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Filmkunst 
in de ruimte 
Met Vive le cinéma! - Art & Film vieren Eye en 
het Filmfestival Rotterdam hun 75ste en 50ste
verjaardag. Voor deze expositie werd vijf film-
makers van over de hele wereld, gewend aan het
tweedimensionale witte doek,  gevraagd een
cinemato grafische installatie te  maken. 

75  jaar eye

“Ik dacht: ik moet het omdraaien. Ik gooi alle werkelijk-
heid weg, ik ga ook geen tafel neerzetten of zoiets, want
dan kom ik in de verleiding. Ik haal alle realiteit eruit,
maar ik hou vast aan het idee dat de ruimte emoties moet
vertolken. Daar ging ik over nadenken en toen dacht ik: ik
ga een decor maken met alleen licht.”

Nanouk Leopold had al vijf speelfilms geregisseerd toen
ze in 2018 haar eerste toneelregie deed bij Internationaal
Theater Amsterdam: Uit het leven van marionetten, naar
een film van de Zweedse meester Ingmar Bergman. Ze be-
sloot alles anders te doen. En toch ook weer niet, vertelde
ze destijds in Het Parool. “Ik ben natuurlijk wel gewend
om beelden te maken en met acteurs te werken. Met mijn
partner maak ik video-installaties, dat is ook een soort
ruimtelijk werk met mensen erin. Dus ik dacht steeds stie-
kem: ik ga gewoon een installatie maken en doe net alsof
het een toneelstuk is.”

Monteren door te lopen
Met die partner – kunstenaar Daan Emmen, met wie ze
kunstenaarsduo Leopold Emmen vormt – heeft Leopold
nu een installatie gemaakt met louter licht en geluid.
Daarin maakt de bezoeker eigen filmscènes. Je monteert
door te lopen, te blijven staan, om je heen te kijken, te luis-
teren en je blik te verleggen. De schaduwen van de andere
toeschouwers doen ook mee. Zo speel je een rol in je eigen
ervaring of word je een personage in die van een ander.
Filmwork for Eye: 5 Scenes at a Walking Pace, zoals de

 installatie heet, maakt deel uit van de jubileumexpositie
Vive le cinéma! - Art & Film.Met deze bijzondere tentoon-
stelling vieren Eye en het International Film Festival Rot-
terdam (IFFR) respectievelijk hun 75ste en 50ste verjaar-
dag én de grenzeloze kracht en de diversiteit van de

Carlos Reygadas
bouwde een soort
draaimolen, die lijkt
op een gigantische
filmspoel

Leopold Emmen, 
Filmwork for Eye: 5 Scenes
at a Walking Pace. 

tekst Jan Pieter Ekker,  fotografie Hans Wilschut

Eye helpt leraren om film een plek te
geven in de lespraktijk. Zo is naar aan-
leiding van Vive le cinéma!een online
les gemaakt voor het voortgezet
onderwijs. Daarin vertellen Nanouk
Leopold en Daan Emmen over video-
kunst en het maakproces van hun
installatie. Ook dagen ze de leerlingen
uit om met telefoon, pen en papier,
lampen en de soundscape van
Donato Wharton (die ook in hun
installatie zit) een eigen videokunst-
werk te creëren. De les wordt gratis
aangeboden op LessonUp, het les-
platform voor leraren, en is te vinden
via eyefilm.nl/les_expandedcinema.
Ook geschikt voor ouders die aan
thuisonderwijs doen!

Ook voor onlinelessen

wereldcinema, die zo essentieel is voor hun beider pro-
grammering.

Naast Nanouk Leopold, wier speelfilmdebuut Îles flot-
tantes in 2001 was opgenomen in de Tigercompetitie van
het Rotterdamse filmfestival, werden vier IFFR-filmma-
kers gevraagd een werk te maken. Het moest gebruikma-
ken van de mogelijkheden van een driedimensionale
ruimte in plaats van het tweedimensionale filmdoek. Het
waren: Jia Zhang-ke, Carlos Reygadas, Lucrecia Martel en
Lemohang Jeremiah Mosese. Zij creëerden – in de meeste
gevallen voor het eerst – een cinematografische installa-
tie, waarin ze de grenzen van hun eigen werk én de film-
kunst in het algemeen opzoeken.

Gefluister in onbekende talen
Zo bouwde de Mexicaanse regisseur Carlos Reygadas –
 bekend van films als Japón (2002), Stellet licht (2007) en
Nuestro tiempo (2018) – een soort draaimolen, die lijkt op
een gigantische filmspoel, waarin bezoekers steeds tegen-
over andere bezoekers komen te zitten. Zo móéten we ons
wel tot elkaar verhouden. Vanwege Covid-19 op veilige af-
stand, dat dan weer wel. 

De Argentijnse Lucrecia Martel – die even zinnenprikke-
lende als maatschappijkritische films maakte, zoals La
ciénaga (2001), La mujer sin cabeza (2008) en Zama
(2017) – combineert in The Passagewarmtebeelden en re-
flecties met stemmen die fluisteren in onbekende, verge-
ten, geheime, inheemse en prekoloniale talen uit het
noorden van Argentinië. Talen van mensen die vandaag
de dag in hun bestaan bedreigd worden door honger en ge-
weld, en hun leefgebied gedecimeerd zien.

Met als uitgangspunt de alomtegenwoordigheid van
 surveillancecamera’s maakte de Chinese meesterchroni-
queur Jia Zhang-ke – bekend van films als Unknown Plea-
sures (2002), Still Life (2006) en Ash is Purest White (2018) –
de installatie Close-Up, die laat zien hoe de camera obser-
veert, controleert, inperkt en inkadert, en hoe dat onze
blik bepaalt. 

Lemohang Jeremiah Mosese (geboren in Lesotho,
 wonend en werkend in Berlijn), wiens lange speelfilm This
Is Not a Burial, It’s a Resurrection vorig jaar te zien was 
op het IFFR, maakte de zesschermsinstallatie Bodies of 
Negroes. I Will Sculpture God, Grim and Benevolent, waar-
in hij onder meer de representatie en stereotypering van
zwarte vrouwenlichamen ter discussie stelt.

Schrandere overpeinzingen
Zo verschillend als de vijf makers zijn, zo verschillend zijn
hun werken. Vive le cinéma! - Art & Film toont hoe breed de
definitie van film is met schrandere overpeinzingen en
kunstzinnige installaties, waar je omheen en doorheen
kunt lopen, om de beelden – letterlijk – vanuit een ander
perspectief te zien. Film kijken wordt op deze manier een
actieve gebeurtenis; de bezoeker bepaalt zijn eigen positie
en wordt uitgedaagd de verschillende facetten van de
‘film’ zelf te interpreteren.

Vive le cinéma! - Art & Film, t/m 5/9 in de tentoonstellings-
ruimte van Eye. Films, Talks & Events is een randprogramma
met films en ander werk van Jia Zhang-ke, Nanouk Leopold &
Daan Emmen, Lucrecia Martel, Lemohang Jeremiah Mosese en
Carlos Reygadas. Meer informatie op eyefilm.nl/vivelecinema
en vivelecinema.online.

Lucrecia Martel, 
The Passage. 

Lemohang 
Jeremiah 
Mosese, Bodies
of Negroes. I
Will Sculpture
God, Grim and
Benevolent.

Jia Zhang-ke,
Close-Up.

Carlos Reygadas,
The Eye Machine. 
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‘Het gemis blijft,
maar wordt ook
lichter, en ze
vergeet hem nooit’

4

Alleen nog
even een
keuze
 maken ...
Via de nieuwe Eye Film Player bekijkt u on
demandeen groeiende selectie titels uit
de Eye-collectie. Vier ambassadeurs van
het streamingplatform tippen hun favoriet.

Gaite Jansen
 Borgman 
“Als je hem nog niet gezien hebt, is het het
 allerleukst om zonder verwachtingen te kijken.
Dan kunnen films je op de meest bijzondere
manier meevoeren.” Actrice Gaite Jansen (Hoe
duur was de suiker, Peaky Blinders) zegt liever
niet te veel over Alex van Warmerdams Borg-
man voordat mensen de film hebben gezien.
Nou vooruit, één favoriet detail dan: “Ik vind
die honden echt heel geinig.”

