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COLOFON

Kijk je niet snel verbaasd op van de wereld om je 
heen? Heb je het idee alles wel zo’n beetje gezien 
te hebben? Maar ben je wel nieuwsgierig en laat 
je je graag verrassen?

Dan ben je rijp voor BAF! Een filmvierdaagse met 
meer dan 25 intrigerende films uit zowat alle 
delen van de wereld, samengebracht in de filmza-
len van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. 
Nieuwe, onbekende, zelden of nooit vertoonde 
bijzondere, eigenzinnige film- en videoproduc-
ties. Een vierdaagse met veel premières en met 
dagelijks ontmoetingen en gesprekken tussen 
bezoekers en opvallende gasten uit binnen- en 
buitenland. 

BAF biedt documentaires, videoportretten, 
animatiefilms, lezingen, discussies en theatrale 
talkshows over kunst en kunstenaarschap. Over 
schilders, beeldhouwers en fotografen. Over 
architecten, vormgevers en grafisch ontwerpers. 
Persoonlijk documenten over hun werk en hun 
leven. BAF vertoont producties die doorgaans 
voor het publiek verborgen blijven. Vaak ontroe-
rend, soms verwarrend of onthutsend, maar altijd 
inspirerend.

De samenstellers van BAF zochten in de kunst-
wereld naar kunstenaars met een eigen beeldtaal 
en eigen visie. Inspirerende vernieuwers, precies 
zoals ook de schilder Jheronimus Bosch dat in 
zijn tijd was. 
Mis het niet!

Ad ‘s-Gravesande
Intendant Jheronimus Bosch 500

EEN WOORD VOORAFBosch Art Film
12 tot en met 15 april 2012

Filmfestival met spraakmakende films en gasten op het 
gebied van beeldende kunst, architectuur, fotografie, 
animatie en kunstenaarschap. 

Vier dagen genieten van (inter)nationale films, premières 
en inspirerende ontmoetingen. Met volop thematische 
festivalroutes voor een gevarieerde middag of avond uit. 

Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45
5211VD ’s-Hertogenbosch
www.verkadefabriek.nl

THE DELIGHTS OF HELL

De manifestatie Jheronimus Bosch 500 is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. 

Subsidiënten

Founding partners



ALLE DAGEN

EXPOSITIE EN SHORTS

In de hal van de Verkadefabriek is een tentoon-
stelling te zien van de Malinese fotograaf Malick 
Sidibé en de New Yorkse straatfotograaf Jamel 
Shabazz. Ook worden de resultaten van het film-
experiment BOScH VAN BOVEN van kunstenaar 
Gerco de Ruijter gepresenteerd. 

Op de monitoren en flatscreens zijn doorlopend 
korte kunstenaarsfilms en -video’s te zien. 

De Malinese fotograaf Malick Sidibé (1935) is 
de ‘éminence grise’ van de Afrikaanse foto-
grafie. Bijna 76 jaar, maar nog steeds actief 
in zijn eigen Studio Malick in het centrum 
van Bamako. In de jaren zestig en zeventig 
legde hij de jeugd van Bamako vast in prach-
tige foto’s van dansfeesten, evenementen 
en surprise parties. Midden jaren zeventig 
verschoof Sidibé zijn bezigheden en concen-
treerde hij zich op het maken van studiopor-
tretten en het repareren van camera’s. In de 
jaren negentig werd hij herontdekt op een 
van de eerste ‘Rencontres Africaines de la 
Photographie’ in Bamako en kreeg zijn popu-
lariteit  internationaal een nieuwe boost. Dit 
jaar kreeg Sidibé de Gouden Leeuw voor zijn 
carrière op de 52ste Biënnale voor Heden-
daagse Kunst in Venetië. 

Straatfotograaf Jamel Shabazz (1960, 
Brooklyn) werd vooral bekend door zijn fe-
nomenale fotoboek BAcK IN THE DAYS over 
de New Yorkse hiphop-cultuur in de vroege 
jaren tachtig. Shabazz bleef de straatcul-
tuur vastleggen, na dit sublieme document 
maakte hij nog twee monografieën, waar-
onder TIME BEFORE cRAcK. Momenteel 
werkt hij aan THE 90’S en heeft hij een 
eerste Europese overzichtstentoonstelling 
in Lille. Shabazz’ sociale betrokkenheid is 
onmiskenbaar aanwezig in zijn foto’s en in 
zijn dagelijkse leven, waarin hij onder meer 
kunst- en fotografieonderwijs voor jongeren 
ondersteunt. 

FILmEXPERImENT BOSCH VAN BOVEN
Gerco de Ruijter (1961) maakt abstracte land-
schapsfoto’s door zijn camera aan een vlieger 
of een hengel te bevestigen. Met een aantal 
Bosschenaren liet De Ruijter boven de stad bal-

FOTO-EXPOSITIE

lonnen de lucht in gaan met hieraan bevestigde 
kleine draaiende videocamera’s. Eerlijke vinders 
hebben de camera’s teruggebracht. De resulta-
ten van dit experiment zijn te zien tijdens BAF.

SHORTS
DOLLS VS. DICTATORS 
Martha Colburn | 2011 | 11’
Explosieve animatie van gemanipuleerde 
collages. Poppen gebruiken hun macht om 
de wereld te ontdoen van haar laatste dicta-
tors. Heftig & vervreemdend werk: Jheroni-
mus Bosch meets animator en filmregisseur 
Terry Gilliam.

DOmAIN 
Roderik Henderson | 2011 | 10‘
Filmisch tableau rondom een auto die ge-
crasht is in de woestijn en de (on)menselijke 
strijd om te overleven. 

ELECTROTECHNIquE 
Sander & Lernert | 2011 | 3’
Huishoudelijke apparaten zijn sexy figuran-
ten in een expliciete videoclip. Hilarische ani-
matie voor DE JEuGD VAN TEGENwOORDIG.
 
ADRIFT 
Julika Rudelius | 2007 | 5:22 
Vreemde beelden uit een anonieme wacht-
kamer, waar de bezoekers in een trance 
lijken te verkeren: tussen slapen en wakker 
zijn, mooie droom en harde werkelijkheid.

SCALING COPAN
Julia Kouneski/Michelle Williams Gamaker | 2009 | 13’ 
Kunstenaars verkennen de grenzen. Levens-
gevaarlijke kruiptocht langs de rand van de 
22ste verdieping van een immense beton-
nen flat: het beroemde copan-gebouw van 
de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer in 
São Paulo. 

THE PLAy 
Sarah Carlier | 2008 | 4’
Surrealistische performance van een mar-
cherende fanfare in een kleine afgesloten 
glazen ruimte. 

DOGS OF $HAmE
Trailer van Dogs of $hame voor cITY OF 
DOG: een interactieve installatie met video-
projecties, street-art, muziek en performan-
ces. Het uitbundige project is te zien en te 
beleven in het cBK, tegenover de Verkade-
fabriek. Open tijdens BAF tot 22.30 uur! 

THIS AND THAT 
Paulien Barbas | 2011 
Poëtisch tweeluik over de totstandkoming 
van een kunstwerk in een kunstenaarsboek.

 GERCO DE RuIJTER

mALICk SIDIBé 

JAmEL SHABAzz



OPENINGSFILm//
LEVEN? OF THEATER?
LANDELIJKE PREMIÈRE | Frans Weisz | NL | 2011 | 85’ | Nederlands-, Engels-, Frans- en Duitstalig | Engels ondertiteld 

Postume geheimen van een jonge kunstenares
Leben? oder Theater? Ein Singespiel - zo 
noemde charlotte Salomon (Berlijn 1917 - 
Auschwitz 1943) haar uit meer dan 700 bla-
den bestaande, geschilderde levensverhaal, 
dat zij vlak voor haar deportatie in bewaring 
gaf met de woorden “Bewaar dit goed, het is 
mijn hele leven!”.

In de voorbereiding van de speelfilm cHAR-
LOTTE (1980), kregen de makers van de film 
uit handen van charlotte’s stiefmoeder, een 
nooit eerder gepubliceerde brief, met het 
verzoek de inhoud niet in de film te gebrui-
ken. In deze brief doet zij een ontroerende 
bekentenis en komen we voor het eerst 
dicht bij de ‘werkelijke’ charlotte.

Frans weisz geeft in zijn nieuwste documen-
taire, niet alleen een fascinerend beeld van 
het leven van de jonge kunstenares, maar 
confronteert prominenten met haar brief. 
Een postume onthulling die een heel nieuw 
licht werpt op de laatste periode van haar 
leven.

Indringend en bijzonder werk. Elke 
seconde film is een liefdesbetuiging 
aan Charlotte Salomon  

**** Movie2Movie

DONDERDAG 12 APRIL

OPENINGSAVOND//

Bosch Art Film start met een welkomstwoord en 
rolt de rode loper uit voor de landelijke première 
van LEVEN? OF THEATER? Hierbij is regisseur 
Frans weisz aanwezig. Na de film is er een ge-
sprek tussen Frans weisz en Dana Linssen waarbij 
bezoekers vragen kunnen stellen. De avond wordt 
feestelijk afgesloten met een borrel en hapje.

OFFICIËLE OPENING//20.00 uur

ROuTE//FRANS WEISz

FILm + GESPREk//LEVEN? OF THEATER? 
Dana Linssen in gesprek met Frans weisz voor en 
na de filmvertoning
20.15 uur

BORREL & HAPJE//22.30 uur

ENTRéE//€ 9,00  VF*Pas € 8,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

HET GESPREK
 
FRANS WEISZ
Regisseur Frans Weisz (Amsterdam, 
1938) zit al meer dan 45 jaar in het 
vak. Bekend werk van hem is onder 
meer DE InBREkER (1972), RooIE 
SIEn (1975), ChARlottE (1981). 
Zijn meest opmerkelijke werk is de 
trilogie lEEDvERMAAk (1989), QuI 
vIvE (2002) en hAPPy EnD (2009) 
over een Joodse familie. De cast van 
dit drieluik bleef in twintig jaar tijd 
onveranderd; uniek voor de neder-
landse film.

DANA LINSSEN
Filmcriticus, filosoof, dichter, docent 
en al ruim tien jaar als vaste film-
medewerker verbonden aan nRC 
handelsblad. linssen is tevens hoofd-
redacteur van de Filmkrant. 

LEVEN? OF THEATER?



