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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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De vierde editie van het Forum van de Regisseurs brengt  
grensverleggende filmprojecten bij elkaar in één competitie.  
Als de lange en korte films, filminstallaties en VR-film een  
ding gemeen hebben, is het dat ze proberen te ontsnappen  
aan het juk van tijd en ruimte.

Zullen films in de toekomst worden gemaakt door robots en artificiële 
intelligenties? Die vraag staat centraal in de documentaire More Human 
than Human van Femke Wolting en Tommy Pallotta. Ze voegen de daad 
bij het woord en bouwen een robotregisseur. Is crezelfsativiteit een 
typisch menselijke eigenschap? Wat zegt dat eigenlijk over kunst? 
En wat is kunst überhaupt? Al dit vraagt Barbara Visser zich af in haar 
documentaire The End of Fear, over de restauratie van Barnett Newmans 
Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III. En als iets tegelijkertijd echt en 
nep kan zijn, wat zegt dat dan over de wereld? Deze vraag werpt het  
video-essay Possessed van Metahaven en Rob Schröder de kijker voor 
de voeten. Net als de vraag hoe we omgaan met geschiedenis en  
herinnering, zoals Aliona van der Horst doet in Liefde is aardappelen, 
een hybride documentaire die persoonlijke draden uit het tapijt van 
de wereldgeschiedenis trekt. Of David Verbeek in zijn installatie The 
Taking of a Picture, Sometime Somewhere, een persoonlijke reflectie van 
de kunstenaar op het medium fotografie.
In de selectie van het Forum van de Regisseurs zijn wij niet alleen  
op zoek naar de meest spannende en grensverleggende projecten  
die er in Nederland op filmgebied worden gemaakt, maar vooral  
naar filmprojecten die zichzelf in de ogen durven kijken. Films die,  
of ze nu een meeslepend (fictief) verhaal vertellen of scherp een  

situatie observeren (Regained Memory van Stijn Bouma), en daarbij de 
werkelijkheid manipuleren (My Foolish Heart van Rolf van Eijk en Light as 
Feathers van Rosanne Pel), óók altijd even een ‘glitch’ in de matrix zijn. 
Dat kan genereus en vlinderlicht zijn zoals in de openingsfilm Living 
the Light, een documentaire-essay over de onlangs overleden director 
of photography Robby Müller, die met zijn bijzondere manier van kijken 
niet alleen een wezenlijke bijdrage leverde aan het werk van Wim 
Wenders en Jim Jarmusch, maar ook nieuwe generaties camera- 
mensen inspireerde – én ook het filmpubliek, dat dankzij zijn lichtspel 
door de werkelijkheid heen kan kijken. 
Het kan je soms letterlijk met je ogen doen knipperen, zoals in  
Luciënne Venners Lynchiaanse one-taker Error or Eros (de eerste korte 
film in de competitie van het Forum van de Regisseurs). Of je in de 
nieuwe wereld van virtual reality binnenvoeren, die nog steeds filmisch 
is, maar geen film meer, in De stoel van de laatste jaren. 
Het zijn stuk voor stuk werken die de filmkaders tarten en de zwaarte- 
kracht opheffen. Het Forum van de Regisseurs is een competitie waar-
in de geselecteerde producties bovendien een gesprek met elkaar 
aangaan. Misschien dat de antwoorden op de vragen uit de ene film 
wel in de volgende gevonden kunnen worden.
Om nieuwe, onverwachte lijnen tussen de werken te trekken zullen 
Centraal Museum-directeur Bart Rutten en de curatoren Marja Bosma 
en Laurie Cluitman inleidingen verzorgen aan de hand van tekeningen 
die tijdens het festival te zien zijn in de tentoonstelling De Line Up: De 
kracht van tekenen.

Jan Pieter Ekker en Dana Linssen

Aan de zwaartekracht ontsnappen

Van robotregisseurs tot lichtschilders

More Human Than Human
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Verder weg van de technische vooruitgang dacht ik in Nederland niet 
te kunnen komen. En toch stond er bij een afgelegen Fries meertje een 
lege schilderijlijst die in vrolijk opschrift suggereerde dat ik dáár een 
foto moest maken. Neem deze uitsnede, zei de lijst, we hebben het al 
voor u geselecteerd, ‘u hoeft alleen maar even op het knopje van uw 
camera te drukken’. 
Het uitgangspunt van de initiatiefnemers leek me duidelijk: iedere 
dag, iedere seconde, verandert het uitzicht op het meertje als ge-
volg van de weersomstandigheden, kleur en lengte van het gras, de 
wolkenlucht en natuurlijk het licht. Zo wordt elke foto anders, en heeft 
iedereen die de foto maakt straks een origineel souvenir uit de natuur 
op zijn telefoon. En kijken bezoekers wellicht met nieuwe ogen naar 
hun omgeving.
Dankzij onze smartphones met ingebouwde foto- en videocamera’s 
is het maken van beelden makkelijker dan ooit. Dat betekent niet dat 
we beter om ons heen kijken, of betere beelden maken. We maken er 
wel meer. En we strooien ze vaker en verder rond. Met wat filters kan 
je elke smartphonefoto Instagramwaardig maken, elk filmpje kun 
online, geloofwaardig bovendien. Maar dat maakt die beelden nog niet 
meteen goed, hoeveel likes je er ook mee verdient. 
Ik botste dus met die lege lijst. Moest ik die natuurervaring, die ik  
zo expliciet had opgezocht, nu ook al associëren met sociale media? 
Ik struikelde over de vraag die ik me vaker stel, bij de reclamezuilen 
op gebouwen, langs de weg, of online: wat is de rol van al die stil-
staande en bewegende beelden op ons leven? En maakt het voor de 
ervaring uit of het goede beelden zijn? 
De beelden waar ik het over heb zijn in principe niet meer dan een  

uitzicht met een rand erom, meestal rechthoekig, meestal liggend, 
maar steeds vaker, vanwege de manier waarop mensen filmen, ook 
staand. En vaak zo realistisch dat we het snel met de werkelijkheid 
verwarren – reclames spelen daar handig op in.

Onverwachte bewegingen
Andere filmmakers zijn er altijd al mee bezig geweest, met hoe een 
beeld je verleidt, meeneemt, associaties opwekt. En nu gaan de films 
die ze maken ook inhoudelijk vaker over beelden. In More Human Than 
Human bijvoorbeeld, waarin de regisseurs Tommy Pallotta en Femke 
Wolting zich afvragen of wij, mensen, met kunstmatige intelligentie 
een graf voor onszelf graven. Zullen de robots het op een dag van ons 
winnen? De Amerikaanse regisseur spreekt verschillende mannen en 
een vrouw die intensief betrokken zijn bij het onderzoek naar en ont-
wikkelen van kunstmatig intelligente apparaten. Het is een wereld van 
jongens onder elkaar op rommelige kantoortjes die veel verwachten 
van hun uitvindingen. Een robot, bedoeld om ouderen gezelschap te 
houden, is volgens de makers gemodelleerd naar henzelf. De machine 
ziet eruit als een vrouw op kindformaat.
Een van de andere projecten, de zelfbesturende camera, werkt niet 
mee. Het wisselen tussen verschillende shots is nog wel te doen, al 
maakt hij of zij wat onverwachte bewegingen. Sommige testpersonen 
vinden het wel prettig, het contact met de kunstmatige camera. Het 
gaat mis bij het stellen van de vragen. Ondanks de interviewtraining 
springt de stem te snel van de hak op de tak. Een gesprek, een  
dialoog, komt niet van de grond. De regisseur, die zichzelf als proef-
persoon opwierp, voelt zich er niet prettig bij en stopt het interview. 

