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BAF is er weer! Voor de vierde keer biedt de 
Verkadefabriek documentaires, videoportretten, 
animatiefilms, lezingen, discussies en een theatrale 
talkshow over beeldende kunst en kunstenaarschap. 
Producties bijeengebracht uit zowat alle delen 
van de wereld. Over schilders, beeldhouwers en 
fotografen. Over architecten, vormgevers en 
grafisch ontwerpers. Over musea, mode, media en 
design en mengvormen daarvan. Films met en over 
bekende namen uit de kunstwereld van toen en nu. 
Maar BAF toont ook onbekende fenomenen uit de 
rafelranden ervan. Persoonlijke documenten over 
leven en werk van makers, van scheppers. 

BAF vertoont producties die doorgaans voor het 
publiek verborgen blijven. Vier dagen lang is er de 
kans om die schade in te halen. Dus grijp je kans! 
Er is een keur aan kleurrijke, ontroerende portretten 
van kunstenaars, gewaardeerd of onbegrepen. 
BAF brengt bijzondere producties en premières. 
Lichtvoetig, vervreemdend of verwarrend, soms 
duister en onvoorspelbaar, maar altijd vol overgave 
en passie gemaakt. BAF laat een wonderlijke, maar 
altijd Inspirerende wereld zien. Precies zoals ook de 
schilder Jheronimus Bosch dat in zijn tijd deed. 

Veel kunstenaars laten zich nog steeds door de 
thema’s van Bosch inspireren. Zoals nog altijd met 
grote interesse en waardering wordt gekeken naar 
de visie van Bosch op de samenleving van toen, zo 
is het de moeite waard om kennis te nemen van 
de visies van filmmakers en kunstenaars van nu. 
Daarom maakt stichting Jheronimus Bosch 500 BAF 
graag mogelijk. Mis het niet!

Ad ‘s-Gravesande
Intendant Jheronimus Bosch 500

VIERDAAGS FILMFEEST

THE LEGEND OF LEIGH BOWERY

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

Subsidiënten

Founding partners Hoofdsponsor

Bijdrage in het kader van OP-Zuid
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Bosch Art Film
18 tot en met 21 april 2013

Film- en documentairefestival Bosch Art Film over beeldende kunst, 
kunstenaars en kunstenaarschap pakt uit met spraakmakend werk, 
inspirerende ontmoetingen, (inter)nationale filmprijswinnaars en fraaie 
premières. Met in deze vierde editie speciale aandacht voor architectuur 
en extravaganza. 

Vier dagen lang genieten van een breed scala aan films en 
gasten, een ontspannen festivalsfeer, kleurrijke acts 
en exposities. Met volop thematische filmroutes 
voor een gevarieerde middag of avond uit. 

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



MARWENCOL

Miniatuurrealiteit

Een indringend portret van de Amerikaanse 
Mark Hogancamp, die na een gewelddadige 
aanval zijn geheugen kwijt raakt en zijn leven 
opnieuw vorm moet geven. Bij wijze van 
therapie bouwt hij in zijn tuin het miniatuur-
stadje Marwencol, een fictief Belgisch stadje 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marwencol 
wordt bevolkt door Barbie- en G.I. Joe-poppen: 
Amerikaanse soldaten, SS-ers, verpleegsters en 
anderen, allemaal minutieus gemodelleerd naar 
Mark’s vrienden en familie. In deze fantasiewe-
reld speelt hij zijn eigen trauma’s en verlangens 
na, in zich steeds verder ontwikkelende scena-
rio’s die hij vast legt in honderden foto’s.
Een lokale fotograaf herkent in Hogancamp een 
opmerkelijke ‘outsider artist’ en introduceert 
hem in de galeriewereld van New York. Hier-
door wordt Mark’s amateurtherapie plotseling 
uitgeroepen tot ‘kunst’ en wordt hij verplicht 
te kiezen tussen de veiligheid van zijn fantasie-
leven in Marwencol en de echte wereld die hij 
ontwijkt sinds hij werd aangevallen.

De film won op DOCVILLE 2011 de juryprijs voor 
Beste Internationale Documentaire.