+
CITy OF DOG mET 
PRESENTATIE THE 
DOGS OF $HAmE
Samen met Bossche kunstenaars en inwoners 
hebben The Dogs of $hame uit karton en hout 
een stedelijk landschap gebouwd. Deze cITY OF 
DOG is een multimediale interactieve installatie 
waarin videoprojecties, street-art, muziek en 
performances verenigd zijn in één overdonde-
rende beleving. Het publiek wordt tijdens het 
bezoeken van de tentoonstelling stap voor stap 
onderdeel van het kunstwerk. city of Dog is te 
zien en te beleven in het cBK, tegenover de 
Verkadefabriek. Tijdens BAF open tot 22.30 
uur. 

+
BEST OF
AkV | ST. JOOST 
De studenten van de animatieafdeling van het 
AKV | St. Joost hebben met hun afstudeerfilms 
reeds vele prijzen gewonnen op festivals over 
de hele wereld. Speciaal voor BAF stelde de 
kunstacademie een filmprogramma samen om 
een indruk te geven van de vertelkracht en 
visuele mogelijkheden van de animatiefilm en 
van het AKV | St. Joost-talent. Q&A met oud-
studenten.

THE DOGS OF 
$HAmE
The Dogs of $hame zijn twee brutale honden, 
die niks of niemand ontwijken en vormen het 
alter-ego van de multidisciplinaire creatieve 
kunstenaars Abner Preis en willehad Eilers. 
Zij zijn van mening dat kunst niet passief moet 
zijn en creëren daarom ervaringen waarbij de 
toeschouwer deelnemer wordt. Hun werk gaat 
over ‘letting go’ en ervaren wat daarachter zit. 

JOB, JORIS & 
mARIEkE
Presentatie van Job, Joris & Marieke. Een stu-
dio voor illustratie, animatie, character design 
en muziek. Hun werk loopt uiteen van tv-com-
mercials en educatieve films tot videoclips en 
korte films en wordt altijd bevolkt door schat-
tige onbeholpen karaktertjes. In 2011 maakten 
zij een clip bij het nummer IK NEEM JE MEE 
van hiphop-artiest Gers Pardoel, de clip werd 
een YouTube-hit en is inmiddels 11 miljoen keer 
bekeken. Datzelfde jaar maakten ze ook de 
clip BORN wITH A BOTHERED MIND waarin de 
vakantie van Manfred de Yeti uitmondt in een 
aaneenschakeling van kampeerongemakken. De 
clip maakte deel uit van de campagne voor het 
muziekproject van Job Happy camper.

Nieuw op BAF is het veelzijdige en speciaal voor 
BAF samengestelde programma The Young Ones. 
Dit dagprogramma in samenwerking met AKV | St. 
Joost geeft een gevarieerd beeld van de ontwikke-
lingen van de creatieve digitale cultuur en is toe-
gankelijk voor zowel studenten als regulier publiek.

BEST OF AkV | ST. JOOST
10.00 uur - 11.20 uur
+
JOB, JORIS & mARIEkE 
11.35 uur - 12.30 uur
+
mOVING INSPIRATION PLAyGROuNDS
13.15 uur - 14.30 uur 
+
CITy OF DOG
met presentatie THE DOGS OF $HAME
14.45 uur - 16.00 uur
+
GESPREk//Simon Pummel
16.15 uur - 17.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

ROuTE & BAF BuFFET//Lekker eten voordat je 
je onderdompelt in een inspirerende festivalroute!
Reserveer tijdig. Meer info achterin het boekje.
18.00 uur

PRIJS ROuTE + BuFFET//€ 25,00 
VF*Pas € 22,50

VRIJDAG 13 APRIL

ROuTE//THE yOuNG ONES: 
BEST OF AkV | ST. JOOST

+ + mOVING 
INSPIRATION 
PLAyGROuNDS 
Een selectie uit het Playgrounds Digital 
Arts Festival. Een verzameling van in-
novatieve werken van onder anderen 
grafisch ontwerpers, animators, charac-
ter designers, gameontwikkelaars en 
andere digitale artiesten uit de film en 
game-industrie. 
Naast motion-, karakter-, grafische en 
interactieve vormgeving ook aandacht 
voor elektronische muziek en digitale 
voorstellingen. 

SImON
PummELL
Simon Pummell, regisseur van SHOcK 
HEAD SOuL (1959, uK) is in zijn werk 
op zoek naar de rafelranden van de 
filmische vorm, door fictie, documen-
taire, animatie, videokunst en transme-
dia te combineren. Hij is onderscheiden 
met talloze prijzen. Pummell woont in 
Nederland en is hoofd van de afdeling 
Lens-Based Media Design & communi-
cation aan de Rotterdamse willem de 
Kooning Academie.

 

DOGS OF $HAME SHOCK HEAD SOuL

JOB, JORIS & MARIEKE



Aansluitend op bosch der lusten heeft u 
de keuze uit twee films: 
the delIGhts oF hell of the MIll and 
the cross (zie volgende pagina)

De zaal van de Verkadefabriek wordt omgeto-
verd tot een zinnenprikkelende, 21ste eeuwse 
Tuin der Lusten, waarin Jan van den Berg een 
keur aan kunstenaars, wetenschappers en 
ervaringsdeskundigen ontvangt. In woord en 
beeld, geur en geluid, met smaak en gevoel 
daagt hij hen uit om onze lusten tegen het licht 
te houden, op te schudden en bloot te leggen. 
Te bevragen, te betasten en te bezingen. Met 
waterpartijen, proeverijen en live performances 
van onder andere Najb cherradi-Hasseni.

wat heeft Jheronimus Bosch nog met ons te 
maken? In hoeverre is het ‘s-Hertogenbosch 
van Bosch nog te vergelijken met het ‘s-Herto-
genbosch van Rombouts, Hurkmans en de Ver-
kadefabriek? En wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen tussen de lusten en de lasten van 
toen en nu?

THE DELIGHTS OF HELL

VRIJDAG 13 APRIL

ROuTE 1//BOSCH DER LuSTEN

Animatie, fotografie en kunstenaarschap op de 
vrijdag. Een festivaldag waarbij illusie, absur-
disme en deugdzaamheid in opzienbare documen-
taires, geestverruimende gesprekken en inspire-
rende presentaties de revue passeren. 

THEATRALE TALkSHOW//BOSCH DER LuSTEN
20.00 uur - 21.30 uur
+
kEuzE uIT FILm//THE DELIGHTS OF HELL
of
FILm//THE mILL AND THE CROSS (zie volgende 
pagina )
22.00 uur

PRIJS ROuTE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

STREEPJE VOOR//Houders van de VF*Pas 
kunnen aan de kassa 2 tickets voor ROuTE 1//
BOSCH DER LuSTEN/HELL kopen voor slechts 
€ 15,00. Via de website reserveren is niet moge-
lijk en reeds gekochte kaarten mogen niet worden 
omgeruild. 

ROuTE & BAF BuFFET//Lekker eten voordat je 
je onderdompelt in een inspirerende festivalroute!
Reserveer tijdig. Meer info achterin het boekje.
18.00 uur

PRIJS ROuTE + BuFFET//€ 25,00 
VF*Pas € 22,50

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

THE DELIGHTS 
OF HELL
Adrian Maben | uK | 2003 | 59‘ | Engelstalig

Carnaval op de Bossche 
Markt 

Fascinerende documentaire over het leven 
en werk van Jheronimus Bosch (circa 1450-
1516). Zijn schilderijen vol surrealistische 
illusies en hallucinaties en de fantastische 
verbeelding van de hel maakt hem nog 
steeds tot één van de meest geliefde kun-
stenaars ter wereld. 
In de film wordt uitvoerig ingegaan op de 
laat-middeleeuwse cultuur waarin Bosch 
opgroeide en werkte, de invloed van carna-
val en het religieuze illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap waartoe hij behoorde. Met 
prachtige verwijzingen naar het ‘s-Herto-
genbosch van nu. Een aanrader voor alle 
Bosschenaren.

THEATRALE TALkSHOW//BOSCH DER LuSTEN
Een reidans voor de zintuigen

+



De zaal van de Verkadefabriek wordt omgeto-
verd tot een zinnenprikkelende, 21e eeuwse 
Tuin der Lusten, waarin Jan van den Berg een 
keur aan kunstenaars, wetenschappers en erva-
ringsdeskundigen ontvangt.

JAN VAN DEN BERG
Multitalent Van den Berg is artistiek leider/
directeur van Theater Adhoc en documentaire- 
en filmmaker. Al zijn projecten spelen zich af in 
het grensgebied van podiumkunst en weten-
schap. Van den Berg was lid van de theatrale 
enquêtecommissie, die (in 2000-2001) onder 
de titel ‘Het Beleg van Den Bosch’ onderzoek 
deed naar ‘de grenzen van de genoegzaam-
heid’. In die hoedanigheid legde hij in het 
voorjaar van 2001 een exclusief bezoek af aan 
de restaurateurs van Jheronimus’ Bosch TuIN 
DER LuSTEN, in het Prado in Madrid. Speciaal 
voor BAF heropent hij nu, in een theatrale 
talkshow, zijn openbaar onderzoek naar het 
schilderij dat hem sindsdien nooit meer losliet.

thE MIll AnD thE CRoSS
‘Etiketten zijn ontoereikend voor dit 
fantastische staaltje filmalchemie’ 

volkskrant ***

THE MILL AND THE CROSS

THE mILL AND 
THE CROSS
Lech Majewski | Zweden, Polen | 2011 | 91’ | Engelstalig | 
Nederlands ondertiteld 

Fascinerend levendig 
schilderij

Speelfilm over het verhaal achter het 
schilderij DE KRuISDRAGING van de Neder-
landse schilder Pieter Brueghel. De Poolse 
regisseur en multimediakunstenaar Lech 
Majewski en de Amerikaanse schrijver en 
kunstkenner Michael Gibson maken van het 
schilderij een fascinerende omgeving die 
een geheel eigen dimensie krijgt met ach-
tergrondschilderingen en 3D-animaties. Het 
verhaal speelt in 1564, het jaar waarin Pie-
ter Brueghel DE KRuISDRAGING schilderde. 
we volgen Brueghel (Rutger Hauer) wanneer 
hij de figuren in het schilderij plaatst, de 
compositie bepaalt en betekenis aan de 
beeltenis geeft. Op het kunstwerk worden 
meer dan 500 figuren afgebeeld: van Jezus, 
Maria en Johannes de Evangelist tot allerlei 
figuranten. Twaalf personages (o.a. Michael 
York, charlotte Rampling) worden uit het 
schilderij gelicht en tot leven gebracht. 