Joke de Wolf over de Forumfilms

Houvast aan het platte beeld

Light as Feathers  
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Newman over zijn abstracte schilderijen. Barbara Visser had voor  
haar film The End of Fear over het restauratiedebacle van Who’s afraid 
of red, yellow and blue een beeldprobleem: het werk waarover de film 
gaat is niet meer te zien, in 1986 viel een man, die grote moeite  
had met het schilderij, het aan met een stanleymes in het Stedelijk  
Museum in Amsterdam. 
Ze laat mensen aan het woord, ooggetuigen die het werk in het echt 
hebben gezien, voordat het was vernield; voordat dat rood zou zijn 
overgeschilderd. Het rood krijgt mythische proporties. Begrijpelijk 
dus dat de jonge kunstenaar die Visser voor de film een eigen inter-
pretatie van het doek laat maken, wanhopig wordt. Net als de man die 
het doek vernielde, lukt het haar niet het beeld onder ogen te krijgen. 
Het schilderij blijft een plaatje, zoals dat heel plat in een Amsterdams 
restaurant is te zien. En zo blijft ook de filmkijker achter met het idee 
iets te hebben gemist.

Échte beelden 
Een zoektocht naar het juiste beeld is niet per se zoeken naar het 
mooiste beeld. Wel naar het beste licht, zo blijkt uit Living the Light – 
Robby Müller, de documentaire van Claire Pijman over Robby Müller, de  
onlangs overleden Nederlandse cameraman met wereldfaam. Pijman 
gebruikt uiteraard veel materiaal van Müller uit de bekende en minder 
bekende films van Wenders, Jarmusch en anderen. Intiemer wordt de 
film door gebruik van fragmenten en foto’s uit Müllers persoonlijke 
archief. Commentaar komt van de regisseurs, met bewondering voor 
de gedrevenheid van Müller, ook van zijn familie, over de eenzaamheid 
die hij moet hebben ervaren. Müller zelf horen we ook, in interviews 
en als commentator bij zijn eigen privéopnames. Zoekend in zijn 
appartement in München of op een hotelkamer ergens op de wereld 
naar dat ene beeld, het licht, de juiste sfeer. Niet het licht zelf, maar de 
reflectie ervan gaf vaak het beste resultaat. Licht dat vanzelf kwam,  

als je maar geduld had. Daar had je geen batterijen kunstlicht voor 
nodig. Müller zocht niet naar de mooiste beelden, vertellen de regis-
seurs. Het moesten échte beelden zijn, geen mooie plaatjes maar 
het echte leven. En het moest er gemakkelijk uitzien, nonchalant. 
Filmopnames in een oerwoud, het gezeul met de apparatuur, het viel 
Wenders en zijn crew zwaar. Voor Müller was het een vanzelfsprekende 
zoektocht naar marmer, om de steen in de montage te perfectioneren. 
Dat hij daarvoor weg moest lopen voor zijn eigen leven, dat die zoek-
tocht zijn leven wás, lijkt een vanzelfsprekend offer dat de camera-
man bracht.

Onsamenhangende vragen
Een uitzicht door een vastgemaakte lijst is geen trofee. Op zijn best 
is het het bewijs dat cultuur, fotografie en film zo zijn doorgedrongen 
tot ons dagelijks leven dat we zelfs bij een poging tot natuurbeleving 
houvast denken te krijgen bij een paar rechte hoeken. Een vaststaand 
kader vraagt ook om rebellie. Om onverwacht heen en weer zwenken-
de bewegingen, onsamenhangende vragen van een computerstem. De 
werkelijkheid is niet te vangen, ook niet in beelden. Met het juiste licht 
en een overwogen selectie kunnen ze wel helpen bij het vinden van 
houvast voor onze ogen. 

Joke de Wolf is kunstcriticus voor Trouw en  
De Groene Amsterdammer

Het voelt als een triomf voor de techniek, een scène uit een toneelstuk 
van Wim T. Schippers, eindelijk wat surrealisme in de film. De kijker 
juicht stilletjes mee. 

Feestvieren in oorlogsgebieden
Bij Possessed van Metahaven en Rob Schröder is de vertelstructuur 
sterker, dwingender, de teneur grimmiger en de beelden scherper 
gekozen. De verteller is hier een vrouw die buiten onze werkelijkheid 
leeft. Als een alziend oog maakt ze duidelijk dat de mensheid steeds 
afhankelijker wordt van het scherm. Weloverwogen compilaties van 
beelden uit sociale media en van situaties gefilmd door alledaagse 
mensen met hun camera’s zetten het scherm in de beklaagdenbank: 
we lachen niet naar elkaar, we lachen naar het scherm. En daarmee 
naar de duivel. We filmen opstootjes in het openbaar vervoer, Ame-
rikaanse soldaten die luidruchtig feestvieren in oorlogsgebieden, en 
tegelijkertijd laten we vluchtelingen onderduiken in mensonterende 
situaties. ‘Onze ziekte heet werkelijkheid’, zegt de vrouw. 
Ik wil zelf de werkelijkheid niet zo resoluut afvallen, het gaat erom 
wat je eronder verstaat. Een film die dat treffend illustreert is Liefde is 
aardappelen. Aliona van der Horst had een Nederlandse vader en een 
Russische moeder en gaat naar het huis van haar familie in Rusland. 
Ze begint het samen met haar neef en nicht leeg te ruimen, hun ou-
ders zijn net overleden. Haar moeder is nooit duidelijk geweest over 
de reden van haar vertrek uit Rusland. Ze weigerde ooit nog thuis te 
slapen. In brieven aan haar zuster, Aliona’s tante, die ze in het huis 
vinden, haalt de moeder herinneringen op aan de verschrikkelijke 
honger die ze hadden. Niet omdat het land geen eten opbracht, maar 
de oogst moest naar Stalin. Vrouwen stierven van de honger op het 
graanveld. Maar dan komt tante Liza, de oudste van de zes zusters. 
Zij heeft een heel andere benadering van de situatie. ‘We hebben een 
normaal leven gehad’, zegt ze. Niet rijk, niet arm. En iedereen gaat op 

een gegeven moment dood. Er zijn simpelweg niet genoeg planeten 
om iedereen te huisvesten. En als je overlijdt, zijn foto’s alles wat van 
je overblijft. Iedereen leeft in zijn of haar eigen werkelijkheid. Het ge-
heugen is onze reddingsboei: als we geluk hebben raken we precies de 
juiste overbodige ballast in de loop der tijd kwijt en blijven we drijven.
Geesten uit het verleden duiken al sinds het begin van de film op 
in beelden die vaak net zo werkelijk lijken als de rest van de film. In 
Regained Memory zijn het echte foto’s in een tentoonstelling die de 
herinnering aan de oorlog oprakelen bij de hoofdpersoon. Ook David 
Verbeek maakt in The Taking of a Picture, Sometime Somewhere gebruik 
van foto’s die verschillende perspectieven, verschillende levens- 
verhalen bij elkaar brengen. 

Mythische proporties
Soms is het juist het gebrek aan scherp beeld dat het onderwerp 
wordt van de film. ‘Ik maak schilderijen, geen plaatjes’, zei Barnett 

Liefde is aardappelen
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De Forumfilms worden deze editie ingeleid door curatoren van  
het Centraal Museum. Zij doen dat aan de hand van tekeningen uit 
de tentoonstelling Met De Line Up: De kracht van tekenen. 

