisseld met broeieriger titels als Het Debuut (waarvan de debute-
rende hoofdrolspeelster Marina de Graaf uit De Meern afkomstig dan 
wel regelmatig bezoekster van de Azotod zou zijn), Emanuelle 1 t/m 3  
en het roemruchte Histoire d’O. 
Bij deze laatste had ik per ongeluk de spoelen verwisseld, wat pas  

duidelijk werd toen er na de aftiteling nog een spoel in de koffer bleek 
te liggen. Het verhaal had er volgens de Azotod-gangers niet onder 
geleden. 
Zowel Histoire d’O als het jongerencentrum valt onder de categorie  
van het onclassificeerbare. De eerste een BDSM-film en artistiekerig  
geschiedenisepos tegelijk; de andere een allegaartje aan activiteiten 
waar de tweede generatie babyboomers zich massaal van alles en nog 
wat liet aanleunen – als ze maar niet naar de kerk hoefden. 

Het topje van de ijsberg
In ons huidige, neoliberale tijdperk is individualistisch onderscheid een 
leidend principe en dus zijn er heel veel verschillende niches nodig. 
Filmfestivals zijn er in Nederland in net zo veel soorten als dat er films 
te onderscheiden zijn: internationale film, Nederlandse film, documen-
taire, animatie, korte film, eenminutenfilm, architectuurfilm, wereldfilm, 
kinderfilm, Afrikaanse film, Arabische film. Dit is nog niet eens het topje 
van de ijsberg. 
Ik wil het hier hebben over film gemaakt door beeldend kunstenaars. 
Dat begon ruim een halve eeuw geleden met film- en videoregistraties 
van performances. In het huidige digitale tijdperk laat de kunstenaar 
geen enkele mogelijkheid meer onbenut om filmisch werk te maken en 
te tonen. “Kunst” is op zich een ijzersterke niche die elk ander etiket 
overbodig maakt.
Niettemin is er binnen die niche sprake van een fijnmazig, zich continu 
vertakkend stelsel van (sub-)categorieën. Videoregistraties van per-
formances geëxposeerd op een simpele monitor ontwikkelden zich tot 
spectaculaire videoprojecties, sculpturen en complete installaties met 

Jelle Bouwhuis denkt dat het NFF zich kan gaan oriënteren op een nieuwe, volwaardige niche

In Arthouse We Trust

Episode III: Enjoy Poverty
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YouTube is de film internationaal uitgegroeid tot een kleine blockbuster, 
waar menige Nederlandse filmproductie jaloers op kan zijn.
Er zijn in Nederland meer kunstenaars die, zoals Steve McQueen, 
volledige speelfilms maken, maar die vanwege bepaalde kwaliteiten 
en de kunstenaarsachtergrond wellicht beter te omschrijven zijn als 
‘kunstenaarsspeelfilms’. Eerder dit jaar ging op het IFFR de film Cactus 
Flower in première, van de Egyptische, in Nederland woonachtige Hala 
Elkoussy. Zoals al haar foto- en videowerk van de afgelopen vijftien jaar 
gaat ook deze film over Cairo, de zinderende en veelkoppige metropool 
met vijftig eeuwen geschiedenis. Het is een melancholische vertelling 
over het leven “van de gewone mens” in een stad waarvan de inwoners 
per definitie altijd op gespannen voet staan met de autoriteiten, en waar 
de huidige repressieve situatie in feite weinig verschil maakt in het leven 
van alledag. Die spanning, en de flegmatische omgang daarmee, is de 
kern van dit filmische story from below. De kunstenaarshand herken je 
door de manier waarop de scènes als een collage aaneengeregen zijn, 
door de kostumering, de aandacht voor uitbundige kleuren, of door de 
plotselinge interventies met dromerige ensceneringen (wat een beetje 
doet denken aan Terry Gilliam’s Brazil). 

Avantgardistische tradities
Elkoussy maakt deel uit van een groeiende groep kunstenaars die hun 
werkterrein uitbreiden naar de speelfilm. Net als bijvoorbeeld Fiona 
Tan en Gerald van der Kaap, wier werk is opgenomen in het Forum-pro-
gramma. Het kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen en Siebren de 
Haan legt zich toe op films geïnspireerd door de Nederlandse documen-
taire traditie en avantgardistische cinema. Dat begon in de vorm van 
filminstallaties voor kunstruimtes maar inmiddels leggen zij zich toe op 
volwaardige documentaires op zichzelf. Met hun bijzondere filmische 
signatuur brengen zij de consequenties van globalisering op arbeid en 
het dagelijks leven van arbeiders in beeld. Hun ruim zestig minuten 

durende Episodes of the Sea (2014) kwam grotendeels tot stand door, 
en met, Urker vissersfamilies. Het is een prachtige vertelling over het 
aanpassingsvermogen van de Urkers aan de globale visserijcompeti-
tie, aan draconische quota, aan de modernste technieken en Europese 
arbeidsmigratie. Wie deze film heeft gezien, zal het niet meer wagen om 
Urk als traditioneel of zelfs achterlijk weg te zetten; het dorp vormt juist 
de voorhoede in de globalisering. Het werk toert inmiddels langs inter-
nationale kunstinstellingen en filmfestivals, en heeft daarnaast succes 
in buurthuizen, omdat het samengaan van traditie en globalisering nu 
eenmaal een brede interesse kent. 
Inmiddels zijn Van Brummelen en De Haan aan een nieuwe film begon-
nen, Citizens of Nature, in het binnenland van Suriname. Door hun erva-
ringen met professionele filmproductie, een terrein dat voor kunstenaars 
nog vrijwel ontoegankelijk is, zijn ze een instituut gestart, Vriza, dat zich 
specifiek toelegt op filmproducties voor beeldend kunstenaars. 
Het zal dus niet lang duren of ook het Nederlands Film Festival kan zich 
oriënteren op een nieuwe, volwaardige niche: de kunstenaarsfilm.