VRIJDAG 13 APRIL

ROuTE 2//BOSCH DER LuSTEN

Animatie, fotografie en kunstenaarschap op de 
vrijdag. Een festivaldag waarbij illusie, absur-
disme en deugdzaamheid in opzienbare documen-
taires, geestverruimende gesprekken en inspire-
rende presentaties de revue passeren. 

THEATRALE TALkSHOW//BOSCH DER LuSTEN 
(zie vorige pagina)
20.00 uur - 21.30 uur
+
kEuzE uIT FILm//THE DELIGHTS OF HELL
of
FILm//THE mILL AND THE CROSS
22.00 uur

PRIJS ROuTE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

ROuTE & BAF BuFFET//Lekker eten voordat je 
je onderdompelt in een inspirerende festivalroute!
Reserveer tijdig. Meer info achterin het boekje.
18.00 uur

PRIJS ROuTE + BuFFET//
€ 25,00  VF*Pas € 22,50 

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

THEATRALE TALkSHOW//BOSCH DER LuSTEN
Een reidans voor de zintuigen

Aansluitend op bosch der lusten heeft u 
de keuze uit twee films: 
the delIGhts oF hell (zie vorige pagina) of 
the MIll and the cross

+



CHICO & RITA
Fernando Trueba, Javier Mariscal | SP/uK | 2010 | 
94’ | Spaans- en Engelstalig | Engels ondertiteld

Jazz & Sex in the Cities

SHOCK HEAD SOuL

VRIJDAG 13 APRIL

ROuTE//ANImATIE 1

Animatie, fotografie en kunstenaarschap op de 
vrijdag. Een festivaldag waarbij illusie, absur-
disme en deugdzaamheid in opzienbare documen-
taires, geestverruimende gesprekken en inspire-
rende presentaties de revue passeren.

HET GESPREk//SImON PummELL IN 
GESPREk mET PIETER-JAN CARPENTIER
19.30 uur
+
FILm 1//SHOCk HEAD SOuL
20.00 uur
+
FILm 2//CHICO & RITA
22.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

ROuTE & BAF BuFFET//Nieuw op de vrijdag. 
Lekker eten voordat je je onderdompelt in een 
inspirerende festivalroute!
Reserveer tijdig. Meer info achterin het boekje.
18.00 uur

PRIJS ROuTE + BuFFET//
€ 22,50  VF*Pas € 20,00 

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

Zwoele muzikale tekenfilm over de avon-
turen van een verliefde jazz-pianist en 
een knappe cubaanse zangeres tijdens 
de cubaanse Revolutie en in de jazz-
walhalla’s van de jaren veertig en vijftig: 
Havana, New York, Parijs en Hollywood. 
Het verhaal wordt ondersteund door 
jazz-muziek van onder anderen Dizzy 
Gillespie, Thelonious Monk, Ben webster 
en cubaanse musici onder wie de pianist 
Bebo Valdés.

De film is prachtig getekend door kun-
stenaar en ontwerper Javier Mariscal en 
genomineerd voor een Oscar (Animated 
Feature 2012).

Een mengvorm van documentaire, animatie 
en gedramatiseerde scènes over Daniel Paul 
Schreber. Deze Duitse rechter werd in 1893, op 
het hoogtepunt van zijn carrière, psychotisch. 
Hij publiceerde later memoires over zijn lange 
verblijf in een inrichting, die uniek bronmate-
riaal werden voor onderzoeken van Freud en 
andere wetenschappers. Pummell’s documen-
taire laat het gevecht zien van een man die zijn 
eigen leven in vrijheid wil leiden omdat hij geen 
gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving. 
Opmerkelijke en fascinerende film waarin Pum-
mell boekfragmenten, animaties en interviews 
met moderne psychoanalytici met elkaar 
verweeft tot een filmische benadering van een 
psychose.

HET GESPREK

Psychiater Pieter-Jan Carpentier in gesprek 
met regisseur Simon Pummell over zijn film 
ShoCk hEAD Soul.

SImoN PummELL
Regisseur Simon Pummell (1959, uk) is in 
zijn werk op zoek naar de rafelranden van 
de filmische vorm, door fictie, documen-
taire, animatie, videokunst en transmedia te 
combineren. hij is onderscheiden met talloze 
prijzen. Pummell woont in nederland en is 
hoofd van de afdeling lens-Based Media De-
sign & Communication aan de Rotterdamse 
Willem de kooning Academie.

PIETER-JAN CARPENTIER 
Psychiater Pieter-Jan Carpentier (1956) is 
gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornis-
sen en is programmaleider van het behandel-
programma ADhD bij volwassenen van de 
Reinier van Arkel Groep in ’s-hertogenbosch. 

SHOCk HEAD SOuL
LANDELIJKE VOORPREMIÈRE | Simon Pummell | uK/NL | 2011 | 86’ | Engelstalig | Nederlands ondertiteld

Filmische memoires van een psychose



VRIJDAG 13 APRIL

ROuTE//ANImATIE 2

Animatie, fotografie en kunstenaarschap op de 
vrijdag. Een festivaldag waarbij illusie, absur-
disme en deugdzaamheid in opzienbare documen-
taires, geestverruimende gesprekken en inspire-
rende presentaties de revue passeren. 

PRESENTATIE//SANDER VAN DE PAVERT - 
LuCky TV
19.45 uur - 20.25 uur
+
FILm 1//THE mONSTERS OF NIX en presentatie 
door regisseur Rosto
20.30 uur
+
FILm 2//SuRVIVING LIFE
22.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

ROuTE & BAF BuFFET//Nieuw op de vrijdag. 
Lekker eten voordat je je onderdompelt in een 
inspirerende festivalroute!
Reserveer tijdig. Meer info achterin het boekje.
18.00 uur

PRIJS ROuTE + BuFFET//€ 22,50  VF*Pas € 
20,00 

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

SuRVIVING 
LIFE
Jan Svankmajer | CZ/SL/JP | 2010 | 105’ | Tsjechisch 
gesproken | Engels ondertiteld

Psychoanalytische 
komedie van een 
animatiemeester

Een psychoanalytische komedie van de 
wereldberoemde filmmaker en animator 
Jan Svankmajer (1934). Absurdistische 
synthese van life action, stop-motion, 
cut-out animatie, dromen en realiteit. 
Hoofdpersoon Eugene leeft zowel in de 
echte wereld als in een eigen, lucide 
droomwereld. Beide werelden worden 
gekenmerkt door Svankmajers onmis-
kenbare zwarte humor en surrealisti-
sche vormgeving. Eugene wordt verliefd 
op een vrouw uit zijn dromen en vraagt 
een psychoanalist om hulp. 

willy, een digitaal jochie met spillebeentje en 
een enorm hoofd waarin twee grote ogen knip-
peren, is op zoek naar zijn grootmoeder. Zij is, 
samen met veel andere inwoners van het dorp-
je Nix, opeens verdwenen. Nix wordt bedreigd 
door een alles verslindend monster. willy gaat 
de strijd aan met het wezen en komt in een 
bizar universum terecht waar griezelverhalen 
in eieren worden bewaard. Terry Gilliam en Tom 
waits spraken een aantal van de stemmen in, 
de soundtrack is verzorgd door het Metropole 
Orkest en The Residents. De film werd ingezon-
den als Nederlandse nominatie voor een Oscar 
in de categorie korte animatiefilm. 

SANDER VAN DE 
PAVERT
Presentatie van luckytv 
Sander van de Pavert toont zijn werk en gaat 
met het publiek in gesprek. Sander van de Pa-
vert studeerde in 2000 af als grafisch ontwer-
per. Na een korte tijd als vormgever werkzaam 
te zijn geweest, richtte hij zich op het bewerken 
van video onder de naam LuckyTV. Hij kreeg 
landelijke bekendheid via YouTube maar vooral 
door zijn dagelijkse bijdrage aan De wereld 
Draait Door. LuckyTV maakt veelal gebruik van 
bestaand beeldmateriaal dat vervolgens wordt 
bewerkt of gemanipuleerd. Alle filmpjes worden 
door Van de Pavert zelf geschreven, gemon-
teerd en ingesproken.

SuRVIVING LIFE

THE MONSTER OF NIX

THE mONSTER OF NIX
Rosto | NL | 2011 | 30’ | Engelstalig

Sprookjesachtig en bizar universum

HET GESPREK

Rosto geeft een inleiding op zijn film thE 
MonStER oF nIx. Rosto is behalve korte 
filmregisseur ook kunstenaar en muzikant. 
Rosto richtte in 1995 zijn studio Rosto A.D. 
op en maakt leaders, illustraties en boek-
werkjes voor onder meer Pinkpop, In Europa, 
villa Achterwerk en de vPRo Gids. Zijn korte 
animatiefilms BEhEADED, AnGloBIlly 
FEvERSon en JonA/toMBERRy vormen 
een trilogie. Zijn langste animatie is thE 
MonStER oF nIx. Een film van Rosto inter-
preteren is net zoiets als een surrealistisch 
schilderij proberen uit te leggen.



Animatie, fotografie en kunstenaarschap op de 
vrijdag. Een festivaldag waarbij illusie, absur-
disme en deugdzaamheid in opzienbare documen-
taires, geestverruimende gesprekken en inspire-
rende presentaties de revue passeren.  

GESPREk//HANS DEN HARTOG JAGER
21.00 uur
+
FILm//OuRHOuSE EPISODES 1 T/m 3 
21.00 uur - 23.30 uur

ENTRéE//€ 9,00  VF*Pas € 8,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

VRIJDAG 13 APRIL

OuRHOuSE

BAF toont drie delen van de (nog niet vol-
tooide) zesdelige videofeuilleton OuRHOuSE. 
De serie vertelt het verhaal van de zonderlinge 
Maddox-wilson familie bestaande uit vader, 
zijn minnares, twee zonen en de tuinman, die 
in complete afzondering op een Brits landgoed 
wonen. Hun isolement wordt plotseling opge-
heven als een vreemde man in hun bibliotheek 
opduikt en boeken begint op te eten. Deze 
verschijning, die al snel ‘The Object’ wordt 
genoemd, veroorzaakt een reeks gebeurtenis-
sen die het lot van de individuele gezinsleden 

OuRHOuSE EPISODES 1 T/m 3
Nathaniel Mellors | uK | 2010-2011 | 102’ | Engelstalig

Mellors-World: ongrijpbaar absurdistisch met een 
intrigerende suspense

HET GESPREK

Hans den Hartog Jager geeft een 
inleiding en spreekt over Ourhouse en 
het werk van de kunstenaar Nathaniel 
Mellors. 