Met de tentoonstelling De Line Up: De kracht van tekenen geeft Centraal 
Museum Utrecht een uitvoerig en rijk overzicht van de handeling van 
het tekenen van 1950 tot nu. Naast werken uit de collectie zijn bijzon-
dere bruiklenen te zien. Het Centraal Museum heeft een zeer rijke col-
lectie tekeningen uit de twintigste eeuw, die ook in het nieuwe millen-
nium met regelmaat wordt uitgebreid. Zo schonk de Provincie Utrecht 
in 2011  haar omvangrijke collectie hedendaagse tekeningen aan het 
museum. Deze collectie vormt de basis voor de tentoonstelling.
Diverse kunstenaars, onder wie Erik Odijk, Marijn van Kreij, Iris Kens-
mil en Natasja Kensmil, Mounira Al Sohl en Bert Möbius, hebben 
op verzoek nieuw werk voor de tentoonstelling vervaardigd. 
De Utrechtse kunstenaar Robbie Cornelissen is medesamensteller  
en tekent voor de vormgeving. 
De tekenkunst is voor velen herkenbaar en toegankelijk. Als medium 
staat de tekening dichtbij zowel de bezoeker, als de kunstenaar. 
Tekenen, sporen zetten op papier is een directere overdrachtsvorm 
dan welke andere beeldende discipline ook. Pen, potlood, krijt en stift 
blijven sterke, primaire middelen voor de verbeelding. We herkennen 
het persoonlijke handschrift van de maker. Wie de lijnen volgt van de 
kunstenaar, bootst als het ware de tekenende hand na. 
In De Line Up volgen we deze handeling en komen we dichtbij de ver-
beelding van de kunstenaar. Het gaat dus niet zozeer om het resultaat 
van de handeling – het beeld – als wel om hoe er wordt getekend. De 

werkwijze, het proces van tekenen staat centraal. De bezoeker krijgt 
een inkijk in het creatieve proces van de tekenaar.

De diversiteit van tekenen
Vaak worden tekeningen geordend naar typologie, herkomst, techniek, 
of beeldtaal. Het Centraal Museum wil met De Line Up de diversiteit 
van het fenomeen tekening laten zien: de grote verscheidenheid aan 
tekentechnieken, gedachtegangen en beelden. Van intieme schetsen 
tot monumentale muurtekeningen, van de snelle geste tot gedetail-
leerde figuratieve uitwerkingen, van potlood op papier tot stripteke-
ningen en animaties. De wisselwerking tussen traditionele werkwij-
zen en de nieuwste technologieën tonen aan dat het tekenen geen 
anachronisme is in de hedendaagse kunst. We zijn dan ook bijzonder 
trots dat we deze prachtige lijst aan kunstenaars kunnen tonen. 
Lokaal, nationaal en internationaal opererend talent wordt samenge-
bracht. Er wordt zowel werk van jonge en beginnende als van ervaren 
en gearriveerde kunstenaars getoond, onder wie René Daniëls, Elly 
Strik, Marc Nagtzaam, Rinus van de Velde, Florette Dijkstra, Marlene 
Dumas, Erik van Lieshout, Susanna Inglada, Paul Klemann, Iris Kens-
mil, Marijn van Kreij, Erik Odijk, Mathias Poledna, Han Hoogerbrugge, 
Jan Schoonhoven, Koen Taselaar, Mounira Al Solh, Evelyn Taocheng 
Wang, Kim Habers, Natasja Kensmil en Michael Tedja. 

Bart Rutten, directeur Centraal Museum Utrecht

De Line Up: De kracht van tekenen is van 22 september t/m  
18 november te zien in het Centraal Museum, Agnietenstraat 1.

Centraal Museum-curatoren verzorgen inleidingen bij Forumfilms

De Line Up: De kracht van tekenen

Koen Taselaar, extended 
yingyang tittitwister  
(multititled #8) 2014
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Tien jaar geleden besloten het Filmfonds en het Mondriaan Fonds 
samen te werken middels een regeling die het produceren van kunst-
zinnige speelfilms van kunstenaars tot doel had. Het gaat om films die 
de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen – daar liefst ook 
overheen gaan – en die de artistieke potentie hebben om voor inter- 
nationale filmfestivals geselecteerd te worden en een bioscooppubliek 
te bereiken. We speelden daarmee in op een ontwikkeling die reeds 
langer gaande was en die mede werd gestimuleerd door de digitale  
revolutie die van de filmtaal een wereldtaal maakte, waarbij steeds 
meer beeldend kunstenaars de stap richting speelfilm maakten. 
Een bijkomstig effect van de regeling was een hernieuwde kennis-
making tussen twee disciplines die zowel verwant aan als vreemd 
van elkaar zijn. Een confrontatie ook van verschillende praktijken van 
productie en presentatie. 
Tien jaar later bestaat De Verbeelding nog steeds en zij heeft haar 
vruchten afgeworpen. Maar de wereld waartoe zij zich verhoudt is 
veranderd. Net als de werkelijkheid zelf staat ook de fictie onder druk. 
Naast de verwachte diversiteit heeft de digitale revolutie ook geleid 
tot een hoogkwalitatieve monocultuur; een wereld van perfecte illu-
sies die de toeschouwer wil overrompelen en haar elke andere werke-
lijkheid wil laten vergeten.
De films van De Verbeelding blijven ons er aan herinneren dat film ook 
een kunstvorm is, waarvan niet vaststaat hoe die er uit ziet en ook 
niet hoe we daar naar moeten kijken. Nieuwe manieren van vertellen, 
andere ideeën over wat film kan zijn en daaruit voortvloeiend een 
vrijplaats voor deze vorm van verbeelding is een noodzakelijk appèl 
op de zintuigen. Films die internationaal vaak opvallen juist door hun 

hybride vorm, de sterke visuele uitwerking en het engagement.
Op 29 september wordt tijdens het Nederlands Film Festival een 
website gepresenteerd waarop alle Verbeeldingfilms die tot nu toe 
zijn gerealiseerd te zien zullen zijn. Hoewel zeer uiteenlopend van 
vorm en inhoud hebben de films een gemeenschappelijke deler: het 
zijn auteursfilms die zich geplaatst weten binnen een groter oeuvre. 
Naast de films zelf zullen op de site derhalve achtergronden over en 
links naar eerder werk van de betreffende kunstenaars/filmmakers te 
vinden zijn. 
De getoonde films werden met veel inzet en persoonlijke betrokken-
heid van filmmakers en de producenten gemaakt. Het geheel levert 
een fascinerend palet op van stemmen en visies die onze aandacht 
verdienen. De films die nog in productie zijn, en waarvan op de site 
vooraankondigingen te zien zijn, maken zeer nieuwsgierig en bewijzen 
het belang en de vitaliteit van deze regeling. Een regeling overigens 
die in continuïteit en ambitie uniek is en die ook buiten de Neder- 
landse grenzen tot de verbeelding spreekt. 

Doreen Boonekamp, directeur Nederlands Filmfonds
Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds

Lancering deverbeelding .site: zaterdag 29 september, 15.00-17.00, 
Tuinzaal Centraal Museum. Daarbij gaan de kunstenaars Janis 
Rafailidou en Alberto de Michele in gesprek met Patricia Pisters 
en Jan Dietvorst over hun Verbeeldingfilms, respectievelijk  
Kala-a-zar (SNG film) en Last Ride of the Wolves (Halal), die  
momenteel in productie zijn. 

