
Sex Cinema VenuS Jan Dirk van der Burg, 2009 
(NL) Sex Cinema Venus is de oudste seksbioscoop op de 

Amsterdamse Wallen, die als gevolg van gemeentelijke 

opschoonplannen binnenkort z’n deuren moet sluiten. 

Jan Dirk van der Burg fotografeerde achter de schermen 

van dit paradijs der klamme liezen. Met in de hoofdrol: 

Ton Grootes, eigenaar van Sex Cinema Venus, die hand-

matig de Super 8-banden van pornofilms uit de jaren 

zeventig verwisselt.

Jean-miChel BaSquiat: the Radiant 

Child Tamra Davis, 2010 (USA) In de jaren zeventig won 

Jean-Michel Basquiat met zijn spraakmakende graffiti 

tag SAMO snel naamsbekendheid in New York. In 1983, 

slechts twee jaar nadat hij was begonnen met werken op 

doek, was Basquiat een van de meest gewilde kunste-

naars van het moment. Zijn status had het formaat van 

een rockidool; met Madonna en Andy Warhol deelde hij 

inspiratie. In 1988, een jaar na de dood van Warhol, over-

leed Basquiat op z’n 27ste aan een overdosis heroïne. 

Deze intrigrerende documentaire, met archiefbeelden en 

interviews met vrienden van Basquiat, is alleen tijdens 

BAF in de bioscoop te zien. 

SeCuRe PaRadiSe/immeR WiedeR Judi  Werthein, 
2008 (ARG/USA) Een bizarre video over Colonia Dignidad, 

een geheimzinnige Duitse enclave in Chili. Deze kolonie, 

die in de jaren vijftig is gesticht, ligt in een ontoeganke-

lijk berggebied. De emigranten die er wonen, zien eruit 

als Beierse boeren en boerinnen uit voorbije tijden. Over 

de kolonie doen angstaanjagende verhalen de ronde; 

er spelen zich ‘zaken’ af die het daglicht niet kunnen 

verdragen.

tuValu Veit Helmer, 1999 (D) Nauwelijks bezoekers.  

Dat is het lot van een vervallen zwembad in een Oost-

Europees ogende land. Anton, zoon van de blinde 

eigenaar, wil voor zijn vader de illusie in stand houden 

dat het een populaire plek is. Op de geluidsband klinkt 

vrolijk geplons en gegil; rare kostgangers worden van 

straat geplukt om het bassin enigszins te vullen. Maar 

Antons broer heeft grote plannen: het zwembad moet 

wijken voor een futuristisch gebouw. Anton zelf? Die 

droomt liever. Net zoals Eva, in wiens ogen hij plonst. Een 

betoverende en melancholieke droomwereld, ingekleurd 

met sepia, groen, blauw en geel.

 

begin van hun liefde – Bacon betrapt Dyer op heterdaad 

in zijn atelier. Hun relatie zal al snel complex en bij 

vlagen levensgevaarlijk blijken. John Maybury’s buiten-

gewoon knappe studie van Bacon en zijn relatie met 

Dyer is een eerbetoon aan een van de grootste en meest 

verontrustende kunstenaars van de 20ste eeuw. 

exCaVating tayloR mead William A. Kirkley,  
2005 (USA) Taylor Mead (1924) is een van de helden 

van de underground filmscene, lieveling van Andy  

Warhol, dichter, acteur, schilder en kroegloper in  

downtown New York. Regisseur Kirkley filmt Mead  

in zijn chaotische New Yorkse appartement op het  

moment dat hij daar na 23 jaar uitgezet wordt.   

‘Excavating Taylor Mead’ is een huldeblijk aan New 

Yorkse bohémiens die moeten wijken voor trendy 

restaurants en lofts. Steve Buscemi is de verteller. 