Hans den Hartog Jager
Hans den Hartog Jager (1968) is 
kunstcriticus en schrijver. Als criticus 
werkt hij vooral voor NRC Handels-
blad, maar ook voor Oog, Hollands 
Diep en diverse uitgevers. Hij treedt 
regelmatig op als interviewer en 
recensent voor radio en televisie. 
Sinds 2009 werkt hij mee aan het 
AvRO-televisieprogramma 4Art en 
interviewt hij kinderen over kunstwer-
ken in Art XS.

sterk beïnvloedt. In het verhaal zitten 
diverse verwijzingen naar Jheronimus 
Bosch: ‘The Object’ verorbert een boek 
met reproducties van Bosch, waaronder 
DE HOOIwAGEN en DE KEISNIJDING. 
Beide schilderijen komen verderop in de 
feuilleton tot leven.

Nathaniel mellors (1974, uk)  
Multidisciplinair kunstenaar Mellors 
(1974) heeft in korte tijd internationaal 
naam gemaakt met theatrale, vaak 
ongrijpbare absurdistische video-werken 
en installaties. In zijn werk speelt de 
macht van taal steeds een grote rol. 
Mellors mixt beeldende kunst, film en 
video, muziek, performance en tekst in 
zijn installaties, psychedelische theater 
en absurdistische, satirische films. Mel-
lors heeft een volstrekt eigenzinnige 
beeldwereld met een krachtige impact 
op de toeschouwer. 



Altijd al eens in een andere wereld willen rond-
lopen? c.A.P.E. teleporteert jou, onder bege-
leiding van een gids, naar een virtuele wereld. 
Levensecht en reuzespannend! Twintig minuten 
lang in andere sferen. In je supersonische 
uitrusting, met koptelefoon, videobril, licht-
afschermend masker, tracker, camera, rugzak 
en laptop maak je een uniek avontuur mee. 
Buitenstaanders kunnen jouw virtuele stappen 
op monitoren mee beleven. Het gezelschap 
cREw beweegt zich op de grens van kunst en 
wetenschap, van podiumkunst en nieuwe media. 
Kunstenaar Eric Joris ontwikkelt met zijn col-
lectief van kunstenaars en wetenschappers live-
kunstprojecten; hybride performances waarin 
elektronische en digitale media centraal staan.

Meedoen? Inschrijven kan op alle BAF-dagen 
bij de kassa. Er is maar een beperkt aantal 
virtuele reizen te maken, dus wacht niet te lang 
want vol=vol.

uiterst intiem portret van Anton corbijn, een 
van de meest invloedrijke kunstenaars van 

de afgelopen decennia. De film geeft een nog 
niet eerder vertoond inzicht in zijn complexe 

karakter en werkwijze. Klaartje Quirijns volgde 
Anton corbijn gedurende meer dan drie jaar in 

zijn werk als fotograaf, filmmaker en ontwerper. 
Hij doolt over de wereld en is altijd met zijn 

werk bezig. De opoffering van zijn privéleven 
versus het bereiken van een groot publiek en 

erkenning versus eenzaamheid, vormen de 
rode draad van deze onthullende film.

Animatie, fotografie en kunstenaarschap op de 
vrijdag. Een festivaldag waarbij illusie, absur-
disme en deugdzaamheid in opzienbare documen-
taires, geestverruimende gesprekken en inspire-
rende presentaties de revu passeren. 

FILm//ANTON CORBIJN INSIDE OuT 
19.30 uur

ENTRéE//€ 6,00  VF*Pas € 5,00

EVENT//C.A.P.E. - CREW
17.00 uur - 23.00 uur doorlopend; 20 minuten per 
deelnemer

DEELNAmE//€ 6,00  VF*Pas € 5,00, inschrijving 
bij de kassa op alle festivaldagen 

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

VRIJDAG 13 APRILANTON CORBIJN INSIDE OuT
Klaartje Quirijns | NL | 2011 | 63’ 

leven en werken op eenzame hoogte

C.A.P.E. - CREW
Instant teleportatie: beam me 
up, Scotty

ANTON CORBIJN INSIDE OuT

C.A.P.E. CREW - FOTO: ERIC JORIS



BEETHOVEN-
STRAAT 
1967
Simpelweg gelukkig in de 
Sixties?

Fotograaf Ed van der Elsken zag op een zon-
nige dag drie jonge vrouwen in de Beethoven-
straat oversteken. Hij aarzelde niet en maakte 
de foto die voor velen het beeld van Amster-
dam in de Sixties bepaalde. wie zijn deze 
vrouwen? Drie vriendinnen? collega’s? Heeft 
het leven hen gebracht wat die mooie, zonnige 
dag en dat magische tijdperk aan beloftes 
in zich hadden? En wat is de invloed van de 
‘geest’ van de Sixties - peace, love, freedom, 
happiness - op het hedendaagse.
Bahram Sadeghi en Gert Tetteroo gaan op 
zoek naar de drie hoofdrolspelers en maken 
daar een film over die naar verwachting in 
2013 in de Beethovenstraat in première gaat. 
Op BAF geeft Sadeghi een update over de 
filmische zoektocht, zijn de meisjes van de 
Beethovenstraat gevonden en wat brengt de 
iconische foto allemaal boven water? 

BAHRAm SADEGHI 
Presentatie van Bahram Sadeghi (1967, 
Iran) over zijn filmische zoektocht. Sadeghi 
werkt als freelance regisseur en presentator 
(bekend van onder meer waskracht! en Levy 
& Sadeghi). Daarbij schrijft Sadeghi voor 
verschillende landelijke bladen en organiseert 
hij debatten.

zATERDAG 14 APRIL

ROuTE//FOTOGRAFIE 1

In de fotografieroutes van deze dag de verrassen-
de verhalen achter iconische foto’s. Fantastische 
fotografie van de straat. Jaren zeventig disco in 
Mali en hiphop cool uit New York. 

FILm 1//A GREAT DAy IN HARLEm
15.00 uur
+
PRESENTATIE//BEETHOVENSTRAAT 1967
16.15 uur - 17.00 uur
+
FILm 2//ROTHSTEIN’S FIRST ASSIGNmENT 
(zie volgende pagina)
17.30 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

Op een zomerochtend in 1958 maakte Art 
Kane een foto voor Esquire Magazine met 
daarop ongeveer zestig beroemde jazz-mu-
sici. Het is een wonder dat hij er in slaagde 
deze mensen om tien uur ‘s-morgens bij 
elkaar te krijgen op de 126ste straat, tus-
sen Fifth en Madison Avenue in Harlem. 
Iedereen was op tijd met uitzondering van 
Thelonious Monk die met opzet te laat 

kwam om op te vallen. 
Jean Bach maakte in 1994 een documen-
taire over de totstandkoming van deze 
iconische foto; Art Kane’s eerste opdracht. 
Met prachtig beeldmateriaal, muziek en 
interviews met legendarische jazz-muzi-
kanten als Sonny Rollins, Horace Silver, Art 
Farmer, Dizzy Gillespie en Art Blakey.

A GREAT DAy IN HARLEm
Jean Bach | VS | 1994 | 60’ | Engelstalig

Miracle snap! Zestig legendarische jazz-muzikanten op één 
foto

© ED VAN DER ELSKEN / NEDERLANDS FOTOMuSEuM, COuRTESy ANNET GELINK GALLERy

A GREAT DAy IN HARLEM



Hoe waarheidsgetrouw is het beeld dat foto-
graaf Arthur Rothstein in 1935 schetste van 
‘arme, achterlijke’ bergbewoners uit de Appa-
lachen tijdens de Grote Depressie in Amerika? 
Fotograaf en filmer Richard Knox Robinson 
volgt Rothstein’s spoor via interviews met 
nazaten van deze ‘mountain people’, een 
audio-opname uit 1964 van Rothstein zelf en 
ander archiefmateriaal. Hij stuit op shocke-
rende feiten. Van pure documentatie is geen 
sprake. Veel foto’s blijken geënsceneerd om de 
bewoners zo arm en achterlijk mogelijk te la-
ten lijken en daarmee de verhuizing van meer 
dan vijfhonderd families in de naam van ‘Voor-
uitgang’ te rechtvaardigen. Nog shockerender 
is de ontdekking dat duizenden mensen nooit 
de beloofde nieuwe huisvesting kregen, maar 
werden opgenomen in een staatsinstituut met 
een eugenistisch bewind waar veel ‘mountain 
people’ gedwongen gesteriliseerd werden. 

ROTHSTEIN’S 
FIRST 
ASSIGNmENT
EuROPESE PREMIÈRE | Richard Knox Robinson | VS | 2011 | 
72’ | Engelstalig

Een shockerend verhaal over 
geënsceneerde waarheid

ROTHSTEIN’S FIRST ASSIGNMENT

zATERDAG 14 APRIL

ROuTE//FOTOGRAFIE 1

Het vervolg op de ROuTE//FOTOGRAFIE 1, 
met de films A GREAT DAY IN HARLEM en 
BEETHOVENSTRAAT 1967 (zie vorige pagina).