Regeling voor kunstzinnige speelfilms bestaat 10 jaar

De Verbeelding van De Verbeelding

Possessed
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Living the Light – 
Robby Müller
Nederland, Duitsland / 
2018 / 86’

Scenario en regie
Claire Pijman

Productie
Carolijn Borgdorff 
(MOONDOCS)

Camera
Claire Pijman 
Robby Müller

Montage
Katharina Wartena

Muziek
Carter Logan,  
Jim Jarmusch

Distributie
Cinema Delicatessen

Living the Light – Robby Müller
De op 3 juli 2018 overleden director of photography Robby Müller leed de laatste jaren van 
zijn leven aan vasculaire dementie. Hij zat in een rolstoel, kon niet meer praten en werd 
verzorgd door zijn partner Andrea Müller. Filmmaker Claire Pijman maakte van de nood 
een deugd; omdat Müller niet meer kon praten, laat ze in Living the Light, die in wereld-
première ging in het competitieprogramma Venice Classics – Documentary on Cinema, zijn 
beelden voor zichzelf spreken. Ze had keuze genoeg; Müller werkte aan meer dan zeven-
tig speelfilms, kortfilms, kunstfilms, televisiefilms en documentaires. Negen daarvan 
maakte hij samen met de Duitse regisseur Hans W. Geissendörfer, liefst twaalf met Wim 
Wenders – van Alice in den Städten (1974) en Falsche Bewegung (1975) tot Paris, Texas (1984) 
en Bis am Ende der Welt (1991). 

Nadat het verbond met Wenders eindigde, ging Müller een nieuwe, intensieve samen-
werking aan met Jim Jarmusch (Down by Law, 1986; Mystery Train, 1989; Coffee and Ciga-
rettes II, 1989; Dead Man, 1995), pionierde hij met de digitale camera bij Lars von Trier 
(Breaking the Waves, 1996; Dancer in the Dark, 2000) en Michael Winterbottom (24 Hour 
Party People, 2002) en schoot hij zijn meest lucide beelden voor beeldend kunstenaar en 
filmmaker Steve McQueen (Carib’s Leap, 2002; Ashes, 2014).

Goed gekozen fragmenten, waarvan vele tot de hoogtepunten van de filmgeschiede-
nis behoren, worden afgewisseld met prachtige homemovies en polaroids, die Müller 
thuis maakte en op verschillende filmsets over de hele wereld. Onder meer Wenders, 
Jarmusch, Von Trier en McQueen vertellen over hun samenwerking. Müller komt zelf aan 
het woord in oude interviews en is nog te zien tijdens de opening van zijn tentoonstel-
ling in de Deutsche Kinemathek in Berlijn, juli 2017. Terwijl Wim Wenders liefdevol over 
hem vertelt, valt er een halo op zijn hoofd.

Vrijdag 28 september, 19.30 uur, Louis Hartlooper Complex 1.
Met een inleiding door Marja Bosma en een nagesprek met Claire Pijman.
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Possessed
Possessed is een post-internet spookverhaal. Een beeldessay over hoe je, als je altijd 
verbonden bent met alles en iedereen, uiteindelijk een geest wordt in je eigen leven. De 
film is een samenwerkingsproject van het Amsterdamse ontwerp- en mediacollectief 
Metahaven (Vinca Kruk en Daniël van der Velden) en grafisch ontwerper en documen-
tairemaker Rob Schröder (Ouwehoeren). Ze onderzoeken de alomtegenwoordigheid van 
beelden in het internettijdperk, vragen rondom archief en herinnering en het dilemma 
wat nog authentiek is, als er geen origineel meer is. De film is strak gecomponeerd en 
tegelijkertijd overvol en hermetisch. Je wilt erin terugbladeren. Er zitten found footage en 
smartphonebeelden in van vertegenwoordigers van de selfiecultuur: Russische roof- 
toppers, thrillseekers die halsbrekende toeren uithalen op wolkenkrabbers en torenspit-
sen; beroemd worden in het zicht van de afgrond. Maar ook van ‘mooie’ jonge mensen, 
die behoren tot wat fotograaf en filmmaker Lauren Greenfield de ‘Generation Wealth’ 
heeft genoemd; tot op het zelfdestructieve af geobsedeerd door de schijn van uiterlijk-
heden en rijkdom.
 
Tussen die twee uitersten van eros en thanatos, seks en dood, kruipt de realiteit van 
vluchtelingenstromen die sinds de oorlogen in het voormalige Joegoslavië en in Syrië 
nieuwe volksverhuizingen teweegbrengen en ons dwingen te vragen wie we zijn en wat 
onze identiteit is. De boodschap van Possessed is kritisch, provocerend en geïnspireerd 
door de acceleratiefilosofie van Alex Williams en Nick Srnicek. Die stellen in het kort: het 
neoliberalisme heeft ons in een staat van oorlog van allen tegen allen gebracht, waarbij 
we niet alleen de aarde uitputten, maar ook ‘human resources’ als de vrijheid, gelijkheid 
en broederschap van de Verlichting.

Zaterdag 29 september, 18.45 uur, Louis Hartlooper Complex 3.
Met een inleiding door Bart Rutten en een nagesprek met Rob Schröder.

Possessed
Nederland / 2018 / 68’

Regie
Daniel van der Velden 
Rob Schröder 
Vinca Kruk

Scenario
Daniel van der Velden 
Vinca Kruk

Productie
Ernst de Jong 
René Huybrechtse 
Rogier Kramer 
Wilant Boekelman 
(Dutch Mountain Film)

Camera
Remko Schnorr

Montage
Daniel van der Velden 
Rob Schröder 
Vinca Kruk 
Wouter van Luijn, NCE

Muziek
Laurel Halo

Sound Design
Ranko Paukovic

Met
Olivia Lonsdale

Distributie
Cinema Delicatessen
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The Taking of a Picture,  
Sometime Somewhere
Voordat David Verbeek filmmaker werd, fotografeerde hij al; toen hij in 2000 film, foto-
grafie en filosofie studeerde aan de New School University in New York, verdiende hij zijn 
geld als portretfotograaf van acteurs en serveersters die acteur wilden worden. In 2011 
had Verbeek zijn eerste solotentoonstelling in het Museum of Contemporary Art in Taipei. 
Die tentoonstelling viel op bij de bazin van Canjune, een Taiwanees bedrijf dat aan aroma- 
therapie doet en oliën verkoopt. Zij vroeg Verbeek of hij een bedrijfsfilm wilde maken. 
Dat werd de experimentele, abstracte kortfilm Immortelle (2013). Canjune bood Verbeek 
aan om ook zijn volgende film te financieren. In drie jaar maakte hij vervolgens An 
Impossibly Small Object, een meditatieve film over een Nederlandse fotograaf, gespeeld 
door Verbeek zelf, die op een parkeerplaats in nachtelijk Taipei een foto maakt van een 
vliegerend meisje. Terug in Nederland brengt de foto herinneringen in hem boven aan 
zijn eigen jeugd, toen de vereenzaamde fotograaf zich nog wél ergens thuis voelde.

Zoals hij in 2016 zijn film Full Contact al in een tweeschermsinstallatie goot (in opdracht 
van Eye, voor de tentoonstelling Close-up – A New Generation of Film and Video Artists in 
The Netherlands), besloot Verbeek zijn film An Impossibly Small Object te bewerken tot een 
driescherms video-installatie: het elf minuten durende The Taking of a Picture, Sometime 
Somewhere. Hij vindt dat een interessante manier van werken, vertelde Verbeek in Het  
Parool. ‘Je blijft zo nog even bezig met een project, terwijl de film al klaar is. De installatie 
laat zien hoe een foto tot stand komt en hoe een kunstenaar zich tot zijn kunst verhoudt.’

Film en installatie zijn beide in het Forum van de Regisseurs te zien. The Taking of a Picture 
is opgenomen in de competitie van het Forum en te zien in het Centraal Museum.

An Impossibly Small Object
Zaterdag 29 september, 21.30 uur, Louis Hartlooper Complex 2. 
Met een inleiding door Bart Rutten en een nagesprek met David Verbeek.