Commentaar leveren o.a. society fotograaf Patrick 

McMullen, The White Stripes, Jim Jarmusch en  

kunsthandelaar Mary Boone.

it Came fRom CuChaR Jennifer M. Kroot, 2009 
(USA) In de jaren zestig behoorden de filmende 

tweelingbroers George en Mike Kuchar (1942) tot de 

entourage van Andy Warhol en Kenneth Anger. Zonder 

uitzondering zijn hun films weird, wild and wacko: de 

ranzige Hollywood-glamour, ongeremde seksualiteit, 

geschifte robot-avonturen en puberhumor in onder  

meer ‘I was a teenage Rumpot’, ‘Sins of the Fles-

hapoids’ en ‘Hold me While I’m Naked’ verbijsteren 

nog altijd. De liefdevolle en hilarische documentaire ’It 

Came From Kuchar’ vervlecht het leven van de broers 

met de geschiedenis van de underground film, legen-

darische clips en recente interviews met fans onder 

wie Atom Egoyan en Gerard Malanga.

hoW to dRaW a Bunny John W. Walter, 2002 (USA)  
‘How to Draw a Bunny’ gaat over leven en dood  

van Ray Johnson (1927-1995). Deze Pop Art-pionier,  

conceptueel kunstenaar en grondlegger van de  

Mail Art maakte dadaïstische collages. Vertrekpunt  

voor deze film is de mysterieuze dood van Johnson.  

Op 13 januari 1995 werd zijn lichaam in een New  

Yorkse haven gevonden. Al snel ontstonden specula-

ties of dit Johnsons laatste ‘kunstperformance’ was.  

De film toont indringende interviews met kopstukken  

uit de kunstwereld, onder wie Roy Lichtenstein,  

Christo & Jeanne-Claude, James Rosenquist,  

Richard Feigen en Norman Solomon.

hungeR Steve McQueen (2008) ‘Hunger’, het filmdebuut 

van kunstenaar Steve McQueen, volgt de aangrijpende 

lotgevallen van IRA-hongerstaker Bobby Sands. In 1981 

leidde Sands in de Noord-Ierse Maze-gevangenis een 

hongerstaking voor een humanere behandeling en  

toekenning van de status als politieke gevangene. Na  

66 dagen stierf hij. Sands was 27 jaar. In deze genade-

loos fysieke film wekt McQueen de Maze-gevangenis tot 

leven en zet hij alle zintuigen op scherp. De doorlig-

wonden, de pisstank in de cellenblokken, de dampende 

maaltijden naast het bed van de hongerstaker: je voelt, 

ziet, hoort en ruikt het.

the legend of leigh BoWeRy Charles Atlas, 2002 
(UK) In de jaren tachtig was de Australische drag queen 

Leigh Bowery de lieveling van de Londense clubscene. 

Hij verhief uitzinnig uitdossen tot kunst, was kostuum-

ontwerper voor Boy George, zanger in de bands Raw 

Sewage en Minty en model voor schilder Lucian Freud. 

Zijn surrealistische performances waren allerminst slaap-

verwekkend. Zo baarde Bowery een volwassen vrouw en 

vloog hij door een ruit – met slechts een masker op en 

wasknijpers op zijn scrotum. In 1994 stierf hij aan aids. 

Regisseur Charles destilleert Bowery’s levensverhaal uit 

interviews met zijn conservatieve familie, kunstenaars en 

flamboyante vrienden. Een liefdevolle hommage.

douBle take Johan Grimonprez, 2009 (B/NL/D) In het 

filmische essay ‘Double Take’ verkent Johan Grimonprez 

de toenemende invloed van televisie, nieuws, cinema en 

reclame op ons begrip van heden en verleden. Uit-

gangspunt is een novelle van Borges. In ‘Double Take’ is 

sprake van een fictieve ontmoeting tussen Hitchcock 

en zijn dubbelganger op de set van ‘The Birds’. Parallel 

hieraan ontvouwt Grimonprez zijn knappe montage van 

de Koude Oorlog. Voortdurend mixt hij fictie en realiteit, 

met gebruikmaking van nieuwsbeelden, reclame en 

filmfragmenten. Bovenal laat hij Hitchcocks favoriete 

thema’s voorbijkomen: het spel van dubbelgangers, de 

politiek van angst en de ideologische macht van cinema 

en televisie.

loVe you moRe Sam Taylor-Wood, 2008 (GB) ‘Love 

You More’ is een klassieke Boy-meets-Girl film van de 

Britse kunstenaar Sam Taylor-Wood, waarin twee mid-

delbare scholieren in 1978 naar de kersverse single ‘Love 

you More’ van de Buzzcocks luisteren. Deze korte film 

excelleert vooral in details: hoe zij haar sigaret rookt, de 

wording van kippenvel, de bierfonteinen en de vrolijke 

vrijpartij. De film is opgedragen aan coproducer Anthony 

Minghella, die onverwacht in maart 2008 overleed.