Jelle Bouwhuis is onafhankelijk onderzoeker en adviseur op  
het gebied van moderne kunst en kunstmusea in het perspectief  
van globalisering.

monitoren, filmprojectoren, videobanden en eindeloze filmloops, en tot 
slot een hele klasse aan werken die zich niet of nauwelijks meer onder-
scheidt van “film”. 
Dat vervagend onderscheid is ten dele een gevolg van de teloorgang van 
technische definities. Termen als “film” en “video” verwijzen uiteindelijk 
naar de respectievelijke dragers van bewegend beeld. Film klinkt als cel-
luloid, dat soms nog door kunstenaars en regisseurs wordt ingezet als 
specifieke techniek met een historisch karakter. Video is vandaag de dag 
alleen nog bruikbaar als brede term voor het doorgeven van bewegend 
beeld op elektronische wijze. Oftewel, vrijwel alle film die tegenwoordig 
gemaakt en bekeken wordt.
Zodoende is er een klasse ontstaan van videoproducties die weliswaar 
ondenkbaar zijn zonder het circuit van de beeldende kunst – kunstaca-
demies, musea en tentoonstellingsruimtes, kunstcollecties, galeries 
en kunstsubsidies – maar die feitelijk niet meer onder de noemer kunst 
alleen zijn te rangschikken. Niet dat ze geen kunst zouden zijn, maar ze 
circuleren niet meer exclusief binnen datzelfde kunstcircuit. 

Vertoningsmogelijkheden
Mijn eerste voorbeeld is Episode III – Enjoy Poverty van Renzo Mar-
tens. Het werk ging tien jaar geleden tegelijkertijd in première in de 
(nu opgeheven) projectruimte SMBA van het Stedelijk Museum én als 
openingsfilm op het International Documentary Film Festival Amster-
dam. Een meesterzet, want sindsdien is het veelgevraagd zowel door 
kunstinstellingen als de filmwereld, internationaal. Martens heeft dus 
dubbel profijt van twee afzonderlijke circuits van belangstelling, verto-
ningsmogelijkheden en afzetkanalen. De film heeft een spectaculaire, 90 
minuten durende spanningsboog die zich voltrekt in Congo DRC. Mensen 
vragen wel eens of, en waarom, het werk kunst is, en of het niet eigenlijk 
een documentaire is. Het antwoord luidt dan: Het is beide. U kunt weer 
rustig slapen.

Diepgaande beschouwingen
KIRAC – Keeping It Real Art Critics is het geesteskindje van kunstenaar 
Stefan Ruitenbeek. Ruitenbeek maakte al filmpjes sinds zijn afstuderen 
aan de Rietveld-academie. Met zijn persoonsgerichte, psychisch-
kritische evaluaties jaagt hij de mensen van wie zijn carrière als 
kunstenaar afhankelijk zou kunnen zijn, regelmatig tegen zich in het 
harnas. Na een kort samenwerkingsverband met pornoproducente  
Kim Holland leek het sowieso gedaan met die carrière (een waardig 
opvolger van Histoire d’O heeft het in ieder geval niet opgeleverd). 
Maar met KIRAC heeft Ruitenbeek zijn dilettanterige attitude een 
plaats gegeven. Juist door de persoonsgerichte benadering is KIRAC 
een kanaal waarin kunst niet alleen aan de hand van de kunstwerken 
zelf wordt geanalyseerd; het gaat vooral in op de verstrengeling van 
financiële speculatie, narcisme en volgzaamheid als intrinsieke aspecten 
van de kunst en de kunstbeoordeling. 
Ruitenbeek brengt, samen met kunstenaar Tarek Sadouma, een 
gefortuneerde galeriehoudster uit Los Angeles aan het huilen vanwege 
haar gekoketteer met maatschappelijk geëngageerde kunst. In een 
andere film probeert hij samen met KIRAC-collega Kate Sinha Episode III 
te fileren. 
Ze slagen daar niet helemaal in, maar de analyse is zeker diepgaander 
en origineler dan we van de gemiddelde Nederlandse kunstcriticus 
mogen verwachten – mede omdat die vaak ondoorzichtige belangen 
heeft bij dezelfde kunstenaars en kunstinstellingen die bekritiseerd 
moeten worden. 

Kunstenaarshand
Ruitenbeek heeft daar geen last van. Zijn recentste film is een docu-
men-taire van meer dan een uur over de Amerikaanse kunsthandelaar 
Stefan Simchowitz, wat een ongegeneerde uiteenzetting is geworden 
over de dominante rol van marktmanipulatie in de kunstwereld. Op 
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AMOR
(Openingsprogramma, buiten competitie)

Twee tienermeisjes in een winkel. “Dit truitje is wel leuk, hè?”, zegt de een, meer tegen 
haar spiegelbeeld dan tegen haar vriendin die net uit het pashokje komt. Zelfde truitje.  
Andere kleur. “Je lijkt wel een slet in dat ding.” Zo zijn vriendinnen. Vooral als ze ergens  
in die onbestemde leeftijd tussen servet en tafellaken zitten. Aan elkaar geklit als tijger-
welpjes, maar altijd bereid om een klauw uit te slaan. 

In AMOR volgt de twee jaar geleden aan de Nederlandse Filmacademie afgestudeerde Isa-
bel Lamberti zo’n vriendinnenclubje in multicultureel Amsterdam-West. Ze zijn bijdehand, 
goedgebekt, maar nog lang niet klaar voor het leven waarnaar ze zo verlangen: jongens, 
feestjes, drinken, ergens bij horen. Net als haar afstudeerfilm Volando Voy, waarin ze twee 
Spaanse zigeunerbroertjes volgde op de lange weg naar school, is AMOR een mix van docu-
mentaire en fictie, half-affe scènes en rake, anekdotische observaties als manier om dicht 
bij de levens van haar hoofdpersonen te komen. Her en der onverwacht gestileerde shots – 
naar de rand van het kader verbannen personages, die steeds maar weer op een rijtje in de 
metro heen en weer reizende meisjes – herinneren aan Céline Sciamma’s Girlhood (Bande 
de filles, 2014), dat een vergelijkbaar groepje vriendinnen in een Parijse banlieue volgt.