The Taking of a Picture, 
Sometime Somewhere
Taiwan, Kroatie,  
Nederland / 2018 / 11’

An Impossibly Small 
Object
Taiwan, Kroatie,  
Nederland / 2018 / 100’

Scenario en regie
David Verbeek

Productie
Patrick Mao Huang  
(Flash Forward 
Entertainment)

Camera
Morgan Knibbe

Montage
Luna Lee

Muziek
Taco Drijfhout

Sound Design
Taco Drijfhout

Met
Lucia 
Chen-Hung Chung 
David Verbeek 
Gijs Scholten van Aschat 
Klara Mucci
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More Human Than Human
Zou hij zichzelf kunnen vervangen door een robo-regisseur?, vraagt filmmaker en 
producent Tommy Pallotta (Waking Life; The Last Hijack) zich af aan het begin van de 
documentaire-zoektocht More Human than Human. En wat heeft dat voor gevolgen voor 
de verhalen die we elkaar – als mensen en sinds mensenheugenis – vertellen om de 
wereld beter te begrijpen? Die vraag voert hem en mederegisseur Femke Wolting langs 
voorbeelden van state of the art robotica en kunstmatige intelligentie, evenals experts en 
denkers die zich met de filosofische en ethische vragen bezighouden waar de nieuwste 
technologische ontwikkelingen ons voor plaatsen.

Ondertussen wordt er een camerabot gebouwd die leert om gezichtsuitdrukkingen te 
scannen en interpreteren, en getraind wordt om mensen te interviewen. Het resultaat 
is op zijn zachtst gezegd nogal onthutsend, maar voordat we zover zijn hebben we 
kennis gemaakt met onder andere schaker Gary Kasparov, ooit door schaakcomputer 
Deep Blue verslagen; Daniel H. Wilson, de auteur van scifi-roman Robocalypse waarin op 
hol geslagen robots de macht overnemen, maar die in feite helemaal niet zo robofoob 
blijkt te zijn; Will Jackson, die de RoboThespian, een robotacteur heeft gebouwd die 
verbazingwekkend goed scènes uit Blade Runner kan naspelen; Eugenia Kuyda die een 
memory-bot van haar beste vriend Roman heeft gemaakt met wie ze ook nog na zijn 
dood tekstberichten kan uitwisselen; en fietskoerier Eniko Szabo die niet meer door een 
manager maar door een algoritme wordt aangestuurd. De robots zijn er nog niet, maar 
de artificiële intelligenties zijn overal. En hoewel er vooralsnog mensen achter de knop-
pen zitten, lijkt een Black Mirror-achtige toekomst al lang aangebroken. In 2017 kreeg de 
humanoïde robot Sophia het staatsburgerschap van Saoedi-Arabië.

Zondag 30 september, 15.00 uur, Louis Hartlooper Complex 3.
Met een inleiding door Laurie Cluitman en een nagesprek met Femke Wolting.

More Human Than Human
Nederland, VS, België /  
2018 / 79’

Scenario en regie
Femke Wolting 
Tommy Pallotta

Productie
Bruno Felix 
Femke Wolting  
Tommy Pallotta  
(Submarine)

Camera
Guido van Gennep, NSC

Montage
Chris van Oers

Muziek
Harry Waters

Sound Design
Patrick Hubart

Omroep
VPRO

Distributie
Periscoop Film
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Light as Feathers
'All People Are Hypocrites' was de gedachte waar Rosanne Pel mee speelde toen ze in 
2015 afstudeerde aan de HKU. Het lijkt een onderwerp dat haar niet heeft losgelaten, 
hoewel ze zelf aangeeft niet zozeer hypocriet, maar vooral inconsistent gedrag te 
bestuderen. Voor haar onderzoek aan de masteropleiding van de Nederlandse Film-
academie liet ze zich inspireren door filosofe Hannah Ahrendt, en haar opmerkingen 
over de banaliteit van het kwaad. Hoe komen mensen tot hun daden? En in hoeverre  
zijn ze daar verantwoordelijk voor?

Maar haar in een kleine Poolse gemeenschap opgenomen Light as Feathers – die was 
geselecteerd voor het Discovery-programma van het filmfestival van Toronto – onder-
zoekt nog meer. ‘Toxic femininity’ bijvoorbeeld, nog voordat het begrip in het post- 
#MeToo-tijdperk in zwang kwam. De experimentele familiefilm focust op het vrouwen-
huishouden waarin de vijftienjarige Eryk opgroeit. Met alle vrouwen in zijn huis – moeder, 
oma en overgrootmoeder – heeft hij een verstoorde verhouding. Komt het daardoor  
dat de kalverliefde voor zijn dertienjarige buurmeisje al snel de vorm van seksueel  
misbruik aanneemt? Is dat eigenlijk voor iedereen als dusdanig herkenbaar? En hoe  
is Eryk eigenlijk door zijn eigen ervaringen getekend?

Een van de uitgangspunten die Pel voor haar onderzoek koos was de stelling dat  
seksueel geweld in films als een schokkende gebeurtenis wordt getoond. Maar wat  
nu als iets sluipenderwijs gebeurt, of buiten zicht? Hoe breng je het dan in beeld?  
Light as Feathers is geen film voor tere zielen. Met name de manier waarop Eryk zich nu 
eens liefdevol en dan weer volkomen emotieloos en wreed tegenover dieren gedraagt,  
is een veelzeggend en terugkerend motief. Pel vertelt haar fictieve en geënsceneerde 
verhaal alsof ze het allemaal letterlijk zo aantrof. Ze confronteert de toeschouwer  
daardoor ook met de kaders, die hij- of zijzelf om filmgebeurtenissen trekt aan de  
hand van zijn of haar persoonlijke moraal.

Zondag 30 september, 18.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten en een nagesprek met Rosanne Pel.

Light as Feathers
Nederland / 2018 / 86’

Scenario en regie
Rosanne Pel

Productie
Floor Onrust  
(Family Affair Films)

Camera
Aafke Beernink

Montage
Xander Nijsten

Sound Design
Mark Glynne

Met
Eryk Walny 
Ewa Makula 
Klaudia Przybylska
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Liefde is aardappelen
Aliona van der Horst, kind van een Russische moeder en een Nederlandse vader, maakte 
furore met documentaires als Na de lente van 1968 – Een kleine liefdesgeschiedenis (2000), 
Boris Ryzhy (2008) en Water Children (2011). In Liefde is aardappelen reist Van der Horst 
af naar een dorpje onder Moskou, waar haar moeder met vijf zussen opgroeide onder 
Stalin, tijdens de oorlog en de zware jaren erna, met enorme hongersnoden. Er moet een 
erfenis worden verdeeld: het oude, houten huisje van haar oma, dat na de dood van haar 
tante Ljoeba leeg kwam te staan. Zoals alle zussen heeft Aliona’s moeder recht op een 
zesde deel: zes vierkante meter.

Van der Horst verweeft haar persoonlijke verhaal met een grotere, onbekende geschie-
denis over de slachting die Stalin teweegbracht onder de boerenstand. Nota bene: in de 
jaren dertig bestond tachtig procent van de bevolking uit boeren. De honger was overal; 
van de jaren dertig tot de jaren zeventig was er weinig te eten. ‘Iemand met een volle 
maag begrijpt de hongerige niet’, zegt haar tante in de film. Omdat haar moeder niet 
meer kon praten en ze per se geen archiefbeelden wilde gebruiken, liet Van der Horst de 
verhalen over de honger visualiseren door de Italiaanse animator Simone Massi. Zijn 
wonderschone animaties zijn als een droom, waarin honger op een metaforische manier 
wordt uitgelegd.

Liefde is aardappelen werd bekroond met een Dutch Directors Guild Award en was goed 
voor een Kristallen Film.