the imPeRialiStS aRe Still aliVe! Zeina Durra, 
2009 (USA) Asya is een succesvolle beeldend kunstenaar 

van Frans/Arabische origine. In haar conceptuele werken 

neemt ze de westerse stereotypen van Arabische vrou-

wen op de korrel. Exclusieve feestjes domineren haar 

hippe leven in post-9/11 Manhattan, al volgt ze de situatie 

in het Midden-Oosten op de voet. Tijdens een feestje 

hoort Asya dat haar jeugdvriend Faisal verdwenen 

is – ogenschijnlijk slachtoffer van een CIA-ontvoering. 

Diezelfde avond ontmoet ze Javier, een sexy Mexicaanse 

filosofiestudent, met wie een romance ontstaat. Hij vindt 

Asya’s complottheorieën volslagen paranoïde. Terecht? 

Een verleidelijk en intelligent filmdebuut over de weer-

slag van ‘war on terror’ op alledaagse levens.

the aRtiSt (el aRtiSta) Mariano Cohn en Gastón 
Duprat, 2008 (ARG/IT) Jorge werkt als verpleger in een 

bejaardentehuis. Zijn saaie leven verandert als hij voor 

een autistische patiënt gaat zorgen. Deze ontmoeting 

is het begin van een nieuw leven voor Jorge – dat van 

invloedrijk kunstenaar. Na een spoedintroductie in de 

kunstwereld volgen zijn confrontaties met curators, 

kunstcritici, galeriehouders, collectioneurs en bewonde-

raars. Maar met zijn opmars in de kunstwereld groeien 

ook de problemen. ‘The Artist’ verkent de paradoxen van 

het kunstciruit en de problemen bij het definiëren van 

(conceptuele) kunst. Andrés Duprat, curator in de heden-

daagse kunstscene, schreef het satirische script.

afteR the VeRniSSage Reynold Reynolds, 2007 (D)  
Een korte, broeierige film van kunstenaar en filmer 

Reynold Reynolds. Na een galerie-opening bezoekt het 

Berlijnse kunstpubliek een bar om na te praten en te 

drinken. Maar misverstanden en conflicten stapelen zich 

al snel op.

monumentS Redmond Entwistle, 2010 (UK/USA) Een 

verjongde Dan Graham en Robert Smithson en Gordon 

Matta-Clark – beiden uit de dood verrezen – reizen 

naar de oorsprong van hun postminimalistische kunst. 

In Matta-Clarks pickup truck trekken ze langs locaties 

in New York en New Jersey waar ze ooit openbare 

kunstwerken nalieten. Maar waar eens Matta Clarks 

‘Splitting’ glorieerde, staan nu hi-tech industriepanden 

en evangelische gebouwen; Smithsons ‘Passaic’  

heeft moeten wijken voor een daklozenkamp. Een 

kunsthistorische terugblik? Ja, maar ook een allegorie 

over de sporen die neoliberalisme en globalisering 

nalaten in het landschap en de samenleving van  

New Jersey.

theloniouS monk: StRaight, no ChaSeR  
Charlotte Zwerin, 1988 (USA) Een documentaire over 

het leven van pianist en jazz- legende Thelonious 

Monk. Met live performances van Monk en zijn band, 

interviews met vrienden en familie. De film werd 

gemaakt nadat er in de jaren tachtig een karrenvracht 

nieuw archiefmateriaal van Monk werd ontdekt. Beel-

den uit 168 van Monk in de studio, op tournee en off 

stage vormen een deel van de filmschat.

Siddieqa, fiRdauS, aBdallah, Soelayman, 

moeStafa, haWWa en dzoel-kifl Joost Conijn,  
2004 (NL) Joost Conijn volgde zeven Nederlandse 

kinderen die opgroeien in een onconventionele isla-

mitische familie. Op een gekraakt stuk weiland in het 

Amsterdamse havengebied wonen ze in een caravan. 

De zorgeloze kinderen lijken schipbreukelingen in het 

21ste-eeuwse stedelijke decor. Aan de rand van de  

beschaving creëren ze een fascinerende wereld waar 

hun zelfbedachte wetten gelden – en geen andere.  