Eerst kijken dus, die film, en dan pas verder
lezen. En daarna, vooruit, gewoon nog een keer
kijken. “Elke keer dat ik Borgman zie, zie ik iets
totaal anders,” zegt Jansen. “De eerste keer
 begreep ik er niks van. De tweede keer zag ik
 allemaal dingen die ik de eerste keer niet had
gezien; de derde keer zag ik wéér andere din-
gen. Dat die mensen onder de grond zitten, en
die honden, en het Bijbelcitaat waarmee de film
opent, dat Alex volgens mij gewoon zelf heeft
verzonnen.”

En dan is er nog de titelfiguur. “Alleen dat al:
wie is Borgman? Dat is moeilijk te omschrijven.
Hij klopt bij een welgesteld gezin aan en zet het
hele leven van dat stel op zijn kop. Maar als je
wilt navertellen waar de film over gaat, denk je:
wat heb ik eigenlijk gezien? Dat vind ik super-
bijzonder aan Borgman: de film gaat voorbij
woorden.”

Ook na al die kijkbeurten heeft de film, waar-
mee Van Warmerdam het in 2013 als eerste
 Nederlandse regisseur in 38 jaar tot de hoofd-
competitie van het prestigieuze filmfestival van
Cannes schopte, nog altijd zijn geheimen voor
Jansen. “Ik vind dat ongrijpbare heel plezierig,
als het op een goede manier gebeurt. Poëzie kan
dat ook hebben – dat je iets leest en dat het iets
raakt, en ook weer niet, maar je bent er wel hele -
maal vol van. En daarna stroom je over van de
inspiratie en ideeën en lust om te creëren.”
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Henny Vrienten
 Zeemansvrouwen
“In eerste instantie dacht ik nog: ik moet niet
iets kiezen waaraan ik zelf heb gewerkt,” zegt
muzikant en componist Henny Vrienten met
een lach. Dus keek hij zich een slag in de rondte
in de collectie oude films op de Eye Film Player.
Uiteindelijk kwam hij toch uit bij de klassieker
Zeemansvrouwenuit 1930 – de film waaraan hij
zelf gewerkt had. “Gewoon omdat ik het de
 beste film vond! Hij is ongebruikelijk, anders
dan alle films in de jaren dertig, met snelle
montage en splitscreens en overvloeiende
 beelden. Ik heb hem ademloos herkeken.”
Zeemansvrouwenwerd in 1930 gemaakt met

de ambitie de eerste Nederlandse geluidsfilm af
te leveren, maar door technische mankemen-
ten werd het uiteindelijk toch een zwijgende
film. In 2003 is hij alsnog met een soundtrack
uitgebracht, ingesproken door acteurs als
 Jeroen Krabbé en Nelly Frijda, met nieuwe
 muziek van Vrienten.

“Lodewijk de Boer heeft het verhaal gerecon-
strueerd, aan de hand van het toneelstuk van
Herman Bouber waarop de film is gebaseerd, 
en met de hulp van liplezers. Voor de muziek
dacht ik in eerste instantie aan het soort
 ensemblemuziek dat klinkt als muziek uit de
 jaren dertig, maar daarvan heb ik afgezien. Ik
heb zelfs, wat ik eigenlijk nooit in soundtracks
heb gedaan – en ik heb er nogal wat gemaakt
tussen pakweg 1985 en 2015 – gewerkt met
 synthesizers. Op één of andere manier paste
dat heel goed.”

Ook uitzonderlijk voor de jaren dertig is dat
grote delen van Zeemansvrouwenniet in een
studio, maar op de straten van Amsterdam wer-
den gedraaid. Vrienten: “Ik woon in de Nieuw-
marktbuurt en herken in de film allerlei plek-
ken bij mij om de hoek. Je ziet de Hermitage,
wat het oudevrouwen- en mannentehuis was;
het gebouw waar nu het Amsterdams Stadsar-
chief in zit; De Munt, de Nieuwmarkt, de vis-
sersmensen en de haven. Van al die plekken zie
je hoe ze toen waren.”

Eye’s VOD-platform biedt geen abonnements-
vorm en verschilt daarin van de meeste andere
streamingplatforms. Films zijn per stuk te huur of
gratis te bekijken via player.eyefilm.nl

Nora El Koussour
 Father and Daughter 
Actrice Nora El Koussour, in 2017 winnares van
een Gouden Kalf voor haar rol in Layla M., koos
voor Father and Daughter van Michael Dudok
de Wit. Die melancholieke korte animatiefilm
opent met een vader die afscheid neemt van
zijn dochter. In de daaropvolgende jaren wacht
de dochter vergeefs op zijn terugkeer.

“Ik zag de film voor het eerst op de theater-
school, ongeveer tien jaar geleden,” vertelt El
Koussour. “Ik vond hem direct heel mooi, heel
herkenbaar. Het is een universeel verhaal, voor
iedereen toegankelijk. Ik ben sowieso gek op
animatie, waarin je op een lichte manier
 verbinding kunt maken met zware thema’s.
 Father and Daughter toont op een universele
 manier een groot thema dat voor iedereen wel
bekend is: wat het betekent om iemands kind 
te zijn.”
Father and Daughter won in 2001 de Oscar

voor beste korte animatie, en was in 2007 een
van de zestien films die werden opgenomen in
de Canon van de Nederlandse Film. Voor El
Koussour kwam de film in een nieuw licht te
staan toen twee jaar geleden haar vader over-
leed. “Toen ik de film voor het eerst zag, her-
kende ik vooral de loyaliteit en het vertrouwen
naar een ouder toe. Nu ik de film onlangs op-
nieuw bekeek, was het vooral een portret van
rouw geworden. Ik zie nu een portret van een
meisje dat een vrouw wordt zonder haar vader,
maar die ondanks zijn afwezigheid toch een
dochter blijft.”

Nu ze zelf met dat verlies te maken heeft ge-
kregen, herkent ze nieuwe dingen in het perso-
nage van de dochter. “Ze blijft terugkomen op
de plek waar ze haar vader voor het laatst zag.
Eerst nog een beetje zoekend, later verandert
dat in een ritueel. Het gemis blijft, maar wordt
ook steeds lichter, en ze vergeet hem nooit. Ze
blijft altijd een soort hoop houden. Dat vind ik
heel mooi.”

Valerie Bisscheroux 
Twee vrouwen
‘Show the change you wish to see in the world’, 
zo vat regisseur Valerie Bisscheroux haar drijf-
veer op haar eigen website samen. In haar bio
presenteert ze zich expliciet als queer film -
maker, gericht op verhalen met genuanceerde, 
postitieve weergaves van LGBTQ+-personages
en onderwerpen. Zoals in haar veelgeroemde
coming-of-age dramaserie ANNE+, die na twee
seizoenen in september zal worden gevolgd
door een speelfilm.

Dat soort verhalen waren er niet toen Bissche-
roux zelf jong was. Twee vrouwen, de film die
Bisscheroux uit het aanbod op de Eye Film
Player koos, toont een heel ander beeld. George
Sluizers verfilming draait net als de gelijknami-
ge roman van Harry Mulisch om de (overhaas-
te) relatie tussen Laura en Sylvia – die begint
met ‘de snelste versiertruc uit de Nederlandse
letteren’, grapte A.F.Th. van der Heijden 
onlangs nog in een interview.

“Er is een poging gedaan om lesbische 
vrouwen neer te zetten, maar of die helemaal
geslaagd is, is de vraag,” zegt Bisscheroux. 
Haar antwoord is duidelijk: “Als je het mij
vraagt niet.”

Ze wijst op de lesbische stereotypes die de
film klakkeloos toont. “De twee vrouwelijke
hoofdpersonages duiken binnen een paar mi-
nuten al met elkaar het bed in, en besluiten dan
te gaan samenwonen. Dat zijn eigenlijk alle-
maal signalen van een mannelijke schrijver en
een mannelijke regisseur op zo’n film; de in-
vloed die mannen toch nog altijd op zo’n ver-
haal moeten hebben.”