Donderdag 21 september, 19.30 uur, Louis Hartlooper Complex 1. Met voorgesprek.

AMOR
Nederland / 2017 / 24’
Regie
Isabel Lamberti
Scenario
Isabel Lamberti, Lenina Ungari
Camera
Jeroen Kiers
Montage
Augustine Huijsser
Productie
Marc Bary (IJswater Films)
Production design 
Tim Balk
Sound design 
Tom Jansen
Met
Dyomarah Alvarez,  
Heavenly Dap, Amber Koning, 
Richelle Plantinga
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Limburgia
(Openingsprogramma, buiten competitie)

Als de 60-jarige, traditiegetrouwe Willie Willems (Michiel Kerbosch) tijdens het jaarlijkse 
koningsvogelschieten de kans krijgt om koning van de Schutterij Limburgia te worden, zet 
hij alles op alles. Maar ondanks zijn minutieuze voorbereidingen gaat alles mis op de grote 
dag. Wanneer zijn vrouw Fien (Mieneke Bakker) op weg naar de supermarkt verongelukt 
in de Limburgse velden, slaat Willie definitief door; als een eenmansleger verdedigt hij 
het schutterslokaal tegen de verbouwingsplannen van de niet in tradities geïnteresseerde 
import-burgemeester, terwijl hij verbeten probeert zijn overleden vrouw alsnog tot koningin 
te kronen.
 
Noël Loozen werd in 1983 geboren in Geleen en groeide op in Maastricht, en dat laat zich 
zien. Zijn Kort!-film Spoetnik – een nostalgisch sprookje over een frietkot en de liefde – is 
gesitueerd op een surrealistisch grensplekje net over de grens bij Maastricht; de titel is de 
zuidelijke benaming voor een berenhap. Ook het droog-tragikomische Limburgia, gemaakt 
als onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma One Night Stand, speelt in het uiter-
ste zuiden van Nederland. Het landschap is schitterend, het dialect bepaald exotisch.

Dat Loozen voordat hij afstudeerde aan de Nederlandse Filmacademie is opgeleid tot foto-
graaf is in elk shot zichtbaar; Limburgia is een aaneenschakeling van zorgvuldig gekadreer-
de tableaux vivants, die ook door de onderkoelde, tikje treurige humor doen denken aan het 
werk van de Zweedse meester Roy Andersson. 

Donderdag 21 september, 19.30 uur, Louis Hartlooper Complex 1. Met voorgesprek.
Lejla
Bosnië en Herzegovina, Nederland / 2017 / 22’
Scenario en regie
Stijn Bouma
Camera

One Night Stand XII –  
Limburgia 
Nederland / 2017 / 45’
Regie
Noël Loozen
Scenario
Joeri Kloppert, Noël Loozen
Camera
Tim Kerbosch
Montage
Mieneke Kramer
Productie
Gijs Kerbosch (HALAL)
Production design
Sanne Schat
Muziek
Sjam Sjamsoedin
Met
Michiel Kerbosch, Tarik Moree, 
Mieneke Bakker
Omroep
BNN-VARA, NTR, VPRO
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Lejla
(Openingsprogramma, buiten competitie)

Na zijn studie Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam probeerde Stijn Bouma 
drie keer op de Nederlandse Filmacademie te komen. Nadat hij evenzoveel keer was afge-
wezen, las hij over de filmschool die de Hongaarse filmmaker Béla Tarr aan het opzetten 
was in Sarajevo. Hij meldde zich aan en werd aangenomen. 

In het tweede jaar kreeg Bouma van Tarr de opdracht om een verhaal uit James Joyces  
Dubliners te verfilmen. Hij koos het kortste verhaal, Eveline, over een jonge vrouw met een 
geliefde die haar vraagt of ze met hem meegaat naar Buenos Aires, en combineerde dat 
met de verhalen van een aantal jonge mensen die hij in Sarajevo had leren kennen. Ze ver-
telden allemaal dat ze Bosnië wilden verlaten, omdat de jeugdwerkloosheid er enorm is.

Bouma nam zijn sferische kortfilm op met een Bosnische cast en crew. Tarr bemoeide zich 
met de structuur, hij was bij de casting en hij kwam kijken bij de montage. Op de aftiteling 
staat hij vermeld als mentor. Nadat het filmpje was afgewezen door de festivals van  
Rotterdam en Berlijn, stuurde Bouma Lejla op hoop van zegen naar Cannes. Daar werd hij 
geselecteerd voor de studentencompetitie Cinéfondation, uit ruim 2500 inzendingen. 

Donderdag 21 september, 19.30 uur, Louis Hartlooper Complex 1. Met nagesprek.

Lorenzo Fabbro
Montage
Fatih Tura
Productie
Emina Ganic, Stijn Bouma,  
Paul Oscar Kanter, Ibrahim 
Karatay (Sarajevo Film 
Academy, Alchemic Film)
Production design
Chrystyan Romero
Sound design 
Jesse Maasdam
Met
Lejla Hadžic, Vedad Terzic, 
Slobodan Cabakovic
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Beyond Index
(Wereldpremière)

Wat is echt en wat niet? Dat is niet alleen iets waar filosofen zich al eeuwenlang mee  
verpozen, maar ook een vraag die steeds weer opduikt als we ons met kunst bezighouden. 
We kijken naar iets, we vinden het mooi (of niet) en hoe mooier we iets vinden, hoe onver-
mijdelijker het is dat op een gegeven moment de vraag ‘waarom’ opkomt. En in het zoeken 
naar een antwoord speelt dan vaak de manier waarop het kunstwerk zich tot de wereld 
verhoudt een rol. 

Beyond Index is een kunstwerk dat op die manier zijn eigen bestaansrecht ondervraagt  
en ondergraaft. Het eerste lange filmwerk van beeldend kunstenaar Gerald van der Kaap  
is zelf ook ‘beyond index’; niet te categoriseren. Het is een speelfilmessay over kunst- 
vervalsers, de kleur blauw, kunstenaar Yves Klein, luchtvervuiling en neokolonialisme;  
een ongeplande hommage aan Orson Welles’ beroemde F For Fake.