+ GESPREK
Filmcriticus Dana Linssen en psychiater Pieter-
Jan Carpentier belichten Mark Hogancwamp’s 
imaginaire wereld vanuit filmische en psychia-
trische invalshoek.

PIETER-JAN CARPENTIER
Psychiater bij Reinier van Arkel en filmliefheb-
ber. Hij is de vaste inleider bij de cyclus Film en 
Psychiatrie van de Verkadefabriek.

DANA LINSSEN
Filmcriticus, filosoof, dichter, docent en al 
ruim tien jaar filmrecensent bij NRC Handels-
blad. Linssen is tevens hoofdredacteur van de 
Filmkrant.

DONDERDAG 18 APRIL

OPENINGSAVOND//

Feestelijke opening van de vierde editie van 
Bosch Art Film met de Nederlandse première 
van de aangrijpende film MARWENCOL. 
Met een introductie en nabespreking van 
Pieter-Jan Carpentier en Dana Linssen waarbij 
het pubiek vragen kan stellen. De feestelijke 
avond wordt afgerond met een hapje en 
drankje.

OFFICIëLE OPENING//20.00 uur

FILM & GESPREK//MARWENCOL 
20.15 uur

BORREL//22.30 uur

ENTREE//€ 7,50 / * € 6,50

Het wonderlijke verhaal van 

Mark Hogancamp en zijn 

Belgische miniatuurstadje 

veroverde het afgelopen jaar de 

harten van publiek en jury. 

MARWENCOL

3

OPENINGSAVOND

NEDERLANDSE PREMIÈRE | Jeff Malmberg | VS | 2010 | 83’ | Engelstalig



FESTIVALROUTES//
Op BAF zijn behalve losse films dagelijks 
thematische festivalroutes te bezoeken. 
Met één kaartje ben je zo verzekerd van een 
gevarieerde en inspirerende avond of middag. 

In de routes zit een mooie mix van film en 
ontmoetingen. Elke route kent één of twee 
films en deelname aan debat, meet & greet, 
inleiding
of inhoudelijke lezing met bijzondere gasten
In dit programmaboekje staan de routes steeds 
per dag, in de rechterkolom van de pagina’s 
aangegeven. 

ROUTE//één film met talkshow of gesprek 

ROUTE PLUS//twee films met talkshow of 
gesprek 

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (praktische info achterin).

ROUTE//€ 10,00 / * € 7,50 
ROUTE PLUS//€ 15,00 / * € 12,50
LOSSE FILM//€ 7,50 / * € 6,50
LOSSE FILM BIJ ROUTE//€ 5,00
BAF BUFFET//€ 15,00 (alleen met route)
BAF ONTBIJT//€ 5,00 (alleen met ontbijtfilm)
PERFORMANCES//GRATIS

* = korting voor studenten, VF- en Bai-leden

DONDERDAG 18 APRIL
20.00 - 20.15 Officiële opening
20.15 - 21.35 MARWENCOL

VRIJDAG 19 APRIL
ROUTE//STUDENTEN
15.00    Inleiding
15.40 - 16.20  BORGÞÓR SVEINSSON, BULLFISH
16.30 - 17.53 MARWENCOL of 
16.30 - 17.46 THE BRUCE LACEY EXPERIENCE

ROUTE PLUS//KIJKEN NAAR KIJKEN
20.00 - 21.15 TALKSHOW
21.15 - 22.15 LUCEBERT, TIJD EN AFSCHEID

ROUTE//ARCHITECTUUR 1 
19.00 – 20.30 THE MAN WHO PRINTS HOUSES
20.45 – 21.30 LET’S PRINT HOUSES
 
ROUTE PLUS//ARCHITECTUUR 2 
19.00 - 20.25  DROP CITY
20.45 - 21.30  LET’S PRINT HOUSES 
21.45 - 22.45  TORRE DAVID

ROUTE//BEELDENDE KUNST 1 
19.30 - 20.15  BORGÞÓR SVEINSSON, BULLFISH
20.30 - 21.45  PUSHWAGNER

ROUTE//BEELDENDE KUNST 2 
19.30 - 20.15  BORGÞÓR SVEINSSON, BULLFISH
20.30 - 21.45  THE BRUCE LACEY EXPERIENCE

LOSSE FILMS
16.30 – 18.00 ORDOS 100
21.30 - 23.00 GARBAGE WARRIOR 
22.00 - 23.15 THE MAN WHO PRINTS 
   HOUSES 
22.00 - 23.15 SOL LEWITT 
 