FILm 2//ROTHSTEIN’S FIRST ASSIGNmENT
17.30 uur

ENTRéE ROuTE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis



Donderdag 12 April 2012 15.00 15.15 15.30 15.45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45
Opening festival Opening FRANS wEISZ + LEVEN? OF THEATER? Première borrel
Expo & SHORTS DOORLOPEND ExPO EN SHORTS

Vrijdag 13 April 2012 15.00 15.15 15.30 15.45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45
The Young Ones 10.00 - 11.20 uur Best of St.Joost 11.35 - 12.30 Job, Joris en Marieke 13.15 - 14.30 MOVING INSPIRATION PLAYGROuND 14.45 - 16.00 DOGS OF $HAME 16.15 - 17.00 Simon Pummell
BAF Buffet BAF Buffet
Route Animatie 1 Simon Pummell SHOcK HEAD SOuL cHIcO & RITA
Route Animatie 2 Sander van de Pavert THE MONSTERS OF NIx SuRVIVING LIFE
Route Jeroen Bosch 1 BOScH DER LuSTEN THE DELIGHTS OF HELL
Route Jeroen Bosch 2 BOScH DER LuSTEN THE MILL AND THE cROSS
Losse films ANTON cORBIJN INSIDE OuT OuRHOuSE met Hans den Hartog Jager
Event c.A.P.E. cREw                                                                            c.A.P.E. cREw                                                                            c.A.P.E. cREw
Expo & SHORTS                          DOORLOPEND ExPO EN SHORTS                                                                                                                                                                    DOORLOPEND ExPO EN SHORTS

zaterdag 14 April 2012 15.00 15.15 15.30 15.45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45
Route Fotografie 1 A GREAT DAY IN HARLEM BEETHOVENSTRAAT ROTHSTEIN’S FIRST ASSIGNMENT
Route Architectuur 1 uNFINISHED SPAcES met Sacha Bronwasser MISSION STATEMENTS met Sacha Bronwasser
Route Architectuur 2 VISuAL AcOuSTIcS REQuIEM FOR DETROIT THE INTERRuPTERS
Route Fotografie 2 DOLcE VITA AFRIcANA JAMEL SHABAZZ STREET PHOTOGRAPHER
Losse Films LOST BOHEMIA ANTON cORBIJN INSIDE OuT

uPLOAD cINEMA 22.00 LEVEN? OF THEATER?
Event c.A.P.E. cREw                                                                            c.A.P.E. cREw                                                                            c.A.P.E. cREw the netherlands
Expo & SHORTS                          DOORLOPEND ExPO EN SHORTS                                                                                                                                                                    DOORLOPEND ExPO EN SHORTS

zondag 15 April 2012 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19.00 19.15 19.30 19.45
Route Ontbijt Ontbijt Verkadefabriek SMASH HIS cAMERA
Architectuur & design 2 EAMES: THE ARcHITEcT AND THE PAINTER ALLES MOET NIEuw - PIET ZwART
Route Fotografie 1 A SORT OF LEcTuRE B. MIKHAILOV SOMEwHERE TO DISAPPEAR
Architectuur & design 1 EAMES: THE ARcHITEcT AND THE PAINTER uITZIcHT VOOR DE GEEST
Route Fotografie 2 cORINNE DAY JAMEL SHABAZZ, STREET PHOTOGR.
Afsluiting en borrel Afsluiting en première borrel
Expo & SHORTS                                                                                DOORLOPEND ExPO EN SHORTS                                                                                                                                                                    DOORLOPEND ExPO EN SHORTS

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOuD



zATERDAG 14 APRIL

ROuTE//ARCHITECTuuR 1

Passie, hoop, straatleven en de kunst van het 
bouwen zijn de thema’s die op zaterdag met 
elkaar vervlochten worden in fascinerende films, 
documentaires en levendige gesprekken.

FILm 1//uNFINISHED SPACES
inleiding door Sacha Bronwasser
16.30 uur

FILm 2//mISSION STATEmENTS
aansluitend een gesprek met filmmaker, archi-
tecten en andere betrokkenen onder leiding van 
Sacha Bronwasser
20.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

  

Hoe wil Nederland dat de wereld over haar 
denkt? Vanaf 1991 hebben toonaangevende 
Nederlandse architecten een aantal bijzondere 
ambassades gebouwd onder wie Rem Kool-
haas/OMA in Berlijn, Bjarne Mastenbroek en 
Dick van Gameren in Addis Abeba (Ethiopië) 
en claus en Kaan in Maputo (Mozambique). 
De promotie van Nederlandse architectuur in 
het buitenland stond daarbij voorop. Som-
mige van die ambassades zijn toonbeelden van 
Nederlandse conceptuele architectuur. Twintig 
jaar later wordt in de film Mission Statements 
een bezoek gebracht aan vier van de meest 
spraakmakende ambassades. Is de culturele 
missie geslaagd? De film Mission Statements 
is een onthullend relaas over het culturele 
aspect in de internationale diplomatie en toont 
de soms hilarische misverstanden die daar uit 
voortkomen. 

MISSION STATEMENTS

HET GESPREK

Sacha Bronwasser leidt een gesprek naar 
aanleiding van de film MISSIon StAtE-
MEntS en de excursie van maart jl. langs 
ambassades die in de film figureren. Met on-
der anderen de producent en architect Joep 
Mol, betrokken architect vincent Panhuysen 
(Claus en kaan architecten) en deelnemers 
aan de excursie.

SACHA BRoNWASSER 
Gespreksleider Bronwasser is journalist en 
kunstcriticus voor de volkskrant en ntR 
kunststof. Ze is ook auteur van het boek Zo 
WERkEn WIJ met portretten van tien toon-
aangevende hedendaagse kunstenaars.

uNFINISHED
SPACES
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Alysa Nahmias and 
Benjamin Murray | VS | 2011 | 86’ | Engelstalig

Castro, visionaire 
architecten en hun 
droomproject 

Een fantastische documentaire over 
een spectaculair maar nooit afgemaakt 
architectuurproject. Fidel castro en 
che Guevara geven in 1961 de opdracht 
aan drie visionaire architecten om de 
mooiste kunstacademie van de wereld 
te bouwen op een voormalig golfterrein 
in Havana. wat start als een idealistisch 
symbool van de cubaanse Revolutie 
wordt al gauw als contra-revolutionair 
bestempeld: de bouw wordt gestaakt en 
de architecten vluchten het land uit. 
Veertig jaar na dato is de school nog 
steeds in gebruik, maar vervallen en 
onafgemaakt. De futuristische ontwer-
pen worden internationaal (her)ontdekt 
en castro krijgt gewetenswroeging. De 
inmiddels bejaarde architecten worden 
uitgenodigd om hun droomproject als-
nog af te bouwen…

mISSION STATEmENTS
Jord den Hollander | NL | 2011 | 60’

Architectuur en diplomatie tussen droom en werkelijkheid

uNFINISHED SPACES



zATERDAG 14 APRIL

ROuTE//ARCHITECTuuR 2

Passie, hoop, straatleven en de kunst van het 
bouwen zijn de thema’s die op zaterdag met 
elkaar vervlochten worden in fascinerende films, 
documentaires en levendige gesprekken.

FILm 1//VISuAL ACOuSTICS: THE mODERNISm 
OF JuLIuS SHuLmAN
16.30 uur
+
FILm 2//REquIEm FOR DETROIT
19.30 uur
+
FILm 3//THE INTERRuPTERS
21.00 uur 

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

VISuAL
ACOuSTICS: THE 
mODERNISm OF 
JuLIuS SHuLmAN
Eric Bricker | VS | 2008 | 83’ | Engelstalig

Fotografische ambassadeur 
van het modernisme

Een ode aan Julius Shulman (1910 - 2009) 
die wel de vader aller architectuurfotografen 
genoemd kan worden. Shulman fotografeerde 
het werk van vrijwel alle moderne progres-
sieve architecten vanaf de jaren dertig, onder 
wie Frank Lloyd wright, Richard Neutra, John 
Lautner and Frank Gehry. Hij combineerde in 
zijn iconische foto’s menselijke modellen met 
extreme landschappen, het organische met het 
synthetische, natuur met revolutionair urban 
design. Visual Acoustics schetst een intiem 
portret van Julius Shulman, zijn iconische 
werk, zijn vrienden en bewonderaars.

Documentaire over de teloorgang van de rijke 
industriestad Detroit. Detroit was lange tijd de 
vierde grootste stad van Amerika en belichaam-
de ‘the American dream’. De afgelopen jaren 
veranderde die droom in een nachtmerrie. De 
auto-industrie dreigt er helemaal stil te vallen 
en de stad ligt er verlaten bij. Verlaten kantoor-
gebouwen, huizen, auto’s en lantarenpalen wor-
den overwoekerd door onkruid en planten. Er is 
veel criminaliteit. Maar er is ook hoop. Straten 
worden het decor van kunst en de landbouw 
keert terug naar de stad. Jongeren nemen het 
heft in handen. Zo wordt Detroit opnieuw een 
koploper, maar dan in een totaal andere richting.

THE 
INTERRuPTERS
Steve James and Alex Kotlowitz | VS | 2011 | 125’ | 
Engelstalig

Geweld en hoop in Chicago
THE wIRE, maar dan echt gebeurd... 
Een aangrijpende documentaire over 
een aantal ex-bendeleden in chicago 
die een programma hebben opgezet om 
het geweld onder zwarte Amerikaanse 
jongeren te stoppen. Voor de camera 
ontvouwt zich een samenleving waarin 
geweld de treurige optelsom is van een 
aantal complexe factoren, waar zelfs 
jonge kinderen al op elkaar schieten. 
In die grimmige omgeving opereren de 
‘violence interrupters’ van ceasefire met 
bewonderenswaardige vasthoudendheid, 
humor en pragmatisme om ontspoorde 
jongeren uitzicht op een alternatief 
leven te bieden.

REQuIEM FOR DETROIT

REquIEm FOR DETROIT
Julien Temple | VS | uK | 2010 | 76’ | Engelstalig

Een hypnotiserende reis door de ruïnes van Detroit

THE INTERRuPTERS

VISuAL ACOuSTICS



Innemende documentaire over de interna-
tionaal gerenommeerde Malinese fotograaf 
Malick Sidibé. Sidibés foto’s van dansfeesten, 
huwelijken, uitjes naar het strand en andere 
feestelijke gelegenheden uit de late jaren vijf-
tig tot de vroege jaren zeventig illustreren het 
euforische vrijheidsgevoel van zijn generatie 
in de periode van Mali’s onafhankelijkheid 
totdat de islamitische coup jaren van militaire 
dictatuur inleidde. De filmmaker bezoekt de 
fotograaf in zijn studio in Bamako en laat 
ons meegenieten van de sterke verhalen die 

charlie Ahearn, maker van de graffiti-filmklas-
sieker wILD STYLE (1983) brengt een ode aan 
straatfotograaf Jamel Shabazz, chroniquer 
van de New Yorkse hiphop-cultuur in de vroege 
jaren tachtig. Een zoektocht naar de verhalen 
achter de foto’s in de fenomenale hiphop-bijbel 
BAcK IN THE DAYS levert subliem materiaal 
op. Met interviews van hiphop-legendes als Fab 
5 Freddy, DJ Bobbito Love en KRS One.