Zondag 30 september, 21.30 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten en een nagesprek met Aliona van der Horst.

Liefde is aardappelen
Nederland / 2017 / 90’

Scenario en regie
Aliona van der Horst

Productie
Frank van den Engel 
(Zeppers Film & TV)

Camera
Aliona van der Horst 
Maasja Ooms

Montage
Aliona van der Horst 
Maasja Ooms 
Ollie Huddleston

Muziek
Stefano Sasso

Sound Design
Marc Lizier

Omroep
VPRO

Distributie
Periscoop Film
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De stoel van de laatste jaren
Je zit gewoon naast hem in de keuken. De negentigjarige Drentse boer Egbert Stellink.  
Je kijkt om je heen en je ziet alles wat hij doet en ziet. Beetje scharrelen. Kacheltje op 
porren. Visje schoonmaken. Zelfs een klein tochtje in de auto maak je met hem mee,  
als hij het huisje waarin hij geboren en getogen is, voor een zeldzaam uitstapje verlaat. 
Maar hij ziet jou niet. Je bent als toeschouwer een geest in zijn leven, net zoals hij in de 
late avond van zijn leven bijna een steeds doorzichtiger wordende geest in zijn eigen 
bestaan is.

Voor het eerst bevat de selectie van het Forum een VR-documentaire. Virtual reality is 
geen film, maar wel een filmisch medium: het kader is verdwenen, met behulp van een 
speciale bril kun je 360 graden om je heen kijken en in plaats van passief een verhaal  
te ondergaan, ben je als toeschouwer camerapersoon en editor ineen in een levend 
schilderij. De stoel van de laatste jaren, een drieluik waarvan het deel over Egbert mee-
dingt naar de VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs, is in tegenstelling 
tot veel VR niet spectaculair en zelfreflexief, maar rustig en beschouwend. Dat komt ook 
door het concept van ‘de laatste stoel’. Volgens de makers hebben veel ouder wordende 
mensen zo’n stoel, die het epicentrum van hun leven is. En voor even zit je zélf op die 
stoel. Het boerderijtje is een klein herinneringenpaleisje – waarin een voice-over kleine 
anekdotes en bespiegelingen uit Egberts leven en een verdwijnend boerenbestaan 
memoreert.

De stoel van de laatste jaren – Egbert en De stoel van de laatste jaren – Fred
Maandag 1 oktober, 15.00 uur, Das Kabinett, Louis Hartlooper Complex.
Met een inleiding door Bart Rutten en een nagesprek met Anke Teunissen en  
Jessie van Vreden. Met dank aan VR Owl.

De stoel van de laatste jaren – Egbert en Fred zijn tijdens het festival ook te  
zien bij IMPAKT, centrum voor mediacultuur, Lange Nieuwstraat 4.

De stoel van de  
laatste jaren
Nederland / 2017 / 34’

Scenario en regie
Anke Teunissen 
Jessie van Vreden

Productie
Pieter van Huijstee 
(Pieter van Huystee  
Film & TV)

Camera
Steve Van Damme 
Willem Mertens 
Wout Standaert

Montage
Steve Van Damme

Muziek
Gerry Arling,  
Rik Elsgeest

Sound Design
Michel Nols

Omroep
KRO-NCRV
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My Foolish Heart
Regisseur Rolf van Eijk was al vier jaar bezig met een film over jazzlegende Chet Baker, 
maar toen hij eindelijk tevreden was over zijn script, bleek dat in de Verenigde Staten 
ook aan een film over Baker werd gewerkt: Born to Be Blue van Robert Budreau, met  
Hollywoodster Ethan Hawke in de hoofdrol. Zijn film heette ook zo.

Van Eijk, die eerder opviel met Hemel boven Holland, een psychologisch portret van de 
moordenaar van Theo van Gogh, wilde stoppen met het project, maar realiseerde zich 
bijtijds dat er wel vaker twee films over hetzelfde onderwerp worden gemaakt. Gelukkig 
maar, want Born to Be Blue is een rechttoe-rechtaan biopic, terwijl Van Eijk een neo-noir 
over de dood van trompettist Chet Baker voorstond.

Hij bedacht een detective die wordt belast met het onderzoek nadat de drugsverslaaf-
de jazzmuzikant op 13 mei 1988 dood werd aangetroffen onder het open raam van het 
Prins Hendrik Hotel op de Amsterdamse Wallen. Wanneer Bakers duistere kant zich aan 
hem openbaart, beseft rechercheur Rob Lucas dat hij zelf ook wordt gekweld door een 
‘foolish heart’.

De rechercheur wordt mooi gespeeld door Gijs Naber – met spuuglok en snor en een 
bruin leren jackie. De aan lager wal geraakte jazzlegende door Steve Wall, die speelde  
in series als Vikings en Rebellion en leadzanger is van de legendarische Ierse bands  
The Walls en The Stunning. Het kostte iedere opnamedag anderhalf uur om zijn gezicht 
in Bakers karakteristieke kop te veranderen.

Maandag 1 oktober, 18.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Bart Rutten en een nagesprek met Rolf van Eijk.

My Foolish Heart
Nederland / 2018 / 84’

Regie
Rolf van Eijk

Scenario
Roelof Jan Minneboo 
Rolf van Eijk

Productie
Iris Otten 
Pieter Kuijpers  
Sander van Meurs  
(Pupkin)

Camera
Martijn van Broekhuizen

Montage
Xander Nijsten

Muziek
David Dramm

Sound Design
Alex Booy 
Huibert Boon

Met
Gijs Naber 
Steve Wall 
Arjan Ederveen 
Lynsey Beauchamp  
Paloma Aguilera Valdebenito 
Raymond Thiry

Omroep
VPRO

Distributie
September Film  
Distribution
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The End of Fear
In The End of Fear volgt beeldend kunstenaar en filmmaker Barbara Visser de roerige 
geschiedenis van Barnett Newmans schilderij Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III. Het 
kolossale, abstracte doek werd in 1969 aangekocht door Stedelijk Museum-directeur 
Edy de Wilde, voor 271.635 gulden en 90 cent. In 1986 zette een verwarde Amsterdammer 
meermaals een stanleymes in het schilderij, naar verluidt vanwege de abstracte aard 
van het werk. Er volgde een spraakmakende restauratie en een dito rechtszaak, waarin 
een opmerkelijke schikking werd getroffen. De vermaarde Amerikaanse restaurateur 
Daniel Goldreyer ontving een afkoopsom van 100.000 gulden, ondanks het forensisch 
bewezen feit dat hij de restauratie totaal anders had aangepakt dan hij beweerde. Het 
Stedelijk mocht zich nooit meer uitlaten over de restauratie.

Visser, die zich voor haar aandeel in het gesamtkunstwerk in het Nederlandse paviljoen 
op de Biënnale van Venetië in 2011 ook al liet zich inspireren door Who’s Afraid of Red,  
Yellow and Blue III, combineert de geschiedenis van het doek met het verhaal van Renske 
van Enckevort, een jonge Amsterdamse kunstenaar die, in haar opdracht, probeert het 
schilderij opnieuw te creëren. Zij deed dat in een leegstaand kantoorpand, op basis 
van de tegenstrijdige herinneringen en niet altijd even coherente beschrijvingen van 
een aantal kunstkenners. Ze was er tweeënhalve maand mee bezig. Zo gaat The End of 
Fear ook over echt en onecht, en origineel versus kopie.

Dinsdag 2 oktober, 18.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Marja Bosma en een nagesprek met Barbara Visser.