PERFORMANCE
19.00 - 22.00 CULTURELE APOTHEEK
23.00 - 24.00 Live muziek CONTRA CONTRA

ZATERDAG 20 APRIL
ROUTE//EMMA VAN DER PUT
16.00 – 17.00 EMMA VAN DER PUT
17.00 – 18.00 LESSONS OF DARKNESS

ROUTE PLUS//ExTRAVAGANZA 1
19.00 – 20.00 ADVANCED STYLE
20.30 – 21.30 QUEER AMSTERDAM
22.00 – 23.30 THE LEGEND OF LEIGH BOWERY

ROUTE PLUS//ExTRAVAGANZA 2
19.00 – 20.00 MATHILDE WILLINK – 
   SUPERPOES
20.30 – 21.30 QUEER AMSTERDAM
22.00 – 23.15  PARIS IS BURNING 

ROUTE//ExTRAVAGANZA 3
20.30 – 21.30 QUEER AMSTERDAM
22.00 – 23.30 FLORENT ‘QUEEN OF THE 
   MEATMARKET’

ROUTE PLUS//BEELDENDE KUNST 1
20.15 - 21.45 GIRL WITH BLACK BALLOONS
22.00 - 23.30 MARWENCOL

LOSSE FILMS
15.00 - 16.15 SOL LEWITT
15.15 - 16.30 THE MAN WHO PRINTS 
   HOUSES
16.30 - 17.45 THE BRUCE LACEY 
   EXPERIENCE
16.45 - 17.15 TORRE DAVID
19.00 - 20.10 PUSHWAGNER

PERFORMANCE
15.00 - 18.00 CULTURELE APOTHEEK
22.00 - 23.00 CULTURELE APOTHEEK

ZONDAG 21 APRIL
ROUTE//ONTBIJT 
11.00    Ontbijt
12.00 - 13.40  THE QUEEN OF VERSAILLES of 
12.00 - 13.30  FLORENT ‘QUEEN OF THE 
   MEATMARKET’ 

ROUTE//BEELDENDE KUNST 1 
12.30 - 13.30 MONIEK TOEBOSCH - WIE  
   IK WAS VOORDAT IK WAS
13.30 - 14.15 MONIEK TOEBOSCH SPECIAL