Maar het is ook een trance-beeldcollage getoonzet op de muziek van het Berlijnse deep-
house-duo Âme. Je kunt de film (gefotografeerd door Jia Zhang-ke’s vaste cameraman Yu 
Lik-Wai) bekijken als een travelogue door de economische grootmacht China, een meditatie 
over kapitaal en utopia, en een postmodern antwoord op Walter Benjamins essay over ‘Het 
kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid’. En het is allemaal echt 
waar – of niet. Associatief, maar niet vrijblijvend. 

Vrijdag 22 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 1.
Met een inleiding door Casper Vandeputte en een nagesprek.

Beyond Index
Nederland / 2017 / 83’
Scenario, regie en montage
Gerald van der Kaap
Camera
Joewi Verhoeven
Yu Lik-Wai
Gerald van der Kaap
Productie
Mira Mendel, René Mendel 
(Interakt)
Muziek
ÂME (Kristian Rädle,  
Frank Wiedemann)
Met
Chen Yi Ying, Yu Naijia, Gao 
Jian, Weng Leibin, Feng Yi Jie, 
Ye Qianfu, Liu Tianyu
Website
facebook.com/beyondindex
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Broers
In 2012 regisseerde Bram Schouw de NTR Kort! Sevilla, over een prille tiener die met zijn 
oudere, charismatische broer en diens vriendinnetje naar Sevilla reist. De fraaie roadmovie 
leverde Schouw het Gouden Kalf voor Beste Korte Film op; scenarist Marcel Roijaards won 
de Zilveren Krulstaart.

Het bijzondere kleinood kan in retrospectief worden gezien als voorstudie van Broers, de 
eerste lange speelfilm van Schouw en Roijaards, waaraan werd meegewerkt door onder 
meer dezelfde producent, dezelfde cameraman en dezelfde componist, maar met andere 
hoofdrolspelers.

Aan het begin van Broers wordt dichter Jan Emmens geciteerd: ‘Hoe komt wie vliegt ooit 
tot bedaren, en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?’ Het is een treffende karakterschets 
van de broers Alex (Niels Gomperts) en Lukas (Jonas Smulders). De eerste – de oudste 
– is een rusteloze, charismatische losbol; de tweede een zachtaardige, dodelijk verlegen 
muurbloem. Zonder dat precies duidelijk wordt waarom, beginnen de tegenpolen aan een 
ongewisse reis.

Net als Sevilla moet het fragmentarische, niet-chronologische Broers het meer hebben  
van de sfeer dan van het verhaal. Onderweg naar Frankrijk sprokkelde cameraman Jasper 
Wolf talrijke feeërieke, in tegenlicht badende shots bij elkaar; ook het geluidsontwerp van 
Evelien van der Molen en de muziek van Rutger Reinders dragen bij aan de escapistisch-
romantische sfeer van deze combinatie van roadmovie, karakterstudie, coming-of-agefilm 
en noodlotsdrama.

Zaterdag 23 september, 15:00 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Thibaud Delpeut en een nagesprek.

Broers
Nederland / 2017 / 105’
Regie
Bram Schouw
Scenario
Marcel Roijaards
Camera
Jasper Wolf (NSC)
Montage
Annelien van Wijnbergen (NCE)
Productie
Frank Hoeve, Katja Draaijer 
(BALDR Film)
Production design
Elza Kroonenberg
Muziek
Rutger Reinders
Met
Jonas Smulders, Niels 
Gomperts, Christa Théret
Sound design 
Evelien van der Molen
Omroep
NTR
Distributie
September Film
Website
broersdefilm.nl
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Stranger in Paradise
In de proloog van Stranger in Paradise verbindt regisseur Guido Hendrikx alles met alles. 
Aankomst van een trein op het station van La Ciotat (de allereerste bewegende beelden die 
de gebroeders Lumière in 1896 publiekelijk vertoonden) met satellietbeelden van de aarde; 
vermenigvuldigende cellen met nieuwsbeelden van vluchtelingenstromen. Ondertussen 
orakelt een voice-over in sappig Vlaams over het leven en het verplaatsen van het leven van 
zuid naar noord, over oorlog en de geboorte van de natiestaat, over de wedloop om schaarse 
middelen en over het lijden van de ander als small screen-entertainment.

Met de prikkelend-pretentieuze opening is de toon gezet van Hendrikx’ politieke filmessay 
over de staat van Europa. Het vervolg speelt in een zweterig klaslokaaltje op Sicilië, waar 
een blanke Europese man met een hautaine, zeg maar gerust superieure oogopslag, een 
wisselend gezelschap van vluchtelingen/gelukszoekers ontvangt. In drie delen spreekt hij 
de ‘jonge, sterke, gezonde mannen vol hoop en ambitie’ toe met drie verschillende ton-
gen: die van een neoconservatief (“Wir schaffen das nicht!”), een idealist (“Durf te blijven 
dromen”) en een bureaucraat, die de vluchtelingen onder meer voorrekent hoeveel ze de 
Nederlandse samenleving gaan kosten.

De blanke man is een acteur (Valentijn Dhaenens), onthulde Hendrikx in aanloop naar het 
IDFA, waar Stranger in Paradise werd bekroond met een speciale juryprijs; zijn teksten zijn 
nauwkeurig gescript. Of de Afrikaanse mannen dat doorhebben, valt niet of nauwelijks uit 
de documentaire op te maken. Is dat erg? Heiligt het doel de middelen? Wat is het doel 
eigenlijk? Wat wil Hendrikx duidelijk maken en aan wie? De kracht van Stranger in Paradise
is dat iedereen die vragen anders kan beantwoorden.

Zaterdag 23 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Thibaud Delpeut en een nagesprek.

Vooraf wordt A Story About My Eyes vertoond, een vijf minuten durende documentaire 
die Guido Hendrikx maakte in samenwerking met Go Short. 