Hoewel ze de film dus niet onomwonden aan
zou raden, is het juist daarom interessant om
hem door de bril van het heden te zien, zegt Bis-
scheroux. “Omdat het een belangrijk historisch
besef geeft over waar queer representatie van-
daan komt. Al is het maar om te zien hoe we het
nu gelukkig níét meer doen; er is zo’n grote ver-
andering doorgemaakt van toen naar nu.”

Joost Broeren-Huitenga
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Zijn lach schalt als een scheepshoorn door het lege restau-
rant van Eye. Acteur Frits Lambrechts is blij zijn twee
 kompanen van Filmclub Noord weer te treffen. Met colle-
ga Ronald Top en Eyefondsenwerver Jan-Willem van Beek
is Lambrechts eens in de maand op maandagavond gast-
heer van wat het drietal vrolijk ‘de gezelligste filmclub van
Amsterdam en omstreken’ noemt.

De drie hebben in de stille maanden van de lockdown
niet alleen elkaar gemist, maar ook de bijna honderd leden
van de filmclub. “Het is een kleine gemeenschap,” zegt
Top. “Je voelt een saamhorigheid. Daarbij ben je echt even
een avond uit en zie je een film die je anders waarschijnlijk
nooit zult zien.”

Bijpassende omlijsting
De opzet van een filmclubavond is even eenvoudig als
doeltreffend. Eyeprogrammeur René Wolf selecteert een
film die zo nieuw is dat hij meestal zijn Nederlandse
 première nog niet heeft beleefd. Het drietal bedenkt daar
een bijpassende omlijsting bij. Doorgaans houdt Top een
inleiding, maar er zijn ook nagesprekken met makers of
acteurs. Om de sfeer te verhogen is er vooraf vuurwerk aan
de piano, uitgevoerd door Lambrechts.

Dat gaat nu al acht jaar zo. Bijna meteen vanaf de ope-
ning van het filmmuseum in 2012, vertelt Van Beek. “We
wilden met Eye graag ook de huiskamer van Noord wor-
den. Daarbij werkt deze club heel goed: de leden wonen in
de dure, nieuwe woontorens hier vlakbij, maar komen ook
uit de echte volksbuurten.”

Top: “Eye is zo’n imposant gebouw. Prachtig natuurlijk,
maar daardoor is de drempel even binnen te lopen mis-
schien ook wat hoger. Er moest warmte komen, een ont-
moetingsplek met een buurtgevoel. Dat is bij Filmclub

Jan-Willem van Beek,
Frits Lam brechts en
 Ronald Top van Eye
Filmclub Noord. 
FOTO NOSH NENEH  

Ontmoetingsplek voor de buurt

Stefan Raatgever

Waar anders is er de gelegenheid om na een filmvertoning direct met de
makers in gesprek te gaan dan in Eye? Filmclub Noord biedt er, naast een
huiskamergevoel, ook ontmoetingen met acteurs of regisseurs.

Cha Cha is terug

Deze zomer is het twintig jaar geleden dat Herman
Brood van het Hilton sprong. Stefano Bertacchini
werkt aan de documentaireKnockin’ on Herman’s
Door, gebaseerd op door hem teruggevonden, niet
eerder vertoonde beelden uit de film Cha Cha.
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Noord heel goed gelukt. We kennen elkaar inmiddels
goed. Onder de leden zijn vriendschappen ontstaan.”

Doorgaans doet Top zelf zijn huiswerk om tot een
 verhaal te komen waarbij hij de voorstelling van de avond
inbedt in de filmgeschiedenis, of hij vertelt over de tot-
standkoming van de film. Maar dankzij hun connecties in
de filmwereld slaagt het organisatiecomité er ook vaak in
directbetrokkenen bij de film naar de club te halen.

Lambrechts heeft warme herinneringen aan die keer dat
 Dennis Kleyn, verantwoordelijk voor de visual effects van
de film Publieke Werken, na de vertoning kwam uitleggen
hoe hij Amsterdam in beeld ruim een eeuw terug in de tijd
had weten te verplaatsen.

Top noemt de avond rond de film De belofte van Pisa van
regisseur Norbert ter Hall als hoogtepunt. “Hij kwam met
scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm en de schrijver
van het boek, Mano Bouzamour, naar Eye. Het was de
avond van de officiële première in Tuschinski. Na afloop
daarvan stapten ze op de fiets en kwamen ze bij ons vragen
beantwoorden. Dat werd een ontzettend leuk gesprek.”

Smaken verschillen
De selectie van Filmclub Noord is volgens het drietal net
iets gedurfder dan die van de andere filmclub die het
 gebouw herbergt. De Eye Filmclub programmeert voor-
premières van traditionelere arthousefilms. Lambrechts:
“René Wolf kent onze smaak goed. Hij durft best eens iets
experimenteels uit te kiezen.”

Maar laat niet het beeld ontstaan dat de leden van de
filmclub altijd alles leuk vinden wat hun wordt voor -
geschoteld. De zaal herbergt steevast een aantal kritische
kijkers. “Die laten zich soms tijdens de film al horen,” zegt
Van Beek met een lach. 

Cameraman Stefano Bertacchini leerde Cha Cha, de speel-
film uit 1979 met in de hoofdrollen Herman Brood en zijn
toenmalige liefje Nina Hagen, kennen toen hij als vrijwilli-
ger werkte in Eye.  

“Een dag in de week hielp ik in Eye met het inventarise-
ren van de collectie Nederlandse films. Ik bekeek die films
en maakte een rapport op van de staat waarin ze verkeer-
den. Hartstikke leuk werk, ik kom uit Italië en kende de
Nederlandse filmgeschiedenis niet heel goed. Nu zag ik al-
les: comedy’s, maar ook serieus werk. Ik heb inmiddels
veel films met Willeke van Ammelrooy gezien.”

Naar eigen zeggen werd hij ‘weggeblazen’ toen hij Cha

Filmblik van Cha Cha (1979).

Een van de bijzonderste vondsten in
het omvangrijke archief van Eye was
Love, Life and Laughteruit 1923. Het
meesterwerk van de Britse filmpio-
nier George Pearson, dat decennia-
lang op de most wanted-lijst van het
British Film Institute stond, werd in
april 2014 gevonden tijdens het
 catalogiseren van een schenking uit
november 2012. De kopie maakte
deel uit van de inventaris van een
bioscoop in Hattem, die slechts van
1929 tot 1932 open is geweest. 
Toen de inventaris in 2012 dreigde te
worden weggegooid, ontfermde een
werknemer van een lokaal tv-station
zich over het filmmateriaal en bracht
het naar Eye. De gevonden, getinte
kopie – in Nederland was de film uit-
gebracht onder de titel Tip-Toes, de
koningin van de musichalls– bleek in
opvallend goede staat.Love, Life and
Laughterwerd in een gespecialiseerd
laboratorium in het Italiaanse Bologna
gerestaureerd en gedigitaliseerd,
onder auspiciën van het BFI National
Archive, in innige samenwerking met
Eye Filmmuseum. De film, over een
jonge vrouw die het op het podium wil
maken en een even ambitieuze, ver-
armde schrijver, ging in oktober 2019
opnieuw in première op het London
Film Festival.

Unieke vondst

Peter van Brummelen

Cha zag, de film van Herbert Curiël met camerawerk van
Frans Bromet. “Ik woon en werk sinds de jaren negentig in
Nederland. Ik had wel van Herman Brood gehoord, maar
kende zijn muziek niet goed. Ik vind Cha Cha echt een ge-
weldige muziekfilm. Ik ben 57 – in de tijd dat Brood in
 Nederland populair was, hield ik in Italië van dezelfde
soort muziek: punk, new wave. In die tijd was ik als ge-
luidsman actief voor bandjes. Ik herkende in Cha Cha de
sfeer en de energie.”