Ze spelen, rommelen, eten en slapen. Zonder toezicht  

van ouders. 

the Real SnoWWhite Pilvi Takala, 2009 (FIN/NL)  
‘The Real Snowwhite’ is een vermakelijk onderzoek  

van de Finse kunstenaar Pilvi Takala naar grenzen tus-

sen fictie en realiteit in een sprookjeswereld. Verkleed 

als Sneeuwwitje gaat Takala naar Disneyland Parijs, 

waar ze verwarring bij kinderen, ouders en autoriteiten 

sticht. Mag Takala wel handtekeningen uitdelen? Ze  

is immers niet de echte Sneeuwwitje.

yVeS Saint lauRent – l’amouR fou (NL première)  
Pierre Thoretton, 2010 (F) YSL: drie initialen maar een taal 

op zich – die van mode, kunst, glamour en schandalen. 

Dat spreekt uit ‘Yves Saint Laurent – L’Amour Fou’, een 

intieme documentaire over de fameuze modeontwerper 

(1936-2008) en zijn levenspartner Pierre Bergé. Aan de 

hand van authentieke beelden en interviews gidst regis-

seur Thoretton de kijker door het enerverende leven van 

YSL, waar ook Mick Jagger en Warhol in rondzwalken. 

Tranquilité? Jamais: voorbij de Parijse catwalk lokken 

New York en Marrakesh. Portret van een man die het 

leven zo lostornde, dat het eindigde in rafeligheid, drugs 

en melancholie.

in the RealmS of the unReal Jessica Yu, 2004 
(USA) Schoonmaker Henry Darger (1892-1973) leefde 

als een kluizenaar in Chicago. Maar zijn verborgen 

wereld was allesbehalve saai. Na zijn overlijden in 1973 

vond zijn huisbazin 300 schilderijen en een bizar boek 

van 15.000 pagina’s. In teksten en tekeningen toonde 

Darger de lotgevallen van The Vivian Girls. Deze zeven 

christelijke meisjes met piemels voeren oorlog tegen 

de Glandelinians. Deze nurkse oude mannen houden 

kindslaven. Regisseur Jessica Yu voert de kijker mee 

naar de kerkers van Dargers fantasie, waar je van alles 

tegenkomt behalve voorspelbaarheid.

the deVil and daniel JohnSton Jeff Feuerzeig, 
2005 (USA) In het leven van singer-songwriter en cult-

figuur Daniel Johnston (1961) zijn genialiteit en gekte 

slechts door dun rijstpapier van elkaar gescheiden. Kurt 

Cobain bewierookte; Tom Waits, Pearl Jam, Beck en The 

Flaming Lips hebben nummers van hem opgenomen. 

Zijn sterallures? Zero: dik, grijs en daas leeft hij bij zijn 

ouders in Texas. Johnston, die manisch-depressief is, 

maakt tekeningen en treedt zelden op. ‘The Devil and 

Daniel Johnston’ schetst de levensloop van deze tragi-

sche cultfiguur. Met geënsceneerde beelden in reality-

stijlen en recente interviews met intimi van Johnston.

family found Emily Harris & Yoni Bentovim, 2002 
(USA) De autodidactische kunstenaar Morton Bartlett 

(1903-1992) schuwde de boze wereld. Liever maakte hij 

inhoud film

geeSt  Wat de buitenbeentjes in de kunst delen, is vrijheid van geest – en dan nog een tikje ruimer. Tot hen  

behoren de filmende broertjes Kuchar, de manisch-depressieve gitarist Daniel Johnston, de compromisloze  

jazzpianist Thelonious Monk en de New Yorkse acteur Taylor Mead, die elke nacht kerkhofkatten voedert.  

Andere kenners van de geestelijke rafelrand: beeldend kunstenaar Henry Darger, die postuum naam maakte  

met zijn 15.000 pagina’s tellende manuscript ‘the StoRy of the ViVian giRlS’, en de excentrieke  

Japanse kunstenares Yayoi Kusama, die huizen, bomen en ontklede mensen van ‘polka dots’ voorziet.

maRge  Naast documentaires biedt Baf! kunstenaarsfilms over mensen in de marge van de maatschappij.  