The End of Fear
Nederland / 2018 / 70’

Regie
Barbara Visser

Productie
Michiel van Erp 
Monique Busman  
(De Familie Film & TV)

Camera
Niels van Koevorden

Montage
Xander Nijsten

Muziek
Juho Nurmela

Sound Design
Tijn Hazen

Omroep
VPRO

Distributie
Amstelfilm 
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Error of Eros
Een film in één take maken, is sinds de opkomst van digitale video geen uitzondering 
meer, al blijkt het voor de meeste filmmakers nog steeds geen sinecure camera en 
mise-en-scène zo te choreograferen dat je ogen niet worden afgeleid door de technische 
bravoure. Als het goed gaat voel je de cameraflow voordat je hem ziet. Het is daarom 
extra bijzonder dat Luciënne Venner een oude 16mm-camera ter hand nam; nu wordt de 
duur van het shot ook nog eens bepaald door de lengte van de filmrol. Bovendien is Error 
of Eros een film die niet in een gemonteerde versie zou kunnen bestaan. Het verhaal van 
een jonge vrouw die in een afgelegen huis met vragen rondom haar vrouwelijkheid en 
seksuele verlangens en identiteit wordt geconfronteerd laat zien hoe je het ene moment 
een kuise echtgenote en het volgende een angstaanjagende wellustige furie kunt zijn.  
Of is het de lust zelf die haar angst aanjaagt? Door het ontbreken van cuts wordt er geen 
hiërarchie aangebracht tussen de ene en de andere werkelijkheid. Of je die nu als droom, 
fantasie of misschien nog wel als een heel andere staat van zijn zou willen omschrijven. 

Voor filmmaker, performancekunstenaar en muzikant Venner (vorig jaar met A Ride to 
Moresnet afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie) is die droomachtige wereld 
een grote inspiratiebron. Geen wonder dat haar werk daarom de vergelijking met David 
Lynch oproept, naar wiens werk ze in haar afstudeerscriptie ook onderzoek deed. 
Maar Error of Eros bevestigt ook wat ze al in een interview met de Filmkrant stelde:  
‘Dat is natuurlijk een compliment, maar ik vind het ook lastig. Ik wil dan zeggen  
‘‘Nee, ik ben Luciënne Venner’’.’

Woensdag 3 oktober, 18.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Laurie Cluitmans en een nagesprek met Luciënne Venner.
Aansluitend worden Regained Memory en Visite van Stijn Bouma vertoond.

Error of Eros
Nederland / 2018 / 11’

Scenario, regie  
en productie
Luciënne Venner

Camera
Tijn Sikken

Montage
Maarten Ernest

Muziek
Rufus van Baardwijk

Sound Design
Kamila Wójcik 
Luuk Hoogstraten

Met
Eva Bartels 
Luciënne Venner 
Martijn Crins 
Revé Terborg
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Regained Memory
Voor zijn eindexamenfilm aan Béla Tarrs Film Factory in Sarajevo liet regisseur Stijn 
Bouma (vorig jaar in het Forum van de Regisseurs met zijn korte film Lejla) zich inspire-
ren door Marcel Prousts Op zoek naar de verloren tijd. De vraag waarom we ons bepaalde 
dingen herinneren en andere niet, verwerkte hij in een even gortdroog als aangrijpend 
verhaal over de jonge weduwnaar Amir die na de dood van zijn vrouw Farah de zorg over 
hun dochtertje Emina draagt. Regained Memory bewandelt diverse tijds- en herinnerings-
paden. Terwijl Amir tot zijn schrik moet bekennen dat hij zich amper nog voor de geest 
kan halen hoe zijn vrouw eruitzag, staan beelden uit de oorlog in het voormalig Joego-
slavië hem daarentegen nog helder voor de geest. 

Zo wordt ook de stad Sarajevo, waar Bouma zijn film opnam, en tijdens de oorlog het 
toneel van een langdurig beleg waarbij meer dan 12.000 burgerslachtoffers vielen, een 
personage, een katalysator en een geologie van de alomtegenwoordigheid van de tijd. 
Hoe heden en verleden in een enkel frame gevangen kunnen zijn laat Bouma zien in 
prachtige, maar spaarzaam ingezette spiegelshots van zijn protagonist. Zijn stijl bouwt 
voort op wat scenarist en filmmaker Paul Schrader (Taxi Driver, First Reformed) ‘transcen-
dente cinema’ heeft genoemd: films die door nauwkeurig te observeren je onontkoom-
baar in de mentale reis van de hoofdpersoon meeslepen. De film beleefde zijn wereld-
première op het filmfestival van Karlovy Vary. 

Regained Memory wordt voorafgegaan door KORT! – Visite, waarin Bouma thema’s als  
geheugen en herinnering situeert in een Hollandse huiskamer.

Woensdag 3 oktober, 18.45 uur, Louis Hartlooper Complex 2.
Met een inleiding door Laurie Cluitmans en een nagesprek met Stijn Bouma.
Voorafgaand wordt Error of Eros van Luciënne Venner vertoond.

Regained Memory
Nederland, Bosnië, 
Herzegovina / 2018 / 51’

Scenario en regie
Stijn Bouma

Productie
Ibrahim Karatay 
Paul Oscar Kanter 
(Alchemic Film)

Camera
Lukas de Kort

Montage
Maarten Ernest

Muziek
Grayson Masefield 
Minco Eggersman

Sound Design
Maria Kramer

Met
Amna Bajric 
Maja Izetbegovic 
Salih Palo 
Ana-Mia Milic 
Arman Gudelj 
Izudin Bajrovic 
Sanin Milavic

Distributie
Mokum Filmdistributie
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Sonja van Hamel en The Leonids. Foto Eddo Hartmann

Een driekoppige jury reikt op donderdagavond 4 oktober de VEVAM 
Fonds 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. Na de prijsuitreiking verzorgen Sonja van Hamel  
& The Leonids een optreden.

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: verrassen, aan het denken zetten, tegen de borst stuiten, 
verwarren, ontroeren. De jury bestaat deze editie uit:

Daan Bakker (Harderwijk 1979) studeerde aan de Nederlandse Film-
academie. Hij is werkzaam als schrijver en regisseur. In 2010 won hij 
met KORT! – Bukowski de Filmprijs van de Stad Utrecht. In 2017 was hij 
met zijn speelfilmdebuut Quality Time de enige Nederlandse filmmaker 
die genomineerd was voor de IFFR Tiger Award, won hij de MovieZone 
Award op het IFFR en later dat jaar de VEVAM Fonds Prijs van het Fo-
rum van de Regisseurs op het NFF. ‘D e meest grillige, vitale en visueel 
complete film van het programma,’ aldus de jury. Quality Time was 
bovendien genomineerd voor de Gouden Kalveren in de categorieën 
‘Beste Film’ en ‘Beste Regie’. De film heeft ook veel vertoningen gehad 
op internationale filmfestivals en diverse prijzen gewonnen. 

Koen Mortier (Beernem, België 1965) studeerde aan het RICTS in 
Brussel, begon zijn carrière als commercialregisseur en is momenteel 
werkzaam als regisseur en producent. Mortier omschrijft zichzelf als  

‘een oude stoute man. Zo tegendraads dat hij een schroef in tegen-
overgestelde richting de muur in draait. Deed zowat alle jobs op een 
filmset en was werkelijk nergens voor geschikt, dus werd hij maar 
regisseur, op kop de gemakkelijkste baan die op een filmset te vinden 
is. Geboren om tegen de stroom in te zwemmen, beseffend dat het 
soms de verkeerde kant op kan gaan’. Zijn films A Hard Day’s Work 
(1997), Ex Drummer (2007) en 22 mei (2011) wonnen diverse prijzen op 
internationale filmfestivals. Begin september 2018 beleefde Mortiers 
Engel zijn wereldpremière op het Toronto International Film Festival. 
Deze speelfilm is gebaseerd op het boek Monoloog van iemand die het 
gewoon werd tegen zichzelf te praten van Dimitri Verhulst. De film is te 
zien op het NFF.