Nederlandse muziekscene
Toen men bij Eye zag hoe enthousiast Bertacchini was
over Cha Cha, werd hem aangeraden ook eens een kijkje te
nemen in het archief dat regisseur Curiël in 2015 had ge-
schonken aan Eye. In verhuisdozen vol documenten,
knipsels en papieren vond hij ruw beeld- en geluidsmate-
riaal van Cha Cha. Een regelrechte schat, vond de Italiaan,
die nu werkt aan de documentaire  Knockin’ on Herman’s
Door, met veel nooit eerder vertoonde Cha Cha-beelden.

Bertacchini zegt dat zijn documentaire niet zozeer over
Herman Brood zelf gaat, als wel over de toenmalige Neder-
landse muziekscene. “De draaidagen van Cha Cha waren
heel chaotisch en er werd veel geïmproviseerd. Dat heeft
veel bijzonder materiaal opgeleverd, waar indertijd niets
mee is gedaan, maar dat nu een prachtig beeld van die tijd
geeft.”

Voor Cha Cha werd onder meer een dag lang gefilmd in
Paradiso. Er traden bands op die bevriend waren met
Brood en zijn Wild Romance en vaak ook eenzelfde soort
muziek speelden. “Er waren bands bij als White Honey,
Phoney and The Hardcore en The Meteors, maar ook de
punkgroep Inside Nipples. Jan Rot speelde er met zijn
groep Streetbeats. De Streetbeats hebben de film niet ge-
haald en Rot is jaren op zoek geweest naar de beelden van
toen. Ik kon ze hem eindelijk laten zien. Ook leuk is dat er
veel shots van het publiek zijn.”

Behalve al die bands kwam in Cha Cha ook Broods com-
plete coterie opdraven: Sjef van Oekel deed mee, de Britse
zangeres Lene Lovich, de schrijvers Jules Deelder en
 Simon Vinkenoog, Ramses Shaffy, Hans Dulfer en zelfs de
Hell’s Angels. Er is een vage verhaallijn met een bankover-
val, maar erg ter zake doende is die niet. “Het is een heel
aparte film. Het is geen film die van A naar B gaat, met een
brug en een plot. Alles loopt door elkaar en het verhaal
wordt telkens onderbroken door optredens.”

Bloeiende filmcultuur
Knockin’ on Herman’s Door is Bertacchini’s  regiedebuut.
Waarom kwam hij in de jaren negentig als cameraman ei-
genlijk naar Nederland, Italië heeft toch een veel bloeien-
der filmcultuur? “Als het gaat om speelfilms wel, maar
mijn toenmalige partner, die regisseerde, en ik wilden do-
cumentaires maken. Daar zijn ze in Nederland juist goed
in. Ik ging weg uit Italië in de tijd van Berlusconi. Het was
ook de tijd waarin commerciële televisie daar heel groot
werd, voor serieuze documentaires was nauwelijks plek.”

Herman Brood en Nina Hagen, zijn liefje
destijds, in Cha Cha.

Still uit Love, Life and Laughter.
FOTO EYE FILM MUSEUM

Top: “Ik kan me de vertoning van The Death of Stalin nog
herinneren, een zwarte komedie over de machtsstrijd die
losbarstte na de dood van de dictator. Het was satire, maar
niet iedereen kon grappen over de goelags waarderen. Dat
is natuurlijk onvermijdelijk als je vooraf niet weet welke
film je te zien krijgt. Smaken verschillen.”

Deze kant van ’t IJ
Top en Lambrechts leerden elkaar in 2010 kennen bij het
opnemen van de film De laatste reis van meneer Van Leeu-
wen, geregisseerd door Hanro Smitsman. Top speelde de
zoon van Lambrechts, die de rol van dementerend gezins-
hoofd had. “Sindsdien zijn we aan elkaar blijven plakken,”
zegt Top. Hij is geen echte Noorderling en neemt voor elke
clubavond het pontje vanaf Java-eiland. Lambrechts
woont wel in de buurt en kan met smaak vertellen over de
laatste twintig jaar aan veranderingen aan deze kant van 
’t IJ. “In het begin was hier bijna niets. Moet je nu zien!”

Hoewel Lambrechts, inmiddels 83, vorig jaar eigenlijk
afscheid wilde nemen als erevoorzitter van de filmclub, is
hij er nog elke keer bij. “Dat afscheid is inderdaad jammer-
lijk mislukt. Zelfs na mijn dood zal ik hier blijven  komen,”
zegt hij. Een nieuwe bulderlach rolt omhoog langs de
 muren van Eye.

‘We wilden met
Eye de huiskamer
van Noord worden’
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Naar de bioscoop 
om ( jezelf  in)
 Amsterdam te zien 
Lokaal opgenomen films
waarin het publiek zichzelf,
vrienden of familieleden kon
zien, waren in de beginjaren
van de film zeer populair.
Theaters trokken er volle zalen
mee. De film Op stap met de
Passage Bioscoop door
Amsterdamwerd in 1922
gemaakt in de straten van
Amsterdam; de camera
maakte een tocht van de
 Jordaan via de de Nieuw-
marktbuurt naar de Passage
Bioscoop op de Nieuwendijk,
en vervolgens naar de Zeedijk
(hier op beeld). 

Vanaf 24 juni toont Eye twee
jaar lang fragmenten uit de
eerste dertig jaar van de film-
geschiedenis op vijftig grote
buitenschermen op pleinen,
stations en in  winkelcentra,
verspreid over Nederland.
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Van de bezemkast
naar de IJoever

75  jaar eye

Heel acterend en filmmakend Nederland was erbij, die
miezerige woensdagavond 4 april 2012, waarop koningin
Beatrix met een druk op een rode knop Eye Filmmuseum
opende. En iedereen kreeg de vraag voorgelegd waarom
het museum er zo nodig moest komen.

“Omdat film een volwassen tak van kunst is die ook een
museum verdient,” antwoordde actrice Nelly Frijda voor
een van de vele draaiende camera’s die langs de rode loper
stonden opgesteld. “Voor de opleiding van jonge filmpro-
fessionals, die daar veel kunnen leren, en om films als
Turks fruit, die helemaal gerestaureerd is, op een groot
scherm te zien,” zei Barry Atsma. “Maar ook voor een
broodje aan het IJ; het is een fantastische plek om gewoon
even te zitten.” En Jeroen Krabbé jubelde: “Als je dit ge-
bouw in New York had gezien, had je gezegd: waarom heb-
ben wij dit niet! En nu hebben we het!”

Inmiddels is het futuristische gebouw van Eye niet meer
weg te denken uit Overhoeks, maar er ging een lange, roe-
rige geschiedenis vooraf aan de verhuizing. 

Die begint op 22 juli 1946 als voormalig voorzitter van de
filmkeuring David van Staveren en de bioscoopexploitan-
ten Paul Kijzer en Piet Meerburg het Nederlands Histo-
risch Filmarchief (NHFA) oprichten. Meerburg werd de
eerste directeur van het archief, dat ‘het verzamelen van
esthetisch/historische- en experimentele films, die de to-
tale geschiedenis van de filmkunst weergeven’ als doel
had. 

Filmgek annex filmverzamelaar Jan de Vaal – een neef
van Kijzer – kreeg de dagelijkse leiding over het ‘instituut’,
vanuit een achterkamertje (‘de bezemkast’) van bioscoop
Kriterion. In 1947 volgde hij Meerburg op als directeur. Tot
zijn startkapitaal behoorde een voorraad avant-garde-
films afkomstig uit De Uitkijk – een erfenis van de vooroor-
logse Nederlandsche Filmliga. Sommige films waren zeer
zeldzaam, waardoor het Filmarchief al snel internationaal
meetelde.

Voorstellingen in het Stedelijk
Op instigatie van Willem Sandberg, de visionaire direc-
teur van het Stedelijk Museum, die vond dat film als jong-
ste kunstvorm in een museum voor moderne kunst thuis-
hoorde, verhuisde het NHFA in 1952 naar het Stedelijk. Er
kwam een nieuwe naam, Nederlands Filmmuseum, en in
de aula was eindelijk ruimte voor publieke filmvoorstel-
lingen. Bij het draaien van de superbrandbare nitraatfilms
stond altijd een emmer water gereed.