Stranger in Paradise
Nederland / 2016 / 72’  
(Engelse versie)
Scenario en regie
Guido Hendrikx
Camera
Emo Weemhoff
Montage
Lot Rossmark
Productie
Frank van den Engel  
(Zeppers Film & TV)
Muziek
Juho Nurmela, Ella van der 
Woude
Sound design
Tijn Hazen
Met
Valentijn Dhaenens
Omroep
VPRO
Distributie
Mokum Filmdistributie i.s.m. 
Cinema Delicatessen
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Vind die domme trut en  
gooi haar in de r ivier
Gebruikers van sociale media hebben het inmiddels in de gaten: als je video’s van dieren- 
mishandeling van hun entertainmentwaarde wilt ontdoen, dan moet je ze niet bekijken,  
niet sharen, niet liken. Wat er gebeurt als zo’n filmpje toch viral gaat is het onderwerp van 
Ben Brands eerste lange film Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. 

Gebaseerd op ware gebeurtenissen: een filmpje waarop een meisje in een rode hoodie 
puppies in een stromend riviertje gooide, leidde tot een ware heksenjacht onder gebruikers 
van internetforum 4chan. Brand is geïnteresseerd in wie dat meisje had kunnen zijn, en in 
het bijzonder wie de maker van het YouTube-filmpje was. Het werd een fictief verhaal over 
sociale media, zonder al te veel gebruik te hoeven maken van die karakteristieke sociale 
media-esthetiek (onscherp, onvast, pixelig).

Het werd ook een verhaal dat niet per se iets hoeft te verklaren, niet om medelijden vraagt. 
Het is wel een film die ons eraan wil herinneren dat de meeste (jonge) mensen fouten 
maken. En dat het internet de grootste foutenvermenigvuldiger en faalversneller is die we 
kennen. Met keiharde en onthutsende gevolgen. De enige vraag waarmee je blijft zitten is 
deze: had Transformers-regisseur Michael Bay nou echt niet in de smiezen dat hij onderdeel 
werd van het probleem door 50.000 dollar uit te loven voor informatie die tot de opsporing 
van het meisje zou leiden? Hoezeer is een van de machtigste mannen uit de media-indus-
trie zich van zijn eigen macht bewust? En waar staan wij als toeschouwers?

Zaterdag 23 september, 21:45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Thibaud Delpeut en een nagesprek.

Vind die domme trut en gooi 
haar in de rivier
Nederland / 2017 / 86’
Regie
Ben Brand
Scenario
Ilse Ott, Ben Brand
Camera
Paul Özgür
Montage
Patrick Schonewille (NCE) 
Productie
Jeroen Beker, Sabine 
Veenendaal (Submarine Film)
Production design
Lieke Scholman
Muziek
Christiaan Verbeek
Sound design
Mark Glynne
Met
Nino den Brave, Senna Fokke, 
Wim Opbrouck
Omroep
NTR
Website
submarine.nl



30  |  NFF 2017 3e Forum van de Regisseurs  |  31 

Ascent
Ascent van kunstenaar/filmmaker Fiona Tan is een ‘foto-film’: in tachtig minuten komen  
ongeveer zeshonderd foto’s van Mount Fuji voorbij. Eerst in verschillende formaten tegen 
een zwarte achtergrond, waarbij de muziek net zo abrupt wisselt als de beelden, maar 
allengs vloeiender, ritmischer.

De foto’s zijn afkomstig uit het archief van het Izu Photo Museum, dat aan de voet van de 
Japanse berg ligt en dat Tan de opdracht voor de film gaf. Een ander deel ontving ze nadat 
ze een internationale oproep had geplaatst. Familiekiekjes, ansichtkaarten met spectaculai-
re zonsondergangen, foto’s van 19de-eeuwse filmstudio’s en propagandafoto’s uit de jaren 
dertig wisselen elkaar af: Mount Fuji met zonnebloemen ervoor, pelgrims tegen de berg 
geplakt, de heilige berg met Amerikaanse straaljagers erboven. 

De losse beelden krijgen samenhang door een voice-over in dialoogvorm, tussen de Britse 
Mary (Tan zelf) en haar overleden Japanse geliefde Hiroshi (de Japanse acteur Hiroki Hase-
gawa). Hij leest de brieven voor die hij haar heeft geschreven; zij praat over (het beklimmen 
van) de berg, over oorlog, vulkanen, kersenbloesems en de natuur. Over dromen, slapeloos-
heid en leegte én over het medium film en fotografie.

Mount Fuji mag dan een van de meest gefotografeerde plekken op aarde zijn, Tan werpt 
door haar breed meanderende associaties en projecties nieuw licht op de berg. Ascent  
(‘beklimming’) is – mede door de gevoelige montage van Tans vaste editor Nathalie Alonso 
Casale, het fraaie sounddesign van Hugo Dijkstal en de score van Leo Anemaet – een  
prikkelende reis naar de top én een dito reis door de tijd en het bewustzijn.

Zondag 24 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Thibaud Delpeut en een nagesprek.

Ascent
Nederland, Japan / 2016 / 80’
Scenario, regie en productie
Fiona Tan
Montage
Nathalie Alonso Casale
Muziek
Leo Anemaet
Stemmen
Hiroki Hasegawa, Fiona Tan
Sound design 
Hugo Dijkstal
Distributie
Periscoop Film
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Quality Time
Daan Bakker maakte naam met twee originele kortfilms: Jacco’s film (2009), zijn afstudeer-
film aan de Nederlandse Filmacademie, en Bukowski (2010), waarmee hij op het Neder-
lands Film Festival de Prijs van de Stad Utrecht won, een onderscheiding voor het beste 
debuut. Vervolgens werkte hij als scriptconsultant en scenarist aan films van anderen, 
waaronder publieksfilms als Valentino (2013) en Midden in de Winternacht (2013).