DOLCE VITA AFRICANA
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Cosima Spender | uK | 2011 | 63’ | Engelstalig | Engels ondertiteld

Reünie in Bamako. verhalen achter de portretten 
van Malick Sidibé

zATERDAG 14 APRIL

ROuTE//FOTOGRAFIE 2

In de fotografie-routes van deze dag de verras-
sende verhalen achter iconische foto’s. Fantas-
tische fotografie van de straat. Jaren zeventig 
disco in Mali en Hiphop cool uit New York. 

FILm 1//DOLCE VITA AFRICANA, inleiding door 
Kim Knoppers
20.00 uur
+
FILm 2//JAmEL SHABAzz, STREET PHOTO-
GRAPHER, inleiding door Kim Knoppers
21.40 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

JAMEL SHABAZZ, STREET PHOTOGRAPHER

 JAmEL SHABAzz STREET
PHOTOGRAPHER
EuROPESE PREMIÈRE | Charlie Ahearn | VS | 2011 | 77’ | Engelstalig

the meaning of Cool: fenomenale hiphop-fotografie
losbarsten als Sidibé met zijn vrienden 
foto’s van vroeger bekijkt. Prachtige 
beelden en persoonlijke verhalen die te-
gelijkertijd de sociaal-culturele geschie-
denis van Mali een gezicht geven.

HET GESPREK

KIm KNoPPERS
kim knoppers begeleidt de fotogra-
fieroute en is curator bij Foam, het 
fotografie-museum in Amsterdam. Ze 
werkte eerder als freelance tentoon-
stellingsmaker en cultureel producent.

DOLCE VITA AFRICANA



LOST BOHEmIA
                                    | Josef Birdman Astor | VS | 2010 | 77’ 
| Engelstalig

Memento mori voor een 
creatieve hotspot boven 
Carnegie hall

Andrew carnegie liet uit liefde voor de kunst 
165 betaalbare kunstenaarsstudio’s bouwen 
bovenop carnegie Hall. Vanaf 1895 woonden 
en werkten er creatieve geesten als Isadora 
Duncan, Marlon Brando, Mark Twain en Marilyn 
Monroe. In 2001 besluit de carnegie corpora-
tion dat de huurders weg moeten. Fotograaf 
Josef ‘Birdman’ Astor woonde er twintig jaar 
en portretteert de laatste ‘vergeten’ bewoners 
die vechten tegen uitzetting. 
Met real life-rollen voor Broadway-ster Jeanne 
Beauvais; de 83-jarige jazz-pianist Donald 
Shirley (die nog speelde met Duke Ellington), de 
98-jarige portretfotografe Editta Sherman en 
Bill cunningham, de bekende New York Times’ 
street style jounalist. 

LEVEN? OF 
THEATER?
                                       | Frans Weisz | NL | 2011 | 85’ | Ne-
derlands-, Engels-, Frans- en Duitstalig | Engels ondertiteld 

Postume geheimen van een 
jonge kunstenares

Leben? oder Theater? Ein Singespiel - zo noem-
de charlotte Salomon (Berlijn 1917 - Auschwitz 
1943) haar uit meer dan 700 bladen bestaande, 
geschilderde levensverhaal, dat zij vlak voor 
haar deportatie in bewaring gaf met de woor-
den ‘Bewaar dit goed, het is mijn hele leven!’  
Frans weisz geeft in zijn nieuwste documen-
taire, niet alleen een fascinerend beeld van het 
leven van de jonge kunstenares, maar confron-
teert prominenten met een brief die uit het 
Singespiel verwijderd was; een postume onthul-
ling die een heel nieuw licht werpt op de laatste 
periode van haar leven.  

ANTON CORBIJN 
INSIDE OuT
Klaartje Quirijns | NL | 2011 | 63’

leven en werken op eenzame 
hoogte

uiterst intiem portret van Anton corbijn, een 
van de meest invloedrijke kunstenaars van 
de afgelopen decennia. De film geeft een nog 
niet eerder vertoond inzicht in zijn complexe 
karakter en werkwijze. Klaartje Quirijns volgde 
Anton corbijn gedurende meer dan drie jaar in 
zijn werk als fotograaf, filmmaker en ontwerper. 
Hij doolt over de wereld en is altijd met zijn 
werk bezig. De opoffering van zijn privéleven 
versus het bereiken van een groot publiek en 
erkenning versus eenzaamheid, vormen de rode 
draad van deze onthullende film.

zATERDAG 14 APRIL

Passie, hoop, straatleven en de kunst van het 
bouwen zijn de thema’s die op zaterdag met 
elkaar vervlochten worden in fascinerende films, 
documentaires en levendige gesprekken.

FILm//LOST BOHEmIA
19.30 uur

FILm//ANTON CORBIJN INSIDE OuT
21.15 uur

FILm//LEVEN? OF THEATER?
22.00 uur

ENTRéE PER FILm//€ 6,00  VF*Pas € 5,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

ANTON CORBIJN INSIDE OuT

LOST BOHEMIA

LEVEN? OF THEATER?

EuROPESE PREMIÈRE

LANDELIJKE PREMIÈRE



C.A.P.E. CREW zATERDAG 14 APRIL

DIVERSE EVENTS

uPLOAD CINEmA
21.45 uur - 23.15 uur

ENTRéE//€ 5,00 (geen VF korting)

EVENT//C.A.P.E. - CREW
17.00 uur - 23.00 uur doorlopend, 20 minuten per 
deelnemer

DEELNAmE//€ 6,00  VF*Pas € 5,00, inschrijving 
bij de kassa op alle festivaldagen 

muzIEk//Live muziek bij de film MANuFAcTu-
RED LANDScAPES door the netherlands
23.00 uur 

ENTRéE//gratis op vertoon van BAF-dag/avond 
ticket

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

C.A.P.E. - CREW
Instant teleportatie: beam me 
up, Scotty

Altijd al eens in een andere wereld willen rond-
lopen? c.A.P.E. teleporteert jou, onder bege-
leiding van een gids, naar een virtuele wereld. 
Levensecht en reuzespannend! Twintig minuten 
lang in andere sferen. In je supersonische uit-
rusting, met koptelefoon, videobril, lichtafscher-
mend masker, tracker, camera, rugzak en laptop 
maak je een uniek avontuur mee. Buitenstaan-
ders kunnen jouw virtuele stappen op monitoren 
mee beleven. Het gezelschap cREw beweegt 
zich op de grens van kunst en wetenschap, van 

the netherlands
Muziek en beelden versmelten in live optreden

the netherlands

De zaterdag wordt luisterrijk met een live 
muziekoptreden van the netherlands. De band 
maakt muziek die even elektronisch als orga-
nisch klinkt. Een nieuwe manier van musice-
ren, waarbij popstructuren worden losgelaten 
ten faveure van repeterende ritmepatronen, 
loops en cut-up vocalen. De band sampelt 
zichzelf, haalt haar melodie uit atmosferi-
sche gitaar- en keyboardpartijen en verfijnt 
de kunst van het weglaten. The netherlands 
improviseren op de hypnotiserende beelden 
van Edward Burtynsky uit de klassieke archi-
tectuurfilm Manufactured Landscapes van 
Jennifer Baichwal.

podiumkunst en nieuwe media. Kun-
stenaar Eric Joris ontwikkelt met zijn 
collectief van kunstenaars en weten-
schappers live-kunstprojecten; hybride 
performances waarin elektronische en 
digitale media centraal staan.

Meedoen? Inschrijven kan op alle 
BAF-dagen bij de kassa. Er is maar een 
beperkt aantal virtuele reizen te maken, 
dus wacht niet te lang want vol=vol.

uPLOAD 
CINEmA
uPLOAD cINEMA brengt bioscooperva-
ring en internetfilmpjes bij elkaar. Een 
voorstelling van mooie, ontroerende en 
humoristische internetfilmpjes ver-
bonden door het thema NSFw oftewel 
Not Suited For work. Over seks. Niet 
het ‘harde werk’ maar over vreemde 
fetisjen, pikante reclames of juist de 
meeste subtiele vormen van suggestie. 
Op de website www.uploadcinema.nl zijn 
filmpjes in te zenden. uit de inzendin-
gen wordt de voorstelling samenge-
steld. Met presentator en internetexpert 
Maarten van Hooft. 



zONDAG 15 APRIL

ROuTE//ONTBIJTFILm

Heerlijk begin van deze dag met een smakelijk 
ontbijt en een luchtige documentaire over de 
roemruchte Amerikaanse paparazzi superstar 
Ron Galella.

ONTBIJT//11.00 uur

ONTBIJTFILm//SmASH HIS CAmERA
12.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

THE WOODMANS

SmASH HIS 
CAmERA
Leon Gast | VS | 2010 | 87’ | Engelstalig

Fotograaf zonder geweten
Jacqueline Kennedy-Onassis dwong via de 
rechter een straatverbod af, Marlon Brando 
brak zijn kaak en ook Steve McQueen kon zijn 
bloed wel drinken. Newsweek noemde hem een 
‘Paparazzo Extraordinaire’ en Miami Herald 
News sprak van een ‘Paparazzi Superstar’. Feit 
is dat de 80-jarige celebrity fotograaf Ron Gal-
ella door zijn foto’s ook zelf tot icoon uitgroei-
de. Galella’s obsessieve jacht op beroemdheden 
leidde tot kritiek, rechtszaken en discussies 
over privacy maar ook tot een verzameling 
van 3 miljoen foto’s die een beeld geven van 
moderne Amerikaanse ‘celebrity-cultuur’. In 
SMASH HIS cAMERA blikt de 80-jarige Galella 
terug op zijn omstreden carrière. 