Eind jaren vijftig trokken de voorstellingen in het Stede-
lijk jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers. Ondertussen ging De
Vaal door met waar hij goed in was: verzamelen. In 1957
verwierf hij de filmcollectie van filmpionier Jean Desmet,
met meer dan 900 films uit de periode 1907-1916 (die sinds
2011 op de werelderfgoedlijst van Unesco staan). Begin
 jaren zestig omvatte de collectie meer dan 30.000 lange en
korte films, en ook de filmboeken- en affichecollectie
groeiden enorm.

Het Filmmuseum moest op zoek naar ruimte, maar om-
dat de gemeente noch de rijksoverheid heel behulpzaam
was, duurde het nog tot 1972 voordat de verhuizing naar

Het Filmmuseum
 verhuisde in 2012
van het Vondelpark
naar het nieuwe
 gebouw aan het IJ.  
Onderste rij v.l.n.r.:
het Filmmuseum in
Kriterion, het Stede-
lijk Museum en in
het Vondelpark-
paviljoen. Rechts:
koningin  Beatrix
verrichtte de ope-
ning van Eye. 
FOTO’S HOLLANDSE
HOOGTE, ANP, ELMER VAN
DER MAREL

‘Ik mocht op de
schouders van 
reuzen staan’
Eye Filmmuseum is in 75 jaar uitgegroeid tot een
markant instituut met een internationale uitstraling. 
Vele mensen hebben aan dat succes bijgedragen. 
Vijf van hen vertellen.

het Vondelparkpaviljoen een feit was. 
Ook daar kampte het museum echter al snel met ruimte-

gebrek. Na de officiële openingsexpositie – Amsterdam en
film, in 1975 – bleef het aantal publieksactiviteiten be-
perkt. ‘Rond 1980 leek het Vondelparkpaviljoen meer op
een mausoleum dan op een nationale tempel voor de film-
cultuur,’ schrijft Annemieke Hendriks in haar boek Huis
van illusies – De geschiedenis van Paviljoen Vondelpark en
het Filmmuseum (1996).

Pareltjes uit de bunkers 
In 1987 volgde Hoos Blotkamp De Vaal op als directeur. Zij
zette veel meer dan haar voorganger in op toegankelijk-
heid en openheid. Waren er onder De Vaal drie voorstellin-
gen per week, Blotkamp maakte er drie per dag van, waar-
bij het accent lag op de zwijgende cinema. 

De Belgische schrijver-filmmaker Eric de Kuyper, die
was aangesteld als adjunct, diepte het ene na het andere
pareltje op uit de bunkers in de duinen, waar de filmcollec-
tie van het Filmmuseum grotendeels was ondergebracht.
Het leverde programma’s op die ook internationaal de
aandacht trokken.

Maar het ruimtegebrek werd alleen maar nijpender. Het
Vondelparkpaviljoen bevatte weliswaar twee fraaie film-
zaaltjes, maar het was tot de nok toe gevuld met boeken,
affiches en foto’s en was veel te klein om de ruim honderd
(parttime) medewerkers te huisvesten. Keer op keer wer-
den er locaties bij gehuurd, waardoor het Filmmuseum
versnipperd raakte. In de loop der jaren had het vestigin-
gen in Amsterdam, Overveen, Castricum, Vijfhuizen en
Utrecht.

De jarenlange noodkreten bij het stadsbestuur waren
aan dovemansoren gericht, waardoor directeur Blotkamp
zich in 1998 genoodzaakt voelde een dramatische beslis-
sing te nemen: zij aanvaardde het aanbod van Rotterdam
om het Filmmuseum onder te brengen in een pakhuis op
de Kop van Zuid. Daar zou het met onder meer het Neder-
lands Foto Instituut fuseren tot een Centrum voor Beeld-
cultuur. 

Het Amsterdamse stadsbestuur schrok eindelijk wakker,

en er ontbrandde een heuse stedenstrijd. Toen de rook-
wolken begin 2000 waren opgetrokken, waren Blotkamp
en adjunct Ruud Visschedijk opgestapt.

Blotkamps opvolger Rien Hagen kreeg als belangrijkste
taak het vinden van nieuwe huisvesting in Amsterdam.
Om de geesten rijp te maken voor ruimere vertoningsmo-
gelijkheden dan de zaaltjes in het Vondelparkpaviljoen,
werd bioscoop Bellevue Cinerama aan de Marnixstraat ge-
huurd, waar grote(re) arthousetitels werden vertoond. 

In 2005 presenteerde Hagen, in eendrachtige samen-
werking met adjunct Rieks Hadders, een plan voor verhui-
zing naar Amsterdam-Noord, pal tegenover het Centraal
Station. ING Real Estate moest daar op grond van de ge-
meente een fonkelnieuw pand neerzetten. Of eigenlijk:
twee nieuwe panden: een museumgebouw met vier film-
zalen, tentoonstellingsruimte, een winkel, een restaurant
en een terras; én een centraal depot, op loopafstand van
 elkaar.

210.000 filmblikken
Het Weense architectenbureau Delugan Meissl kreeg de
prestigieuze opdracht voor het ontwerp van het gebouw.
De financiële crisis en de bouwcrisis maakten het nog even
spannend, maar leidden uiteindelijk slechts tot een jaar
vertraging: in april 2012 opende Eye Film Instituut Neder-
land, zoals het Filmmuseum na een fusie met drie andere
filminstituten was gaan heten. 

Sandra den Hamer, voormalig directeur van het IFFR,
was Hagen inmiddels opgevolgd. “Het is geen make-over
van het oude gebouw,” zei Den Hamer in de aanloop naar
de opening. “We moeten onszelf in zekere zin opnieuw
uitvinden; wie je bent, wat je doet. In het oude gebouw
hadden we een tijdje een piepkleine tentoonstellings-
ruimte, nu hebben we 1200 vierkante meter, de grootste
aaneengesloten expositieruimte van Amsterdam.”

De tentoonstellingsruimte werd geopend met een expo-
sitie over found footage: oude en nieuwe kunstwerken die
zijn gemaakt op basis van oud filmmateriaal onder meer
uit de Eye-collectie. In de loop der jaren waren er tentoon-
stellingen met de winnaars van de Eye Art & Film Prize,

Het futuristische Eye-gebouw van het
Weense architectenbureau Delugan Meissl
is inmiddels niet meer weg te denken uit
Overhoeks, maar aan de verhuizing ging
een lange, roerige geschiedenis vooraf.
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kunstenaars die de grenzen van de filmkunst oprekken zo-
als William Kentridge, Anthony McCall en Ryoji Ikeda, en
met het werk van filmauteurs als Stanley Kubrick, Federi-
co Fellini, Michelangelo Antonioni, Johan van der Keu-
ken, Alex van Warmerdam en cameraman Robby Müller. 

De filmprogrammering in de vier bioscoopzalen kreeg
een nieuwe impuls met retrospectieven (Isabelle Hup-
pert), thematische programma’s zoals Black Light, live
concerten en diverse programma’s voor verschillende pu-
blieksgroepen, van de allerkleinsten (‘Cinemini’) tot pro-
grammering door jongerencommunities, zoals Exposed
en MovieZone zelf. 

Ondanks de nodige scepsis werd Eye al snel een succes,
zowel de bioscoopzalen als de wisselende tentoonstellin-
gen als het spectaculaire terras. Eye bleek bovendien een
belangrijke aanjager van de verdere ontwikkeling van de
noordelijke IJoevers. Een paar jaar na de opening prees
The New York Times Noord als the place to be als je in Am-
sterdam bent; Eye werd omschreven als ‘an intergalactic
cruiser out of Star Trek’ en ‘een cultureel ankerpunt’.