Toen hij begin 2014 op het IFFR bij de première was van Helium, gemaakt door vrienden van 
de Filmacademie, begon het bij Bakker te kriebelen. Hij wilde weten wat voor film hij zelf 
zou maken. De volgende ochtend schreef hij in één ruk een synopsis. Die synopsis werd het 
eigenzinnige, uit vijf korte films opgebouwde Quality Time, dat begint als minimalistische 
animatiefilm over Koen, die misselijk wordt van de melk en de ham die hij altijd krijgt op fa-
miliefeestjes, en al snel verandert in een soort gestileerde documentaire over een amateur-
fotograaf, waarna ergens in Noorwegen een tijdmachine opduikt en even later iemand wordt 
ontvoerd door buitenaardse wezens.

De abstractie van het eerste deel werkt als een breekijzer. Bakker maakt afspraken met de 
kijker: dat hij met zijn eigen verbeelding een bijdrage moet gaan leveren. Dat is bij elke film 
natuurlijk zo, maar hier is het vrij extreem. Omdat beelden ontbreken en de stemmen geen 
intonatie hebben, moet je veel meer invullen dan normaal. Als het goed is, roept het iets bij 
je op. Als dat niet zo is, loop je waarschijnlijk de zaal uit.

Quality Time dong eerder dit jaar op het IFFR mee naar de Tiger Awards. Die prijs ging aan 
Bakker voorbij, maar hij won wel de MovieZone Award, de prijs van de jongerenjury.

Maandag 25 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 1.
Met een inleiding door Davy Pieters en een nagesprek.

Quality Time
Nederland, Noorwegen /  
2017 / 89’
Scenario & regie
Daan Bakker
Camera
Robbie van Brussel (NSC)
Montage
Sander Vos (NCE)
Productie
Iris Otten, Sander van Meurs, 
Pieter Kuijpers (Pupkin)
Production design
Roland Mylanus
Sound design 
Evelien van der Molen
Met
Noël S. Keulen, Thomas  
Aske Berg, Giulio D’Anna,  
Steve Aernouts
Omroep
VPRO
Distributie
September Film
Website
facebook.com/qualitytimefilm/



34  |  NFF 2017 3e Forum van de Regisseurs  |  35 

Craigslist Allstars
“READ ME! Looking for strangers” stond er in de advertentie die de Finse kunstenaar  
Samira Elagoz plaatste op Craigslist (het internationale equivalent van Marktplaats).  
Ze was in het bijzonder op zoek naar mannen: “W4M” in virtueel veilingjargon. Maar wie er 
nu de koopwaar was en wie de klant was niet meteen duidelijk. Ze zocht naar mensen die 
door haar gefilmd wilden worden over hun ontmoeting, een slang die in zijn eigen staart bijt 
dus: de ontmoeting werd het doel van de ontmoeting. 

Wat er verder gebeurde was niet gescript. Met de een werd ze dronken, van de ander leerde 
ze dansen, een derde bekeek ze terwijl hij voor zijn webcam masturbeerde. De rollen wer-
den voortdurend omgedraaid: soms maakte Elagoz de dienst uit, soms liet ze zich bespelen. 
En de toeschouwer moet voortdurend zijn blik scherpen, zijn ogen accommoderen – van 
voyeur naar getuige, van “male” (de traditionele mannelijke blik op het geseksualiseerde 
vrouwelijke lichaam) naar “female gaze” (een andere, niet per se 180 graden gedraaide, 
maar minder geobjectiveerde manier van kijken naar lichamen en seksualiteit). 

Craigslist Allstars rekt de grenzen van de documentaire weer wat verder op door nadruk-
kelijk een element van performativiteit te introduceren. Het feit dat Elagoz is opgeleid als 
choreograaf zegt wat dat betreft genoeg: meer dan een film is haar film een dans. Met de 
toeschouwer als onverwachte derde in een pas de deux tussen ontroerende filmische eer-
lijkheid en het bijbehorende ongemak. 

Maandag 25 september, 21:45 uur, Louis Hartlooper Complex 1.
Met een inleiding door Davy Pieters en een nagesprek.

Craigslist Allstars
Nederland, Finland / 2016 / 66’
Scenario, regie, camera, 
montage en productie
Samira Elagoz
Nederland, Finland
Website
samiraelagoz.com/
craigslist-allstars/
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Passage
Het filmproject Passage van regisseurs Jascha Wilde en Ben Hendriks bestaat inmiddels  
in verschillende vormen: als installatie, als film en als 3D-film; die laatste zal tijdens  
het Forum van de Regisseurs zijn première beleven. Wij selecteerden echter de uit drie 
schermen bestaande installatie voor de competitie: drie steeds net iets verspringende  
en met elkaar communicerende kaders waarin we als passagiers aan boord van smalle  
binnenschepen naar Zuid-Frankrijk meevaren. Vanuit de hut van de “spitsenschipper” kijken 
we naar het veranderende en verdwijnende Europa. 

Ooit was de spits de voorloper van de Europese economie. Nu wordt hij door vrachtwagens 
voorbijgereden, of stoomt ze langzaam voorbij als de snelwegen weer eens filerijden. Net 
als in The Forgotten Space (2010) van Alan Sekula en Noël Burch, de klassieke documentai-
re over de effecten van globalisering op de zeevaart, is Passage zowel een reisfilm als een 
essay over de verdwijnende binnenvaart (met een schitterende hommage aan Jean Vigo’s 
L’Atalante). Terwijl een schip vele malen meer vracht kan vervoeren dan een vrachtauto. 

Soms geven de drie schermen een gezamenlijk beeld te zien, soms communiceren totalen 
van bruggen en kanalen met close-ups van handen en touwen. Alles is consequent met gro-
te scherptediepte gefilmd, waardoor je ogen meegezogen worden door de eindeloze wijze 
weidsheid van de landschappen.

Dinsdag 26 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Davy Pieters en een nagesprek.

De drieschermsinstallatie van Passage is vrijdag 22 en zaterdag 23 september van
10.00 tot 19:00 uur te zien in de Hekmanfoyer van de Stadsschouwburg Utrecht. 