SMASH HIS CAMERA

SMASH HIS CAMERA



ALLES MOET NIEuw - PIET ZwART van Sher-
man De Jesus vertelt het verhaal van de inno-
vatieve ontwerper en kunstenaar Piet Zwart die 
streefde naar verandering, maar opliep tegen 
de beperkingen van zijn tijd. Als industrieel ont-
werper is hij vooral bekend geworden door het 
ontwerp van de ‘Piet Zwart’ Bruynzeel keuken. 
Internationaal geniet hij de reputatie van icoon 
van de innovatie. Aan de hand van interviews 
met zijn kinderen, persoonlijke brieven, foto’s 
en animaties die zijn werk letterlijk tot leven 
brengen, ontstaat er een persoonlijk portret 
van een man die leefde om te vernieuwen. De 
film biedt een groots overzicht van zijn werk 
en bevat een schat aan uniek archiefmateri-
aal, zoals een nieuw ontdekt fragment waarin 
Piet Zwart zelf te zien is in een reclamefilm 
uit 1928. Hij had affiniteit met het construc-
tivisme van El Lissitzky en het dadaïsme van 
Kurt Schwitters. Met de acteurs Jacob Derwig 
als verteller en Gijs Scholten van Aschat als de 
stem van Piet Zwart.

De documentaire is een coproductie van Mem-
phis Film & Television en AVRO.

zONDAG 15 APRIL

ROuTE//ARCHITECTuuR EN 
DESIGN 2
Zondag premièredag! Voor de architectuur- en 
designliefhebbers hebben we deze zondag maar 
liefst drie Nederlandse premières. Maak kennis 
met de Bossche School van Jan de Jong en de 
godfathers van het modern design: Piet Zwart en 
Ray & charles Eames.

FILm 1//EAmES: THE ARCHITECT AND THE 
PAINTER
12.00 uur
+
FILm 2//ALLES mOET NIEuW - PIET zWART
inleiding en Q&A door Mieke Gerritzen
14.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

ALLES MOET NIEuW  - PIET ZWART

EAmES: THE
ARCHITECT AND 
THE PAINTER 
EuROPESE PREMIÈRE | Jason Cohn & Bill Jersey | VS | 
2011 | 84’ | Engelstalig

Circus Eames

ALLES mOET NIEuW - PIET zWART
WERELDPREMIÈRE | Sherman De Jesus | NL | 2012 | 75’

ontwerper van de Eeuw

EAMES: THE ARCHITECT AND THE PAINTER

HET GESPREK

Mieke Gerritzen leidt de film AllES MoEt 
nIEuW - PIEt ZWARt in en begeleidt na 
afloop de Q&A met regisseur Sherman De 
Jesus.

MIEkE GERRItZEn 
Mieke Gerritzen is ontwerper en directeur 
van MotI, museum of the image Breda, dat 
tot december 2011 Graphic Design Museum 
heette. In de jaren negentig verwierf zij 
bekendheid als een van de eerste ontwerpers 
die voor nieuwe media gingen vormgeven.

ShERMAn DE JESuS 
Sherman De Jesus maakte films over 
kunst en over kunstenaars die succesvol op 
internationale festivals werden vertoond. 
over de naïeve kunstenaar hipólito ocalia, 
Jan henderikse, de Delfts oude Meester Jan 
Schoonhoven en Piet Zwart. Sherman De 
Jesus werkt momenteel aan DE tERuGkEER 
vAn WIllEM DE koonInG, over de late 
artistieke erkenning van Willem de kooning 
in nederland

Het ontwerpersduo charles en Ray 
Eames is wereldberoemd. Geen kantoor 
zonder Eames-stoelen; op internet 
wordt design aangeprezen als behorend 
tot het Eames-tijdperk. 
EAMES: THE ARcHITEcT AND THE 
PAINTER is de eerste documentaire 
die is gemaakt na het overlijden van de 
Eames’. charles overleed in 1978, Ray 
op de dag af exact tien jaar later. De film 
toont een onbekende kant van hun com-
plexe privéleven en geeft een verras-
sende kijk in de keuken van de bruisende 
studio in californië, The Eamery.

(Grafisch) vormgevers zijn uitgenodigd om een 
ontwerp voor het filmaffiche van AllES MoEt 
nIEuW – PIEt ZWARt te maken. De winnaar 
van de juryprijs en de tien affiches met de 
meeste publiekstemmen worden tijdens Bosch 
Art geëxposeerd.



BORIS mIkHAILOV
                                           | David Teboul | FR/D | 2011 | 26’ | 
Russisch gesproken | Duits nagesynchroniseerd

ongepolijste foto’s van de 
Russische rafelrand

Persoonlijk portret van de Oekraïense fotograaf 
Boris Mikhailov (1938), bekend van zijn harde 
foto’s van de Russische rafelrand: in een roes 
verkerende halfontklede daklozen; lelijke bleke 
vrouwen in uitpuilende bikini’s die vrolijk pose-
ren op een smerig strandje…
De foto’s van Mikhailov zijn rauw en heftig met 
soms een vleugje melancholie. Mikhailov vertelt 
over zijn indrukwekkende oeuvre dat inmiddels 
internationaal befaamd is. 

A SORT OF
LECTuRE
Maak kennis met de aanstekelijke ‘Oltheten blik’. 
Kunstenaar Paulien Oltheten laat in haar per-
formance A SORT OF LEcTuRE het publiek live 
meekijken met de schijnbaar terloopse combina-
ties van haar foto’s en video’s. 
Paulien Oltheten is een scherp observator van 
kleine, alledaagse handelingen. In haar foto’s 
en video’s registreert ze gewone menselijke 
lichaamshoudingen en bewegingen die ze te-
genkomt op straat. De poses krijgen bij Oltheten 
een nieuwe lading en worden onderdeel van een 
oneindig spannend verhaal.
Paulien Oltheten (1982) werd opgeleid aan de 
Hogeschool voor Kunst en Vormgeving in ‘s-Her-
togenbosch en was van 2005 tot 2006 resident 
artist bij de Rijksakademie van beeldende kun-
sten in Amsterdam. In 2010 won ze de Thieme 
Art Award. Oltheten wordt vertegenwoordigd 
door Galerie Fons welters in Amsterdam.

SOmEWHERE TO 
DISAPPEAR
                                           | Laure Flammarion & Arnaud 
uyttenhove | FR | 2011 | 57’ | Engelstalig

De droom om te verdwijnen
SOMEwHERE TO DISAPPEAR neemt je mee 
op een fascinerende roadtrip. De filmmakers 
volgen vanuit de achterbak van zijn truck foto-
graaf Alec Soth die voor zijn project BROKEN 
MANuAL op zoek gaat naar mensen die zich 
hebben afgezonderd van de moderne Ameri-
kaanse maatschappij. Hij portretteert ze in hun 
eigen omgeving: een zelfgecreëerde idyllische 
woestijn-oase, een donkere grot, een verscho-
len berghut of rommelig bouwsel. wat zijn 
de drijfveren van deze moderne kluizenaars, 
runaways en survivalisten?

zONDAG 15 APRIL

ROuTE//FOTOGRAFIE 1

Fotografie-premieredag! Alle vier de films 
worden voor het eerst in Nederland getoond 
op Bosch Art Film. Laat u meeslepen in de 
werelden van vier internationale topfotogra-
fen: Boris Mikhailov, corinne Day, Alec Soth en 
Jamel Shabazz.

PERFORmANCE//A SORT OF LECTuRE 
performance van Paulien Oltheten
13.00 uur - 13.30 uur
+
FILm 1//BORIS mIkHAILOV
14.00 uur
+
FILm 2//SOmEWHERE TO DISAPPEAR
met inleiding en Q&A door Kim Knoppers
15.00 uur 

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlo-
pend en gratis

HET GESPREK

De regisseurs Arnaud uyttenhove en laure 
Flammarion zijn aanwezig bij de nederlandse 
première van hun film SoMEWhERE to DIS-
APPEAR. kim knoppers geeft een inleiding op 
de film en gaat in gesprek met de makers over 
de film en het project BRokEn MAnuAl van 
de fotograaf Alec Soth.

KIm KNoPPERS
kim knoppers is curator bij Foam, het fo-

tografiemuseum in Amsterdam. Ze werkte 
eerder als freelance tentoonstellingsmaker en 
cultureel producent. 

LAuRE FLAmmARIoN EN 
ARNAuD uyTTENHovE
laure Flammarion en Arnaud uyttenhove 
zijn twee jonge filmmakers uit respectievelijk 
Frankrijk en België. SoMEWhERE to DISAP-
PEAR is hun eerste samenwerkingsproject.

SOMEWHERE TO DISSAPEAR

BORIS MIKHAILOV, COuRTESy SuZANNE TARASIEVE PARIS

NEDERLANDSE PREMIÈRE

NEDERLANDSE PREMIÈRE



Een liefdevol maar rauw portret van corinne 
Day, gefilmd door haar partner Mark Szaszy. 
Day was één was de meest beruchte Britse 
modefotografen in de jaren negentig. 
De film volgt haar turbulente leven tussen 1992 
en 2002 en belicht de hoogte- en dieptepunten 
in haar carrière. De film toont onder meer de 
ophef die in 1993 ontstond rond foto’s van Kate 
Moss. De foto’s zouden anorexia en drugsmis-
bruik romantiseren: de term ‘heroin chic’ werd 
voor het eerst gelanceerd. In 1996 werd bij 
Day een hersentumor geconstateerd, uitein-
delijk zou ze in 2010 aan de gevolgen hiervan 
overlijden. 

zONDAG 15 APRIL

Fotografie-premièredag! Alle vier de films 
worden voor het eerst in Nederland getoond op 
Bosch Art Film. Laat u meeslepen in de werelden 
van vier internationale topfotografen; Boris Mik-
hailov, corinne Day, Alec Soth en Jamel Shabazz.

FILm//CORINNE DAy: DIARy 2002
14.00 uur

FILm//JAmEL SHABAzz, STREET 
PHOTOGRAPHER 
15.30 uur 

ENTRéE PER FILm//€ 6,00  VF*Pas € 5,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

JAMEL SHABAZZ, STREET PHOTOGRAPHER

charlie Ahearn, maker van de graffiti-filmklas-
sieker wILD STYLE (1983) brengt een ode aan 
straatfotograaf Jamel Shabazz, chroniquer 
van de New Yorkse hiphop-cultuur in de vroege 
jaren tachtig. Een zoektocht naar de verhalen 
achter de foto’s in de fenomenale hiphop-bijbel 
BAcK IN THE DAYS levert subliem materiaal 
op. Met interviews van hiphop-legendes als Fab 
5 Freddy, DJ Bobbito Love en KRS One.