Bij de superbrandbare
nitraatfilms stond
altijd een emmer 
water gereed

Eric de Kuyper
Adjunct-directeur 
1988-1992
“Hoos Blotkamp en ik vonden
het belangrijk om het Neder-
lands Filmmuseum op een
krachtige  manier terug op de
kaart te zetten. We benadruk-
ten het lokale; dat het paviljoen
in hartje Amsterdam lag.
Daarbij kregen we veel steun
van de media – ook vanHet 
Parool. Daar hadden we  geraf-
fineerde strategieën voor, want
Amsterdam was een ingewik-
kelde stad. 
Maar ik kende de weg wel; 
ik was in Nederland een beetje
bekend als schrijver, had drie
films gemaakt en in Nijmegen
filmstudies  opgezet.” 
“Daarnaast vonden we het in-
ternationale aspect zeer be-
langrijk, dat we goed contact
zouden hebben met de col-
lega’s van andere cinémathè-
ques. Het Filmmuseum zat op
een enorme schat aan films,
waarvan het grootste deel nog
niet in kaart was  gebracht. Dus
collega’s uit Frankrijk, Italië,
Duitsland en de VS kwamen bij
ons om onderzoek te doen. 
En wij waren actief buiten Ne-
derland; we hebben Il Cinema
Ritrovato, het festival voor te-
ruggevonden films in  Bologna,
helpen opzetten. Ook werden
we op het stillefilmfestival van
Pordenone al snel bekroond
met de Premio Jean Mitry voor
de beste cinémathèque.”

Peter Delpeut
Adjunct-directeur 
1988-1995
“Ik was medeverantwoordelijk
voor de creatieve presentatie
van de vroegste film, traditio-
neel een winkeldochter van in-
ternationale filmarchieven en
filmwetenschappers. Door vol
in te zetten op het conserveren
en restaureren van stille film in
kleur en daar uitdagende muzi-
kale en theatrale presentaties
voor te bedenken, positio-
neerde het archief zich in de
jaren negentig van de vorige
eeuw aan de  wereldtop van de
internationale filmmusea en ci-
nematheken. Archief en pu-
bliekspresentatie zijn nooit
meer zo mooi samengegaan.”

Rien Hagen
Directeur 2001-2007
“We konden, doordat we een
grote pot geld kregen voor de
conservering en digitalisering
van onze collectie, in 2007 het
project ‘Beelden voor de toe-
komst’ beginnen. Dat was ook
van groot  belang voor de
nieuwe huisvesting, waar Rieks
Hadders en ik mee bezig waren.
We zetten van meet af aan in op
twee panden: een publieksge-
bouw, waarvan je vrij zeker kon
zijn dat het op dure grond zou
komen te staan, omdat we het

in de nabijheid van mensen
wilden; en een opslag, die je
beter op een goedkopere plek
kunt neerzetten. Rieks en ik
hebben uitvoering  gegeven aan
de gehele  voorbereiding, tot en
met de bestektekeningen aan
toe. Toen Sandra den Hamer
begon, kon ze gaan bouwen. Ik
had dat  natuurlijk graag zelf ge-
daan, maar ik zat tegen mijn
 pensioen.”

Rieks Hadders
Adjunct-directeur
2001-2007
“Ik kijk met veel plezier terug
op de strategie die Rien Hagen
en ik hebben ontwikkeld om
Eye voor elkaar te krijgen. Het
Filmmuseum, dacht men des-
tijds, is dat paviljoen in het Von-
delpark waar twintig mensen
werken. Overveen, Vijfhuizen,
dat werd niet gezien. Wij
hebben ervoor gezorgd dat we
zichtbaarder werden; we
huurden de  Calypso en Cine-
rama aan de Marnixstraat,
waardoor ons bezoekersaantal
steeg van 30.000 naar ruim
100.000 per jaar. Daarnaast
zochten we contact met ING
Real Estate. De tergend trage
nieuwbouw van het Stedelijk
had ons doen inzien dat we ons
beter niet op de overheid
konden richten. Door de kre-
dietcrisis hebben we één jaar
vertraging opgelopen, maar an-
ders had het ongetwijfeld een
eeuwigheid  geduurd – áls Eye
er al was gekomen.”

Sandra 
den Hamer
Directeur 2007-heden
“Ik ben er trots op dat we dit
museum hier hebben gereali-
seerd. Dan doel ik niet alleen op
de twee gebouwen, maar op de
compleet nieuwe organisatie
die het is geworden. We
hebben heruitgevonden wat we
willen zijn. Daarbij ben ik me er
altijd bewust van geweest dat
ik op de schouders van reuzen
heb mogen staan. Niet alleen
mijn voorgangers, maar alle
filmmakers en kunstenaars
wier werk wij mogen beheren
en presenteren. We zijn trou-
wens nog steeds bezig met uit-
vinden; het is een continu
proces, maar inmiddels zijn we
niet alleen meer op het gebied
van restauratie een voorbeeld
voor internationale collega’s,
maar ook op het vlak van ten-
toonstellingen, filmprogram-
mering en educatieve activi-
teiten. Uit Berlijn, Londen en
zelfs uit Hollywood – het ‘bijna
geopende’ nieuwe Academy
Museum in LA - zijn ze hier op
bezoek geweest om zich te
laten inspireren.”

Eye Collectiecentrum
In september 2016 werd het Eye Col-
lectiecentrum aan de Asterweg ge-
opend. In de acht depots van het Col-
lectiecentrum (elk 300 m2 groot, in
eentje is de temperatuur min 5 graden
Celsius) liggen 210.000 filmblikken
met Nederlandse filmgeschiedenis op-
geslagen, maar ook met buitenlands
werk dat in het land van herkomst niet
meer te vinden is. Daarnaast biedt het
Collectiecentrum onderdak aan
700.000 foto’s, 78.000 affiches,
27.000 boeken, bladmuziek, scenario’s
en filmapparatuur. Er is een bibliotheek
met werkplekken en een bioscoopje
waarin studenten, wetenschappers en
filmmakers digitale en analoge films
kunnen bekijken. Ook is er een ‘restau-
ratiestraat’; een gang met kamers
waarin apparatuur is verzameld – oud
en nieuw – waarmee alle soorten films
kunnen worden afgespeeld en opge-
knapt. Daarnaast zijn er nieuwe initia-
tieven opgezet, zoals opleidingstra-
jecten voor filmrestauratoren, interna-
tionale onderzoeksprojecten en een
artist-in-residence-programma. 

Jan Pieter Ekker
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Het duurste werk
in de collectie is
het getinte affiche
van Metropolis

12

Een schat
aan affiches

Metropolis, 1927
06/05, 2004
Mon oncle, 1958
Potemkin, 1926
Le Mépris, 1963
Fanfare, 1958
The General, 1927
Turks fruit, 1973
De duivel is een vrouw, 1935

Eye beheert 55.000 unieke filmaffiches. Het zwaartepunt
in de collectie ligt op Nederlandse affiches met artistieke
of filmhistorische waarde, maar Eye bezit ook buitenland-
se affiches van Nederlandse films en kunstzinnige ontwer-
pen uit Cuba, Polen, Tsjecho-Slowakije, Mexico, Egypte en
Turkije. Samen geven ze niet alleen een beeld van de
 geschiedenis van de film, maar ook van de ontwikkelingen
in grafische vormgeving.

In 1955 wordt voor het eerst melding gemaakt van een 
75-tal affiches. Die waren afkomstig uit het archief van
bioscoop De Uitkijk. Omdat de groei van de collectie maar
langzaam ging, schreef Filmmuseumdirecteur Jan de
Vaal in een notitie in januari 1957 – er waren toen 150
exemplaren – dat de collectie moest worden uitgebreid.
Nog in datzelfde jaar verwierf het Filmmuseum duizen-
den affiches, als onderdeel van de collectie-Desmet.

De collectie groeit nog altijd, met zo’n 1500 aanwinsten
per jaar – niet alleen posters van nieuwe arthousefilms en
blockbusters, maar ook oudere affiches, ter aanvulling van
de historische collectie. Eye bewaart ze in het Collectie-
centrum aan de Asterweg, in zuurvrije archiefdozen, bij
een gecontroleerde temperatuur en luchtvochtigheid.

Het duurste exemplaar in de collectie is het getinte affi-
che van Metropolis, met de zittende robot. Zo’n zelfde
filmposter is ooit verkocht voor bijna 600.000 euro en
 later in een pakket met enkele andere affiches voor 1,2 mil-
joen. Er schijnen er nog maar vijf van te zijn. 