Passage
Nederland / 2016 / 53’
Scenario en regie
Jascha de Wilde, Ben Hendriks
Camera en montage
Ben Hendriks
Productie
Joop van Wijk (Molenwiek Film) 
en Jascha de Wilde
Muziek
Marion von Tilzer,  
Alan Ganga Purves
Sound design 
Ranko Pavkovic 
Distributie
Amstelfilm
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In Blue
Regisseur Jaap van Heusden laat in al zijn films grote thema’s aan de orde komen. Maar 
de verhalen die hij eromheen verzint probeert hij zo klein mogelijk te houden. Of het nu de 
beleggingswereld aan de Amsterdamse Zuidas is, in zijn speelfilmdebuut Win/Win (2010), de 
dilemma’s van een dronepiloot (in de korte tv-film Drone uit 2011) of het leven in een asiel-
zoekerscentrum (De nieuwe wereld, 2013); wat hij uit wil zoeken is wat die grote, abstracte 
werelden, anonieme structuren en ongrijpbare mechanismen voor effect hebben op de 
individuen die zich daar doorheen bewegen. 

In In Blue reist hij in de voetsporen van een stewardess tussen Amsterdam en Boekarest, 
en onderzoekt hij het welgestelde westerse schuldgevoel in het licht van concrete nood. 
Het verhaal gaat van start als de door Maria Kraakman gespeelde Lin tijdens een vlucht 
een kind ter wereld moet helpen komen en opeens met haar eigen moedergevoelens wordt 
geconfronteerd. 

Wat moet ze met die gevoelens; waar moet ze die oplossen? In haar eigen verleden?  
Of in de ontmoeting met een straatjongondertuen, die misschien wel veel meer dan louter 
moedergevoelens in haar losmaakt? Het resultaat is een complexe karakterstudie die ons 
in een wereld laat afdalen waar we misschien wel helemaal niets te zoeken hebben. Kunnen 
we anderen helpen door onszelf te helpen en vice versa?

Woensdag 27 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 1.
Met een inleiding door Thibaud Delpeut en een nagesprek.

In Blue
Nederland, België, Roemenië / 
2017 / 102’
Regie
Jaap van Heusden
Scenario
Jaap van Heusden, Jan Willem 
den Bok 
Camera
Melle van Essen (NSC)
Montage
Jasper Quispel (NCE)
Productie
Marc Bary, Steven Rubinstein 
Malamud (IJswater Films)
Production design
Jorien Sont, Lieke Scholman
Muziek
Minco Eggersman
Sound design 
Marco Vermaas
Met
Maria Kraakman, Bogdan Iancu
Omroep
NTR
Distributie
Paradiso Entertainment 
Nederland
Website
facebook.com/InBlueMovie/



40  |  NFF 2017 3e Forum van de Regisseurs  |  41 

Satan Said Dance
(Slotfilm, buiten competitie)

Een simpele titelkaart aan het begin van Satan Said Dance legt de spelregels uit: de film is 
een puzzel. En niet zomaar een puzzel. Een puzzel met 54 stukjes van twee minuten die op 
43 miljard manieren in elkaar gelegd kan worden. Volgens regisseur Katarzyna Roslaniec 
vertellen ze desondanks allemaal hetzelfde verhaal. Maar is dat wel zo? 

Als deze “Instagram-film in de tijden van de selfie” één ding duidelijk maakt, is dit dat we 
hoofdpersoon Katarina misschien wel nooit helemaal zullen leren kennen. Net zoals de 
vorm van de film een manier is om haar caleidoscopische ADHD-leven te verbeelden:  
succesvol schrijfster, zelfdestructief, aan drie vriendjes niet genoeg, op de hielen gezeten 
door een jonger zusje dat net zo wil zijn als zij, een complexe relatie met haar ouders. En 
dan verder nog de gebruikelijke seks, drugs en rock ‘n’ roll, die in geen enkel leven van een 
prille twintiger die alles to the max wil doen, mogen ontbreken. 

Satan Said Dance loopt over van de filmische vormen. En vraagt zich tegelijkertijd af wat  
film eigenlijk is in het moderne medialandschap. Daarom is deze Pools-Nederlandse  
coproductie van een van de toonaangevende vrouwelijke regisseurs van de Poolse new wave 
de gedroomde slotfilm van het derde Forum van de Regisseurs. En wie anders dan acteur 
Tygo Gernandt als een van Karolina’s minnaars kan zo gevaarlijk balanceren op die dunne 
lijn tussen vrijheid en zelfvernietiging?

Donderdag 28 september, 18:45 uur, Louis Hartlooper Complex 1. Met nagesprek.

Nota bene: deze film wordt aansluitend aan de prijsuitreiking vertoond.

Satan Said Dance
Polen, Nederland / 2017 / 93’
Scenario en regie
Katarzyna Roslaniec
Camera
Virginie Surdej
Montage
Stafan Stabenow
Productie
Trent, Piotr Kobus, Angieszka 
Drewno, Charlotte Scott-Wilson
(OAK Motion Pictures, Mañana 
Films)
Production design
Lieke Scholman
Sound Design 
Jan Schermer 
Met
Magdalena Berus,  
Tygo Gernandt, Lukasz Simlat
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Een driekoppige jury reikt op donderdagvond 28 september de VEVAM 
Prijs van het Forum van de Regisseurs uit. De prijs bestaat uit 5.000 euro, 
te investeren in een nieuwe productie, en de penning van het Forum van de 
Regisseurs, ontworpen door het Utrechtse atelier SUS goudsmeden.
De jury bedenkt tijdens het kijken zijn eigen prijs. Het hoeft dus niet een 
prijs voor de beste film te zijn, of voor de beste artistieke prestatie, maar 
het kan ook gaan om al die andere dingen die film met je doet: verras-
sen, aan het denken zetten, tegen de borst stuiten, verwarren, ontroeren.