CORINNE DAy: DIARy 2002
Mark Szaszy | uK | 2002 | 50’ | Engelstalig

heroin Chic 

JAmEL SHABAzz 
STREET 
PHOTOGRAPHER
EuROPESE PREMIÈRE | Charlie Ahearn | VS | 2011 | 77’ | 
Engelstalig

the meaning of Cool:
fenomenale hiphop-fotografie

CORINNE DAy: DIARy 2002



Circus Eames
Het ontwerpersduo charles en Ray 
Eames is wereldberoemd. Geen kantoor 
zonder Eames-stoelen; op internet 
wordt design aangeprezen behorend tot 
het Eames-tijdperk. EAMES: THE ARcHI-
TEcT AND THE PAINTER is de eerste 
documentaire die gemaakt is na het 
overlijden van de Eames’. charles over-
leed in 1978, Ray op de dag af exact tien 
jaar later. De film toont een onbekende 
kant van hun complexe privéleven en 
geeft een verrassende kijk in de keuken 
van de bruisende studio in californië, 
The Eamery.

huis vol idealen
Het woonhuis annex kantoor van architect Jan 
de Jong (1917-2001) in het Brabantse Schaijk 
geldt als een van de meesterwerken van de 
Bossche School: een prachtige mix van sober-
heid, samenhang en ruimtelijkheid. In uITZIcHT 
VOOR DE GEEST vertelt onder andere Riek de 
Jong hoezeer haar man ernaar verlangde om 
ruimtes te creëren die aanvoelden als weldaad 
voor de geest. Voor haar en de kinderen was 
dat niet altijd even gemakkelijk. Een ontroerend 
portret van een huis vol idealen.

De documentaire is geproduceerd door Studio 
Zicht.

zONDAG 15 APRIL

ROuTE//ARCHITECTuuR EN 
DESIGN 1
Zondag premièredag! Voor de architectuur- en 
designliefhebbers hebben we deze zondag maar 
liefst drie Nederlandse premières. Maak kennis 
met de Bossche School van Jan de Jong en de 
godfathers van het modern design; Piet Zwart en 
Ray & charles Eames.

FILm 1//EAmES: THE ARCHITECT AND 
THE PAINTER
14.00 uur
+
FILm 2//uITzICHT VOOR DE GEEST
inleiding door Hilde de Haan
16.00 uur

ENTRéE//€ 12,50  VF*Pas € 10,00

EXPOSITIE & SHORTS IN DE HAL//doorlopend 
en gratis

HET GESPREK

In aanwezigheid van regisseur An-
nelies uittenbogaard geeft hilde 
de haan een inleiding op de film 
uItZICht vooR DE GEESt.

HILDE DE HAAN
hilde de haan (1949) is architectuur-
journalist en publicist. Samen met Ids 
haagsma schreef ze het in 2010 ver-
schenen standaardwerk GEBouWEn 
vAn hEt PlAStISChE GEtAl, EEn 
lExICon vAn DE BoSSChE SChool 
(Architext, haarlem). Momenteel 
werken De haan en haagsma aan een 
gebouwengids plus monografie over 
architect Jan de Jong.

EAmES: THE 
ARCHITECT 
AND 
THE PAINTER
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Jason Cohn & Bill 
Jersey | VS | 2011 | 84’

EAMES: THE ARCHITECT AND THE PAINTER

uITzICHT VOOR DE GEEST
WERELDPREMIÈRE | Annelies uittenbogaard | NL | 2011 | 26’ | Nederlands gesproken

uITZICHT VOOR DE GEEST



BAF openingsevenement 2012
mANIFESTATIE JHERONImuS BOSCH 500
In 2016 herdenken de stad ’s-Hertogenbosch 
en haar inwoners dat Jheronimus Bosch (ca. 
1450 – 1516) er vijfhonderd jaar geleden over-
leed. Hier - in de rijke cultuur en het vitale 
dagelijkse leven van zijn geboortestad - vond 
Nederlands belangrijkste schilder uit de mid-
deleeuwen de inspiratie voor zijn wereldbe-
roemde stukken vol vreemde gedrochten, 
buitenaardse nachtmerries en surrealistische
lustdromen. Jheronimus Bosch is een van 
de meest invloedrijke Nederlandse meesters 
ooit, zijn wereldberoemde visioenen bleken 
tijd- en grenzeloos. Vijfhonderd jaar geleden 
al. En vandaag de dag nog.

Van 2010 tot en met 2016 stelt stichting 
Jheronimus Bosch 500 jaarlijks een cultureel 
programma samen met kleurrijke artistieke, 
sociaal-culturele en wetenschappelijke activi-
teiten, door èn voor
kenners en kunstliefhebbers, wetenschappers 
en bewonderaars, bewoners van en bezoekers 
aan ’s-Hertogenbosch.

De Jheronimus Bosch 500-manifestatie is 
opgezet als een drieluik. In het Visioen van de 
Stad staan de inwoners van ’s-Hertogenbosch 
centraal: voor èn met hen worden evenemen-
ten georganiseerd.

In het Visioen van de Fantasie spiegelen 
makers in kunstvormen uit de hele wereld 
zich aan Bosch’ karakteristieke beeldtaal. Het 
Visioen van het Verstand richt zicht op de 
ontwikkeling en verspreiding
van (wetenschappelijke) kennis en inzicht. 
Jheronimus Bosch’ werk is in alle gevallen de 
onuitputtelijke inspiratiebron. En ’s-Hertogen-
bosch het inspirerende epicentrum.

Stichting Jheronimus Bosch 500 werkt 
permanent en duurzaam samen met culturele 
organisaties, kennisinstituten, onderwijsin-
stellingen, overheden en bedrijfsleven uit 

binnen- en buitenland. De Jheronimus 
Bosch 500-manifestatie versterkt het 
culturele en creatieve, maar ook het 
sociale en economische klimaat van 
’s-Hertogenbosch als ’cultuurstad van 
het zuiden’. Het verstevigt tevens de 
culturele kwaliteit van BrabantStad, 
het unieke samenwerkingsverband 
tussen ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, 
Breda, Tilburg, Helmond en Provincie 
Noord-Brabant waarmee de regio zich 
profileert als kandidaat voor de titel 
’culturele Hoofdstad van Europa 2018’.

Stichting Jheronimus Bosch 500 en Studio Kluif 
ontwikkelen jHEROnimus: een lijn van eigentijdse, 
zinnenprikkelende producten geïnspireerd op het werk 
van de kunstenaar Bosch. Textiel, behang, verlichting, 
tassen, kledingaccessoires, met de unieke jHEROnimus-
sfeer en de kwaliteit van een A-merk. Informatie over 
producten en verkoop: www.bosch500.nl

Met de manifestatie verbindt ‘s-Her-
togenbosch zich onherroepelijk aan 
Jheronimus Bosch en schaart de stad 
zich in de internationale rij van andere 
Bosch-steden waar werken van Bosch 
zich in openbare museale collecties 
bevinden: Berlijn, Brugge, Brussel, 
Frankfurt, Gent, Lissabon, Londen, 
Madrid, New Haven, New York, Parijs, 
Rotterdam, Venetië, washington en 
wenen.

Meer informatie over Jheronimus 
Bosch 500 vindt u op www.bosch500.
nl. Hier kunt u zich aanmelden voor de 
Bosch-nieuwsbrief. u kunt ons ook vol-
gen via Twitter, Linkedin of Facebook.

Stichting Jheronimus Bosch 500
postbus 500
5201 AM ‘s-Hertogenbosch
www.bosch500.nl
info@bosch500.nl
T 073 - 6875690



kAARTVERkOOP
Kaarten zijn te koop aan de kassa van de
Verkadefabriek en op www.verkadefabriek.nl en
www.boschartfilm.nl

FESTIVALROuTES
Vanaf vrijdag zijn er dagelijks thematische fes-
tivalroutes uitgestippeld. Met één kaartje ben je 
zo verzekerd van een gevarieerde, inspirerende 
avond of middag. Elke route kent een of meer 
films en doorgaans deelname aan een talkshow, 
inleiding of inhoudelijke lezing door een bijzon-
dere gast. 

Tickets voor een festivalroute kosten € 12,50. 

VF*Pashouders en BAI leden krijgen € 2,50 
korting op vertoon van hun lidmaatschapspas. 

ROuTE & BAF BuFFET
Nieuw op de vrijdag, om het maximale uit BAF 
te halen! Lekker eten voordat je je onderdom-
pelt in een inspirerende festivalroute. Er is 
maar beperkt aantal plaatsen, dus vol=vol. 
Aanschuiven aan het BAF-Buffet inclusief route 
kost € 25,00. VF*pashouders en BAI-leden krij-
gen € 2,50 korting. Inschrijven kan tot 5 april.

LOSSE TICkETS 
Losse tickets kosten € 6,00 per ticket, 
VF*Pashouders betalen € 5,00.
Indien de zaalcapaciteit dit toelaat, zijn tickets 
voor de films uit de routes ook los te koop. 

Meer informatie, programmawijzigingen en 
laatste updates zijn te vinden op 
www.boschartfilm.nl en www.verkadefabriek.nl. 

BOSCH ART FILm 
12 TOT EN mET 15 APRIL 2012

cOLOFON

Bosch Art Film wordt in opdracht van stichting 
Jheronimus Bosch 500 geproduceerd door de 
Verkadefabriek.

Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch | Project-
leiding: Jan van der Putten (Verkadefabriek) | 
Programmering: corinne Groot & Rob van de 
Ven (Zapp Magazine) en Ilona van Heeckeren 
(Verkadefabriek) | Marketing & PR: Annemarie 
Roefs (ZuiderZin) | Projectcoördinatie: Heleen 
Moors (Movilé) | Productie-assistent: Rick 
Hooijberg | Trailer: Frank van Mourik (cheese-
head Animations) | Ontwerp en coverbeeld 
Studio Kluif/Leon van den Broek (fotografie) | 
Vormgeving: Luc Dinnissen (studio ds)

Stichting Jheronimus Bosch 500 | Intendant: 
Ad ’s-Gravesande | Productieleider: Isabelle 
Savelkoul | communicatie: Ilonka de Ridder

©Bosch Art Film maart 2012

Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45
5211 VD ‘s-Hertogenbosch
073 681 81 50

Bosch Art Film bedankt: 
AKV | St Joost 
Foam Editions, Amsterdam  
BAI Bosch Architectuur Initiatief  
cBK ’s-Hertogenbosch