De oudste originele affiches van Eye komen uit 1899.
Daaronder is één Nederlands affiche – Tableau voorstel-
lende het uitgaan van de groote St. Michelskerk te Zwolle,
een eenvoudig letteraffiche – en drie Engelse, waaronder
Britannia –Theatre of Varieties.

Een steeds wisselende selectie affiches, die aansluit op
de actuele programmering, is in Eye te zien in de gang voor
de ingangen naar zaal 2 en 3. Eye leent ze ook uit aan ande-
re musea en verschaft digitale bestanden voor reprints en
publicatie in externe uitgaven, op internet en in reporta-
ges of documentaires. Een enkele keer duiken posters uit
de Eyecollectie zelfs op aan muren in speelfilms.

75  jaar eyeHet Parool |  Juni 2021



“Er zijn drie pijlers: filmgeschiedenis, filmtheorie en de
praktijk, dus het zelf doen,” zegt Sanders. “Daar zoeken
we altijd een uitwisseling tussen, en het is altijd een prak-
tijkvak. Dus we beginnen vanuit de filmgeschiedenis en
gaan dan naar de praktijk, of we  beginnen juist vanuit de
praktijk en koppelen terug naar de theorie.”

Elke film is geschikt
In principe is elke film geschikt om een filmles aan op te
hangen, denkt Sanders. “Natuurlijk moet je een beetje in-
schatten of een film aansluit bij de belevingswereld van
leerlingen, en bij wat ze al hebben gezien. Ik zou niet in
les één beginnen met een ingewikkelde scène uit Pantser-
kruiser Potemkin (een Sovjetklassieker geroemd om zijn
vernieuwende montage, red.), tenzij je daar een super-
goed verhaal bij hebt. Volgens mij is het namelijk ook
 belangrijk dat je iets kiest wat jou aanspreekt als docent,
zodat je echt vanuit je eigen motivatie of bewondering
voor een filmmaker of film, of misschien zelfs vanuit je
 eigen vérwondering kunt spreken.”

Dat hoeft overigens niet bij (scènes uit) speelfilms te blij-
ven. Sanders gebruikt bijvoorbeeld al jaren de korte satiri-
sche filmpjes van LuckyTV in haar lessen. “Die gaan we
helemaal uitpluizen. We bekijken het originele beeldma-
teriaal om te zien wat daarmee is gebeurd, hoe het filmpje
tot stand is gekomen.”

Als winnaar nam Sanders ook plaats in de jury voor de
verkiezing van de nieuwe Filmleraar van het Jaar, die
 afgelopen september werd aangewezen. In het lock-
downjaar 2020 ging dat net even anders: de verkiezing
draaide nu om een online filmleraar. Winnaar werd Bart
Valkenier, docent multimediale producten op het Talent-
Stad Beroepscollege in Zwolle.

“Bart maakt filmeducatie toegankelijk voor heel veel
leerlingen, ook buiten zijn eigen school; hij werkt voor
een breed publiek. Als je het hebt over een online film -
leraar, heb je het natuurlijk ook al snel over docenten die
‘iets met film’ doen in hun online lessen. We hebben het
echt gespecificeerd naar de pijlers van filmeducatie. Niet:
hoe zet een docent film in, maar: hoe zet hij leerlingen
aan tot filmmaken of op een andere manier naar films
 kijken?”

Meer info over Filmleraar van het jaar is te vinden 
op filmeducatie.nl.Schijnbaar moeiteloos schakelen jongeren van nu – min

of meer geboren met een smartphone in de hand – van
dansfilmpjes op Tiktok naar tutorials op YouTube en van
een bingesessie op Netflix naar lolbroekerij op Snapchat.
Maar dat deze ‘digital natives’ vanzelf hun weg vinden in
het oerwoud van de beeldcultuur, is te makkelijk gedacht.

Filmeducatie op het middelbaar onderwijs helpt jonge-
ren betekenis te geven aan de overvloed aan bewegend
beeld die hen omringt. Maar ondanks een aanhoudende
roep om het belang van ‘mediawijsheid’, heeft filmeduca-
tie nog altijd geen vaste plek in het onderwijs.

Boegbeeld
Daar moet verandering in komen, vindt ook Eye Film -
museum, dat coördinator is van het Netwerk Filmeducatie.
Het ziet zich daarin gesteund door het team van leraren
en schoolleiders dat werkte aan de bouwstenen van een
nieuw landelijk curriculum, dat onder de noemer Curri-

Filmdocent Malu Sanders van Het 4e Gymnasium in Amsterdam. FOTO NFF PROFESSIONALS PROGRAMMA

culum.nu de komende jaren wordt ontwikkeld. Het team
adviseert onder meer om te bekijken of film een zelfstan-
dig keuze-examenvak kan worden, zoals muziek, dans en
drama dat nu al zijn.

Tot het zover is, is het aan individuele scholen en docen-
ten om filmeducatie op de kaart te zetten. Om hen in het
zonnetje te zetten, lanceerden Eye Filmmuseum en het
Netwerk Filmeducatie,  ondersteund door het Nederlands
Film Festival en de  Nederlandse Vereniging van Bios-
copen en Filmtheaters, in 2018 de verkiezing van de Film-
leraar van het Jaar. Die inspirerende leraar is één school-
jaar lang het boegbeeld voor filmeducatie in het onder-
wijs.

Drie pijlers
De winnaar voor het schooljaar 2019-2020 was Malu San-
ders, docent film op Het 4e Gymnasium in Amsterdam.
Deze school heeft film centraal gesteld in het lesaanbod.
Filmeducatie is, vindt Sanders, urgenter dan ooit.

“Iedereen komt constant in aanraking met film, en bijna
iedereen is potentieel ook een maker, met de camera’s op
onze telefoons. Maar dat wil niet zeggen dat we ons be-
wust zijn van wat we krijgen voorgeschoteld. Dat je een
camera aan kunt zetten, wil nog niet zeggen dat je een
 geweldige film kunt maken. Dat moeten we kinderen en
jongeren leren: wat ben je aan het kijken? Hoe komt infor-
matie bij jou binnen? Hoe word je soms gemanipuleerd?
Hoe onderscheid je echt van nep? En hoe kun je zelf films
maken?”

Bij Het 4e Gymnasium staat zelf film maken  centraal.

‘We pluizen
LuckyTV
 helemaal uit’

‘Iedereen is filmmaker’

Joost Broeren-Huitenga

Met de verkiezing van de Filmleraar van het Jaar zetten Eye en het
Netwerk Filmeducatie een inspirerende filmdocent in het zonnetje.
Malu Sanders, die vorig schooljaar de titel won, weet hoe belangrijk
filmeducatie is. ‘We moeten jongeren leren: wat ben je aan het kijken?’

Dit jaar in Eye: van Steve
McQueen tot Ivo van Hove
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11 t/m 16 juni

Ryuichi Sakamoto: Film en Muziek
Eye Filmmuseum besteedt in juni aandacht aan Ryuichi
Sakamoto, een van de associate artists van het Holland
Festival. Op het programma staan bekende en minder 
bekende films waarvoor Sakamoto de score schreef, waar-
onder Merry Christmas, Mr. Lawrence (Nagisa Oshima,
1983), The Last Emperor (Bernardo Bertolucci, 1987)
en Gohatto (Nagisa Ōshima, 1999). 