Zo portretteerde Joost Conijn een onconventionele islamitische familie die in een caravan in het Amsterdamse  

havengebied woont. Evenmin dagelijkse kost biedt de film van Alix Lambert over Russische gevangenen die  

hun tatoeages als codetaal gebruiken. Alle films worden kort ingeleid door een gast. Bovendien is tijdens Baf!  

een doorlopend programma te zien met thematisch verwant videowerk van hedendaagse kunstenaars.

oPening  Sommige films en documentaires op Baf! waren nooit eerder in Nederland te zien; andere zelden.  

Zo beleeft ‘Jean-miChel BaSquiat: the Radiant Child’ op Baf! zijn enige Europese screening.  

‘l’amouR fou’ – op donderdag 21 oktober – is een Nederlandse première. Deze openingsfilm van het festival  

is een portret van de legendarische couturier Yves Saint Laurent. 

talkShoW  Op BAF! leidt publicist en filosoof Dirk van Weelden een talkshow. Vrijdagavond is Maarten  

Baas zijn gast. Hij verwierf faam met zijn verbrande meubels en klokkenprojecten. Op zaterdagavond schuift  

Kees Kasander aan, die producent is van alle films van Peter Greenaway, ‘kRuiStoCht in SPiJkeRBRoek’,  

de Coldplay-clip van Corbijn etc. Beiden tonen filmfragmenten en een keuzefilm. Op zondag houdt Johan  

Grimonprez de lezing en presentatie ‘youtuBe me and i tuBe you’.

BoSCh 500  Bosch Art Film (BAF!) is onderdeel van de stedelijke manifestatie Jheronimus Bosch 500.  

Onder die vlag vinden tal van culturele activiteiten plaats. Inspiratiebron is het leven, werk en gedachtegoed  

van Bosch. Met Jheronimus Bosch 500 herdenkt de stad in 2016 het 500ste sterfjaar van haar beroemdste  

kunstenaar.

Volledige programma: www.boschartfilm.nl

Programma
Bosch  art  film

Verkadefabriek
’s-Hertogenbosch

Een overzicht
van 4-dagen
film festival

    Donderdag 21 oktober
SeRRe  

18.30 uur  Opening BAF

zaal 1  

19.30 – 21.20 uur ‘l’amouR fou’ Pierre Thoretton, 2010 (FR)
21.40 – 22.40 uur ‘the legend of leigh BoWeRy’ Charles Atlas, 2002 (USA/FR)
zaal 4

19.30 – 21.20 uur ‘the deVil and daniel JohnSton’ Jeff Feuerzeig, 2005 (USA)
21.40 – 23.35 uur ‘Siddieqa, fiRdauS, aBdallah, Soelayman, moeStafa,  

    haWWa en dzoel-kifl’ Joost Conijn, 2004 (NL) 
    ‘the maRk of Cain’ Alix Lambert, 2000 (USA)  
zaal 5

19.30 – 21.15 uur ‘the Real SnoWWhite’ Pilvi Takala, 2009 (FIN/NL)
    ‘hoW to dRaW a Bunny’ John Walter, 2002 (USA)
21.35 – 23.15 uur  ‘Sex Cinema VenuS’ Jan-Dirk van der Burg, 2009 (NL) 
    ‘it Came fRom kuChaR’ Jennifer M. Kroot, 2009 (USA)
SeRRe

vanaf  22.40 uur Borrel

 

    Vrijdag 22 oktober
zaal 1

19.30 – 21.30 uur LiveTalkshow, gastheer Dirk van Weelden 

    met als BAFgast: Maarten Baas, ontwerper.

22.00 – 23.30 uur Hoofdfilm keuze gast: ‘tuValu’ Veit Helmer, 1999 (D) 
zaal 4

19.30 – 21.25 uur  Introductie  

    ‘loVe you moRe’ Sam Taylor-Wood, 2008 (GB) 
    ‘Jean-miChel BaSquiat: the Radiant Child’ 

    Tamra Davis, 2009 (USA)
21.45 – 23.30 uur ‘exCaVating tayloR mead’ William A. Kirkley, 2005 (USA)
    ‘afteR the VeRniSSage’ Reynold Reynolds, 2007 (D)
zaal 5

19.30 – 22.10 uur Introductie 

    ‘SeCuRe PaRadiSe’ Judi Werthein, 2008 (USA) 
     ‘monumentS’ Redmond Entwistle, 2010 (GB/USA) 
    ‘Siddieqa, fiRdauS, aBdallah, Soelayman, moeStafa, 

    haWWa en dzoel-kifl’ Joost Conijn, 2004 (NL )
22.15 – 24.00 uur Short films en kunstenaarsvideo’s

foyeR  

vanaf  22.10 uur Tafelgesprekken met inleiders van zaal 4 en zaal 5

    Zaterdag 23 oktober
zaal 1

20.00 – 22.00 uur LiveTalkshow, gastheer Dirk van Weelden 

    met als BAFgast: Kees Kasander, producent.   