Gust Van den Berghe
Gust Van den Berghe (1985) studeerde aan het RICTS Brussel. Hij is 
werkzaam als regisseur, doceert aan filmscholen in Brussel en Gent 
en cureert komende winter een tentoonstelling in Museum M in Leuven 
over de schilder Edgard Tytgat (1879-1957). Voor de televisiereeks  
Schrijven in de Lage Landen, maakte Van den Berghe een aflevering over 
zijn moeder, Het portret van Kristien Dieltiens (2016). 
Zijn film Lucifer (2014) opende in 2015 het eerste Forum van de Regis-
seurs. Net als in zijn eerdere lange films En waar de sterre bleef stille 
staan (2010) en Blue Bird (2011) was het thema in Lucifer de verhouding 
tussen hemel en aarde, en de menselijke rol daarin. Lucifer werd  
regelmatig beschreven als het einde van ‘de trilogie van Gust Van den 
Berghe’. Dit einde werd gekenmerkt door een film met cirkelvormig 
kader, gefilmd met wat Van den Berghe later een ‘Tondoscope’ noemt. 

Mijke de Jong
Mijke de Jong (1959) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Haar 
film In krakende welstand (1989) won de Prijs van de Stad Utrecht op de, 
toen nog, Nederlandse Filmdagen en voor Hartverscheurend (1993) ont-

ving ze de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. Bluebird (2005) ontving 
een Kristallen Beer voor beste speelfilm op het festival van Berlijn. Voor 
Tussenstand (2007) ontving Mijke opnieuw de Prijs van de Nederlandse 
Filmkritiek en het Gouden Kalf voor Beste Regie. Joy (2010) won het Gou-
den Kalf voor Beste Film. Deze editie dingt Layla M. mee naar de Gouden 
Kalveren. De film gaat over de 18-jarige Layla, geboren Amsterdamse 
van Marokkaanse ouders, die het plan maakt om zich bij een groep radi-
cale moslims te voegen. “Dit is geen film over radicalisering, maar over 
een radicale persoonlijkheid”, aldus De Jong. 
Tijdens het Forum van de Regisseurs is er een speciale vertoning van 
Layla M. met een nagesprek met De Jong. 

Morgan Knibbe
Regisseur Morgan Knibbe (1989) studeerde aan de Nederlandse Film-
academie en debuteerde in 2015 met Those Who Feel The Fire Burning, 
waarmee hij onder meer de eerste VEVAM Fonds Prijs van het Forum 
van de Regisseurs won. De film werd tevens bekroond met twee Gouden 
Kalveren – voor Lange Documentaire en voor Beste Sound Design – 
en was de Nederlandse inzending voor The Academy Awards. 
Met zijn op Lampedusa geschoten kortfilm Schipwreck (2014) won 
Morgan onder meer een Zilveren Luipaard op het festival van Locarno; 
samen hebben de films wereldwijd meer dan dertig prijzen in de wacht 
gesleept. Het camerawerk voor beide films deed Knibbe zelf; hij werkt 
nu ook als cameraman voor regisseurs als David Verbeek, wiens Full 
Contact (2016) de tweede editie van het Forum van de Regisseurs won.  
Momenteel schrijft Knibbe het script voor zijn speelfilmdebuut.

VEVAM Prijs van het Forum van de Regisseurs

feliciteren Broers, Quality Time, Ascent, Stranger in Paradise  
en Passage met de selectie voor het Forum van de Regisseurs.
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Het Nederlands Film Festival bedankt zijn partners

Speciale dank aan al onze vrijwilligers, NFF Vrienden en NFF Ondernemersclub!





Programmaoverzicht
Do 21 sep, 14:00 uur, LHC2: speciale vertoning Layla M. van jurylid Mijke de Jong

Do 21 sep, 19.30 uur, LHC1: openingsprogramma met AMOR van Isabel Lamberti;  

 One Night Stand XII – Limburgia van Noël Loozen; Lejla van Stijn Bouma

Vr 22 sep, 18:45 uur, LHC1: Beyond Index van Gerald van der Kaap

Vr 22 en za 23 sep, 10:00 tot 19:00 uur, Hekmanfoyer Stadsschouwburg: drieschermsinstallatie Passage

Za 23 sep, 15:00 uur, LHC2: Broers van Bram Schouw

Za 23 sep, 18:45 uur, LHC2: Stranger in Paradise van Guido Hendrikx

Za 23 sep, 21:45 uur, LHC2: Vind die domme trut en gooi haar in de rivier van Ben Brand

Zo 24 sep, 18:45 uur, LHC2: Ascent van Fiona Tan

Ma 25 sep, 18:45 uur, LHC1: Quality Time van Daan Bakker

Ma 25 sep, 21:45 uur, LHC1: Craigslist Allstars van Samira Elagoz

Di 26 sep, 18:45 uur, LHC2: Passage (3D) van Jascha de Wilde en Ben Hendriks

Wo 27 sep, 18:45 uur, LHC1: In Blue van Jaap van Heusden

Do 28 sep, 18:45 uur, LHC1: slotavond met prijsuitreiking en Satan Said Dance van Katarzyna Roslaniec

Do 28 sep, 21:30 uur, LHC3: vertoning winnaar 3e Forum van de Regisseurs

Colofon

Curatoren
Jan Pieter Ekker
Dana Linssen
Productie
Nikki Ywema
Essays
Jelle Bouwhuis
Bianca Stigter
Eindredactie
Marianna Sterk
Laura Buijs
Met dank aan
Willemien van Aalst
Hein Barnhoorn
Claire van Daal
Thibaud Delpeut
Emile Fallaux
Frank van der Horst
Isabelle de Klein
Ad van Mierlo
Parwin Mirrahimy
Davy Pieters
Evelien van de Sanden
Jos Stelling
Freek Weitering
en alle filmmakers
Ontwerp
Jan Pieter Ekker
Druk
Veenman+

De VEVAM Prijs van het 
Forum van de Regisseurs 
is ontworpen door Jolanda 
Breman en Steiny Vos van  
SUS Goudsmeden, Utrecht.

Het Forum van de Regisseurs 
en de Prijs van het Forum 
van de Regisseurs worden 
ondersteund door VEVAM 
FONDS en Fentener van 
Vlissingen Fonds.