Daarnaast presenteren Eye en het Holland Festival en
Eye drie bijzondere avonden rond Sakamoto. Op 11 en 18
juni zijn films te zien waarvan de scores zijn gemaakt door
de jonge filmcomponisten Daniel Lopatin en Hildur
Guðnadóttir – beiden bewonderaars van Sakamoto’s werk
(en vice versa). 24 juni is er een special rond Sakamoto’s 
oeuvre, met gasten, interviews en live muziek.  
Ook in de schijnwerpers staat Frank Scheffer, wiens 
operafilm Si Fan in Eye in wereldpremière gaat.
i.s.m. Holland Festival

17 t/m 27 juni

Steve McQueens Small Axe 
De Britse, deels in Amsterdam wonende Oscarwinnaar
Steve McQueen maakte voor de BBC een reeks tv-films
onder de noemer Small Axe: een vijfluik over de Caribi-
sche gemeenschap en gebeurtenissen uit de jaren zeven-
tig en tachtig die een vormende invloed hadden op de
maatschappij. De delen Mangrove en Lovers Rock waren
vorig jaar geselecteerd voor het festival van Cannes (dat
later vanwege corona werd afgeblazen); bij die gelegen-
heid droeg McQueen beide titels op aan de door politie -
geweld omgekomen Afro-Amerikaan George Floyd. Eye
vertoont de losstaande speelfilms, in lengte variërend van
68 tot 128 minuten, tijdens de Amsterdam Art Week alle-
maal. Na afloop van Small Axe: Lovers Rock is er een 
gesprek tussen McQueen en Guillaume Schmidt, mede-
oprichter van het Amsterdamse streetwearmerk Patta.
i.s.m. Amsterdam Art Week

Vanaf 17 juni

Previously Unreleased
Ze waren te zien op prominente festivals in binnen- en
buitenland, maar bereikten de Nederlandse bioscopen
niet. Ten onrechte, meent Eye, dat daarom ook dit jaar
een selectie bijzondere films van de internationale festi-
vals naar Amsterdam haalt. Onder de tien titels is werk
van erkende namen als Kelly Kelly Reichhardt (First Cow)
en Tsai Ming-liang (Rizi), nieuwkomers als Fernanda 
Valadez (Sin señas particulares) en Anna Kerrigan (Cow-
boys) en een niet eerder in Nederland uitgebrachte film
van Hou Hsiao-hsien (Flowers of Shanghai, 1998).

Vanaf 10 juni

Wong Kar-Wai
Zes films van de Chinese meesterregisseur Wong Kar-Wai
zijn vanaf 10 juni opnieuw te zien in het hele land. Het
gaat om de 4K-restauraties van In the Mood for Love
(2000), Chungking Express (1994), Fallen Angels (1995),
Happy Together (1997), 2046 (2004) en de director’s cut
van de korte film The Hand, zijn segment uit de omnibus-
film Eros (2004). In samenwerking met distributeur Ciné-
art.

1 juli t/m 25 augustus

Film Noir – The Dark Side of Hollywood
Regenachtige straten en kringelende sigarettenrook,
femmes fatales en mannen met een duister verleden. Eye
brengt deze zomer een uitgebreid programma rond de
klassieke Amerikaanse film noir, met films als In a Lonely
Place (Nicholas Ray, 1950) en The Third Man (Carol Reed,
1949). Verschillende films worden in de vorm van thema-
tische double bills gepresenteerd, ingeleid door liefheb-
bers en kenners. Op 8 juli organiseren Eye en Netwerk
Scenarioschrijvers een noir masterclass. Het programma
wordt 25 augustus afgesloten met de door Double Indem-
nity geïnspireerde Paul Verhoeven-film Basic Instinct
(4K restauratie). 

26 augustus t/m 1 september

Cinema Ecologica: 
Mensen met kieuwen
In 2021 en 2022 zet Eye met Cinema Ecologica het levens-
bedreigende probleem van de klimaatcrisis op de agenda.
Er staan films op het programma waarin de relatie tussen
de mens en planeet Aarde hebben wordt verbeeld – van
rampenfilms met virusuitbraken en eco-sciencefiction-
films tot drama’s over de mens in, onder en aan de rand
van het stijgende water. De eerste editie van Cinema Eco-
logica, ‘Mensen met kieuwen’, stelt de vraag hoe ons leven
eruit gaat zien nu het water stijgt omdat de poolkappen

Sinds de opening van het huidige
onderkomen in 2012 is Eye onlosma-
kelijk verbonden met Amsterdam-
Noord. Maar dat betekent niet dat het
Filmmuseum de rest van de stad niet
omarmt. Om het contact met de
‘buren’ te versterken, ging Eye in 2018
de stadsdelen in. Het leidde tot het
aanstellen van ‘buurt ambassadeurs’:
negen betrokken ouders en mede-
werkers van cultuur- en buurthuizen.
Zo geeft Eye een stem aan de bewo-
ners van Amsterdam. De afgelopen
seizoenen kwamen de ambassadeurs
om de maand bijeen om mee te
denken en werken aan Eyes familie-
programmering.

Buurtambassadeurs

Colofon
Hoofdredactie Kamilla Leupen, Michiel Couzy
Coördinatie Jan Pieter Ekker
Eindredactie Willemijn Mooijman, 
Darya Sutikno, Peter van den Berg
Artdirection John Koning
Vormgeving Dorine Fliervoet
Beeldredactie Michiel van den Berg, Sanne Zurné
Omslagillustratie Ted Struwer

smelten, met films als Beasts of the Southern Wild (Benh
Zeitlin, 2012), Waterworld (Kevin Reynolds en Kevin
Costner, 1995) en Zuiderzeewerken (Joris Ivens, 1930).

26 september t/m januari 2022

All About Theatre About Film 
Ivo van Hove & Jan Versweyveld 
De geschiedenis van film is onlosmakelijk verbonden met
die van het theater. Dit najaar presenteert Eye Filmmuse-
um voor het eerst een tentoonstelling die de twee werel-
den samenbrengt, in samenwerking met ITA-regisseur
Ivo van Hove en -scenograaf Jan Versweyveld. Uitgangs-
punt is een selectie theaterproducties die Van Hove en
Versweyveld hebben gemaakt naar aanleiding van films
van Marguerite Duras, Michelangelo Antonioni, Pier 
Paolo Pasolini, Ingmar Bergman, John Cassavetes, 
Luchino Visconti en Sidney Lumet. De theaterstukken
worden op associatieve wijze opnieuw tot leven gebracht
in de tentoonstellingsruimte, door middel van geluidsop-
names, filmfragmenten, kostuums, notitieboekjes, rekwi-
sieten, foto’s en videoregistraties – maar ook van geuren,
kleuren, licht, behang, sculpturen, fluorescerende muur-
tekeningen en een vrachtwagenmotor. 

2 t/m 22 september 

Badlands
Eye trapt het culturele seizoen 2021 deze nazomer af met
het programma Badlands, vernoemd naar de iconische
debuutfilm van de eigenzinnige filmauteur Terrence 
Malick uit 1973. Aanstormend Nederlands filmtalent uit
verschillende vakgebieden – studenten, zojuist afge-
studeerden en autodidacten – stelt zichzelf gedurende
vier weken voor aan de hand van door hen gecureerde
filmprogramma’s met eigen werk, films uit de Eye-
collectie, beeldende kunst en masterclasses van hun 
inspiratoren. 
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Zondagmiddag 13 juni, 13.00 uur

Lezersaanbieding 
In the Mood for Love 
Zondagmiddag 13 juni organiseert Eye voor lezers van
Het Parool een speciale vertoning van In the Mood for
Love, het magnum opus van de Chinese regisseur
Wong Kar-Wai over de heimelijke liefde tussen me-
neer Chow (Tony Leung) en mevrouw Chan (Maggie
Cheung). Filmrecensent Joost Broeren-Huitenga zal
daarbij een inleiding verzorgen. Belangstelling? Mail
naar lezersactie@parool.nl en vermeld of je een of
twee kaartjes wilt ontvangen.

The Third Man

Small Axe:  Lovers Rock 
BBC, MCQUEEN LIMITED, PARISA TAGHIZADEH



Vier 75 jaar Eye met 
ons mee en word vriend. 

‘

’

Bloomberg, SONY, Solvinity, SRC Reizen en Effektief. 
Eye Connect partners, leden See You in Court.
Alle particuliere vrienden van u&eye fonds, Eye Society, 
Ladies Eye en F.C. Waterboys.

Onze structurele subsidiënten: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en Gemeente Amsterdam.

Onze projectpartners: Ammodo, Amsterdams Fonds voor de Kunst, 
Europese Unie, Filmfonds, Fonds 21, Gieskes-Strijbis Fonds, 
Hendrik Mullerfonds, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds 
en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