Ena Sendijarevíc (Odjak, Bosnië 1987) studeerde Filmwetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam en Freie Universität Berlin en 
doorliep vervolgens de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam 
als schrijver en regisseur. De door haar geschreven en geregisseerde 
korte films Fernweh (2014), Reizigers in de nacht (2014) en Import (2016) 
werden alle vertoond op het NFF en werden veelvuldig geselecteerd 
door internationale filmfestivals, waaronder de Quinzaine des réalisa-
teurs in Cannes Toronto International Film Festival, BFI London, Palm 
Springs FF, Sarajevo Film Festival. Import werd bovendien vertoond op 
het Forum van de Regisseurs en was de Nederlandse Oscar-inzending 
in de categorie ‘Beste Korte Film’. In 2018 nam ze haar eerste speelfilm 
op, Take Me Somewhere Nice, die begin 2019 in wereldpremière zal gaan.

VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs



Light as Feathers 
De fi lms van Forum van de Regisseurs zie je ook op
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2015
Those Who Feel the Fire Burning
Morgan Knibbe

‘Met het zien van Those Who Feel the Fire  
Burning realiseerde de jury zich dat zij hier 
met misschien wel de beste Nederlandse  
film in jaren te maken had. Waar menig film-
maker ten prooi was gevallen aan de urgentie 
van het onderwerp, weet Morgan Knibbe als 
kunstenaar ons iets essentieels aan te  
bieden: doorzicht.’

De jury: Thibaud Delpeut, Caroline Strubbe 
en David Verbeek

2016
Full Contact
David Verbeek

‘Full Contact is een film van raadselachtige 
schoonheid, die zowel intellectueel als emo-
tioneel prikkelt. Deze film getuigt van lef. De 
visuele stijl en de dramatische constructie 
geven blijk van een grote beheersing van  
cinema. Het geluid heeft een narratieve 
kracht, geen enkel beeld is vrijblijvend en de 
thematiek zit verborgen in elke bouwsteen 
van de film. Het is een zintuiglijke film die 
een hypnotische ervaring teweegbrengt.’

De jury: Nanouk Leopold, Nathalie Teirlinck 
en Robert Jan Westdijk

2017
Quality Time
Daan Bakker 

‘Quality Time straalt van vitaliteit; Daan Bakker 
creëert een filmische ervaring die zich niet 
laat beteugelen door conventies. Hij geeft zijn 
verhaal op volstrekt eigen manier vorm. Het 
schuurt, wringt en emotioneert, en als kijker 
voel je constant dat hij enorm veel plezier 
heeft in het vak van filmmaken. Het is een joie 
de vivre die je niet vaak ziet in de Nederlandse 
filmhuizen, zeker niet als het om zwaardere 
onderwerpen gaat.’

De jury: Gust Van den Berghe, Mijke de Jong 
en Morgan Knibbe

Eregalerij van het Forum van de Regisseurs



Louis Hartlooper Complex is een 
bruisend filmtheater in het centrum 
van Utrecht. Het staat bekend om de 
eigenzinnige filmprogrammering, de vele 
evenementen en festivals, de gezellige 
sfeer en hét terras waar je de laatste 
zonnestralen meepikt.

Meer informatie en kaartverkoop 
via www.hartlooper.nl

Uitreiking Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018
vrijdag 28 september | 17:15 | zaal 2 | www.louishartlooperprijs.nl

Wil jij jouw verhaal over Europa vertellen? Ga jij de uitdaging aan om 
samen met een bekroonde Europese regisseur hier een korte film 
over te schrijven en te regisseren? Doe mee aan de #EUandME 
Jonge Filmmakers Wedstrijd en wie weet win jij een beurs van  
€ 7.500. Meedoen kan tot 31 oktober 2018. Meer weten? Kijk op: 
europa.eu/euandme

EUROPESE UNIE

BEN JIJ
ONZE VOLGENDE
FILMMAKER?

europa.eu/euandme

feliciteren Living the Light – Robby Müller, Possessed, The Taking of a Picture,  
Sometimes Somewhere, More Human Than Human, Liefde is aardappelen,  

My Foolish Heart, The End of Fear en Regained Memory  
met de vertoning in het Forum van de Regisseurs.



De DAFF feliciteert
iedereen die genomineerd is 

voor een Gouden Kalf!

De Dutch Academy For Film (DAFF)
verenigt filmtalent uit alle disciplines.

De leden bepalen mede de nominaties 
en winnaars van de Gouden Kalveren
voor speelfilm en lange documentaire.

Hiervoor werkt DAFF samen met het NFF.

Ook lid worden en meestemmen?
Zie voor meer informatie www.daff.org

of mail naar office@daff.org

Openingsfilm 
FORUM VAN DE REGISSEURS

Vrijdag 28 september, 19:30, NFF
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Vr 28 sep 19.30 uur LHC 1 Living the Light – Robby Müller van Claire Pijman

Za 29 sep 18.45 uur LHC3 Possessed van Daniel van der Velden, Vinca Kruk en Rob Schröder

Za 29 sep 21.30 uur LHC2 An Impossibly Small Object van David Verbeek

Zo 30 sep 15.00 uur LHC3 More Human Than Human van Tommy Pallotta en Femke Wolting

Zo 30 sep 18.45 uur LHC2 Light as Feathers van Rosanne Pel

Zo 30 sep 21.30 uur LHC2 Liefde is aardappelen van Aliona van der Horst

Ma 1 okt 15.00 uur LHCK  De stoel van de laatste jaren van Anke Teunissen en Jessie van Vreden

Ma 1 okt 18.45 uur LHC2 My Foolish Heart van Rolf van Eijk

Di 2 okt 18.45 uur LHC2 The End of Fear van Barbara Visser

Wo 3 okt 18.45 uur  LHC2  Error of Eros van Luciënne Venner 

KORT! – Visite van Stijn Bouma 

Regained Memory van Stijn Bouma

Do 4 okt 18.30 uur WvS Prijsuitreiking met een optreden van Sonja van Hamel & The Leonids

Do 4 okt 21.30 uur LHC3 Vertoning van de winnende film

Vr 28 sep t/m do 4 okt, Auditorium Centraal Museum, Agnietenstraat 1  (vrije toegang met Forum-ticket)

The Taking of a Picture, Sometime Somewhere van David Verbeek 

Do 27 sep t/m vr 5 okt, IMPAKT centrum voor mediacultuur, Lange Nieuwstraat 4  (gratis toegang)

De stoel van de laatste jaren van Anke Teunissen en Jessie van Vreden

Programma LHC = Louis Hartlooper Complex       WvS = NFF Festivalhart: de Winkel van Sinkel.
Colofon
Curatoren
Jan Pieter Ekker
Dana Linssen

Productie
Nikki Ywema

Essay
Joke de Wolf

Eindredactie
Belinda Janssen

Met dank aan
Willemien van Aalst
Doreen Boonekamp
Marja Bosma
Hans Bosscher 
Laura Buijs
Laurie Cluitmans
Claire van Daal 
Annique Deneer
Birgit Donker
Emile Fallaux
Silvia van der Heiden
Frank van der Horst
Isabelle de Klein 
Parwin Mirrahimy
Jurre Rompa
Bart Rutten
Jos Stelling
Dick Tuinder
Freek Weitering
Margo van der Werf  
en alle filmmakers

Ontwerp
Jan Pieter Ekker

Druk
Veenman+

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

Forum van de Regisseurs 
en de Prijs van het Forum 
van de Regisseurs worden 
ondersteund door het 
VEVAM Fonds.