    Afgewisseld met fragmenten uit de door Kasander 

    (mede)geproduceerde films.

22.00 – 23.30 uur Hoofdfilm keuze gast

    ‘theloniouS monk: StRaight no ChaSeR’ 

    Charlotte Zwerin, 1988 (USA)
zaal 4

19.30 – 21.15 uur Introductie 

    ‘family found’ Emily Harris & Yoni Bentovim, 2002 (USA)
    ‘in the RealmS of the unReal’ Jessica Yu, 2004 (USA)
21.35 – 23.20 uur  ‘loVe you moRe’ Sam Taylor-Wood, 2008 (GB)
    ‘Jean-miChel BaSquiat: the Radiant Child’ 

    Tamra Davis 2009 (USA)     

zaal 5

19.30 – 22.00 uur Introductie 
    ‘monumentS’ Redmond Entwistle, 2010 (GB/USA)
    ‘yayoi kuSama: i loVe me’ Takako Matsumoto, 2008 ( JP)
22.15 – 24.00 uur Short films en kunstenaarsvideo’s
foyeR  

vanaf  22.10 uur  Tafelgesprekken met inleiders van zaal 4 en 5

  
    Zondag 24 oktober
foyeR

11.00 – 12.30 uur Brunch

12.30 – 16.00 uur Kinderprogramma

zaal 1

12.30 – 14.00 uur  ‘the aRtiSt‘ Mariano Cohn, Gaston Duprat, 2008 (ARG/IT)
14.30 – 16.00 uur ‘the imPeRialiStS aRe Still aliVe!’ Zeina Durra 2009 (USA)
zaal 4

12.30 – 14.00 uur  ‘hungeR’ Steve McQueen, 2008 (GB/IE)
14.30 – 16.00 uur   ‘loVe iS the deVil’ John Maybury, 1998 (GB)
zaal 5       

12.00 – 14.00 uur   Zondag gast Johan Grimonprez met lezing, 

    ‘youtuBe me and i tuBe you’ (Engelstalig)
14.30 – 16.00 uur   Introductie ‘Double Take’ door Johan Grimonprez

    ‘douBle take’ Johan Grimonprez, 2009 (B/NL/D)

agenda film  

poppen. Voor deze levensechte kinderen – meestal meis-

jes – vervaardigde hij ook kleding en haarstukjes. Bartlett 

fotografeerde zijn kroost in huiselijke opstellingen 

waar het nodige drama in doorsijpelt: lezend in bed, op 

balletles, spelend op het strand. Een publicatie in 1963 

over Bartletts fantasiewereld ontketende enorme aan-

dacht. Bartlett besloot zijn poppen in krantenpapier te 

verpakken en op te bergen – elk kind in een eigen doos. 

Dertig jaar verstreken. Na Bartletts dood openbaarde 

een antiekhandelaar de verstopte poppen en foto’s. Een 

ontroerende, korte 16 mm-film.

the maRk of Cain Alix Lambert, 2000 (USA) Zeilbo-

ten. Sterren. Engelen. En beulen. Op spierballen. In nek-

ken. Tussen schouderbladen. In inkt. Maar onuitwisbaar? 

‘The Mark of Cain’ toont de vervagende traditie van Rus-

sische gevangenistatoeages. Haar fascinatie voor deze  

lichaamskunst voerde regisseur Alix naar de gevaarlijk-

ste, overbevolkte Russische gevangenissen. Daar ontdekt 

zij dat de tatoeages als codes fungeren, maar ook 

een ‘paspoort’  tot de onderwereld zijn. Doortastende 

interviews met gevangenen, bewakers en criminologen 

onthullen de geheime beeldtaal van de Russische mafia.

yayoi kuSama: i loVe me Takako Matsumoto, 2008 
( JP) De obsessieve kunstenares Yayoi Kusama (1929), 

die in de jaren zestig haar opmars in New York begon,  

is een van de meest gelauwerde kunstenaars van Japan. 

Wereldbekend zijn haar installaties met ‘stippen’. Begin 

jaren zeventig vertrok Kusama uit New York. Ze liet zich 

opnemen in een Japans psychiatrisch ziekenhuis. Maar 

kunst maakt ze nog volop. Regisseur Takako Matsumoto 

volgt de 79-jarige kunstenares gedurende anderhalf 

jaar, waarin zij werkt aan een serie grote monochrome 

tekeningen. Zo biedt de film inzicht in haar creatieve 

werkproces, angsten, humor en kracht.

loVe iS the deVil: Study foR a PoRtRait of 

fRanCiS BaCon John Maybury, 1998 (UK/F/JP)  
Terwijl de controversiële schilder Francis Bacon in 1971  

in Parijs de opening van een tentoonstelling van zijn 

werk bijwoont, kijkt zijn geliefde en muze George Dyer 

terug op hun onstuimige jaren. Een inbraak markeert het 

Colofon

Kaarten voor BAF zijn verkrijgbaar aan de kassa van de  
Verkadefabriek, via www.verkadefabriek.nl, of 073-6818160

Toegangsprijs per filmblok € 8,- / VFpas € 6,-.   
Kinderprogramma € 6,- / VFpas € 4,-.   
Dagpas € 12,- / VFpas € 10,-.   
Festivalpas € 36,- / VFpas  € 30,-.   
Op vertoon van toegangsbewijs BAF gratis toegang tot SM’s 
(incl. Moviestar)

BAF is een project van Stichting Jheronimus Bosch 500.  
BAF wordt samengesteld door Rob van de Ven & Corinne 
Groot (Zapp Magazine) en geproduceerd door Paul Beek & 
Iris de Lau (De Haaien)

Short films &  
kunstenaarsvideo’s 
zaal 5  

‘untitled, StaPhoRSt’ Arnoud Holleman, 2003 ‘miJn inBRekeR en ik’ Kaweh Modiri, 2010  
‘loVe knoWS many faCeS’ L.A. Raeven, 2005 ‘one moment, it’S Really Beautiful’  

Paulien Oltheten, 2009 ‘the inSuRReCtioniStS PRogReSSion’ Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis, 2010  
‘onionS attaCk! JennifeR in defenSe’ Jennifer Tee, 1998 ‘undeR’  Liza May Post, 2000  
‘natuRal laW’ Ronald Cornelissen, 2003 ‘the PRoCRaStinatoRS’ Lernert Engelberts & Sander Plug, 2010  
‘Sex Cinema VenuS’ Jan-Dirk van der Burg, 2009 ‘the Real SnoWWhite’ Pilvi Takala, 2009  
‘de tRanSfoRmatie Van geneSiS P-oRRidge’ Eline Jongsma & Kel O’Neill, 2008 

Grafische vormgeving en beeld
Studio Kluif 

Stichting Jheronimus Bosch 500
www.bosch500.nl
info@bosch500.nl
T +31 73 687 56 90
F +31 73 689 02 64

kinderen
In samenwerking met het StedeliJk muSeum ‘S-heRtogenBoSCh, wordt er voor de kinderen op zondagmiddag 

24 oktober een spannend en leerzaam programma aangeboden. Meer informatie hierover op www.boschartfilm.nl

Baf! Vuistslag? Ja. dat effect hebben de 25 films en video’s van  
Bosch art film (Baf!). de eerste editie van dit festival staat in  
het teken van outsiders in de kunst. ontmoet de free fighters van  
de film, video, beeldende kunst en mode. Vier dagen lang in de  
Verkadefabriek – van donderdagavond 21 tot en met zondagmiddag  
24 oktober. Voorbij alle regels en afspraken: Baf! 

ze hebben lak aan kunstwetten. en ze plegen aanslagen op fatsoen  
en fantasie. de outsiders. zonder hen geen nieuwe paden; zij laten  
google maps crashen. toch kun je deze outsiders ontmoeten.  
inside: in drie zalen van de Verkadefabriek. Welkom bij Baf!, vier  
dagen intrigerende documentaires en video’s en aangrijpende  
kunstenaarsfilms.