ROUTE PLUS//BEELDENDE KUNST 2 
12.30 - 13.45 THE SUCCESSOR OF KAKIEMON
14.00 - 15.30 WITHOUT GORKY 

ROUTE//BEELDENDE KUNST 3 
14.30 - 15.15 MARJAN TEEUWEN
15.15 - 17.00 HERE IS ALWAYS 
   SOMEWHERE ELSE

ROUTE//BOSCH BLOK 
15.15 - 17.00 EEN WEERZIEN MET 
   POMPEN & VERLOUW
   EIGEN WEG
   ONZE PARADEVERHALEN 

ROUTE PLUS//BEST OF BAF 2013
14.00 - 17.00 Filmtoppers van BAF 

KINDERKUNST
14.00 - 16.00 JH. BOSCH KINDERKUNST

LOSSE FILM 
16.00 - 17.00  GIRL WITH BLACK BALLOONS

PERFORMANCE
14.00 - 17.00 CULTURELE APOTHEEK

CULTURELE 
APOTHEEK
VRIJDAG 19.00 - 22.00 | ZATERDAG 15.00 - 18.00 EN 
22.00 - 23.00 | ZONDAG 14.00 - 17.00 UUR

De Culturele Apotheek helpt. Boeken, 
films, theater en beeldende kunst kun-
nen ontspanning of afleiding bieden, 
maar ook troost, een plek om te schuilen 
of een aanleiding om eens flink te 
lachen. De Culturele Apotheek maakt 
gebruik van dit heilzame potentieel 
en verstrekt culturele recepten bij al-
ledaagse kwalen.
Tijdens Bosch Art Film houdt de Cultu-
rele Apotheek inloopspreekuur. Bezoe-
kers kunnen hier dan terecht met al hun 
zielenroerselen en fascinaties. Last van 
overvoering, creatieve blokkades, op-
komende keuzestress, lichte gekte? Of 
behoefte aan nieuw krachtvoer voor de 
geest? Kom langs, stort uw hart uit en 
ontvang een hoogstpersoonlijk kijk- en 
leesrecept, inclusief de juiste dosering, 
het beste tijdstip van inname en de 
eventuele bijwerkingen.
Apothekers Akke Visser en Marije Wil-
mink staan voor u klaar.

CULTURELE APOTHEEK

FLORENT ‘QUEEN OF THE MEATMARKET’ 5



SLAP THE GONDOLA!
Marie Losier | 2010 | 15’
Twee zeemeerminnen spelen viool op een gi-
gantische veerboot. Plotseling landt er een reu-
zevis aan boord, gevolgd door dertig dansers 
en de fantastische zangeres April March. Met 
cultfiguren Tony Conrad en Genesis P-Orridge.
Fishfight Extravaganza! 

THE LIVING ROOM
Roderick Hietbrink | 2011 | 8’13 
Een typisch Nederlandse doorzonwoning wordt 
slachtoffer van een grote eik die met wortels en 
al door de voorruit binnenkomt en aan de ach-
terzijde het huis weer verlaat. Absurdistische 
confrontatie tussen boom en huis, privédomein 
en natuurlijke omgeving.

BUILDING IMAGES
Isabelle Wenzel | 2010 | 2’34 
Wenzel fotografeert vrouwen in de meest on-
mogelijke en bizarre poses. De video toont de 
totstandkoming van ‘Paper 1’, een foto uit een 
serie over kantoormedewerkers op de Zuidas 
in Amsterdam. Een acrobatische performance 
met stapels papier.

MOUND
Allison Schulnik | 2011 | 4’20 | Courtesy Mark Moore Gallery
Psychedelische mega animatie waarin pasteuze 
figuren van kledders klei, stof, veren en ander 
materiaal al dansend van vorm veranderen, op 
de meeslepende tonen van It’s Raining Today 
van Scott Walker uit 1969. 

BLACK GREEN BLACK
Leidy Churchman | 2011 | 5’08 
Churchman schildert met voorwerpen zoals 
houten slangen, een bril zonder glazen, een 
riem of stok. Een levend tableau, zorgvuldig ge-
componeerd met veel gevoel voor kunsthistorie 
en theater. Feest voor het oog!

JUNE 4TH 1994, FORT ASPEREN ACQUOY
Leigh Bowery | 1994 | 9’57 
Eén van de laatste optredens van Leigh Bo-
wery. Performance met wasknijpers en glazen 
pui tijdens de opening van de tentoonstelling 
The Laugh of Nr. 12 in Fort Asperen.

PYAMA DRAMA
Smokers Performance van Aernout Mik | Zurich | 1995 | 9’50
Korte registratie van Aernout Mik’s Pyama 
Drama, een paar uur durende performance 

met rokers in slaaptenue. Onderdeel van de 
multidisciplinaire tentoonstelling ‘A Night at 
the Show’, in Zurich November 1995.

FOREVER
Julika Rudelius | 2006 | 16’52
Strike a pose! Goed geconserveerde rijke 
dames fotograferen zichzelf met een zelfont-
spanner aan de rand van hun zwembad in de 
Hamptons. Ondertussen reflecteren ze op wat 
schoonheid voor hen betekent. ‘Attractiveness 
is a #1 priority’.

TEMPI EN INTENSITEITEN
Moniek Toebosch | 1988 | 20’

Twee beeldschermen staan opgesteld aan de 
korte zijdes van een lange tafel. Op een van 
de schermen verschijnt Toebosch in close up. 
Ze kijkt gespannen naar de overkant van de 
tafel. Daar verschijnen tekens die een grafische 
partituur vormen: blokjes, punten, lijnen en 
banden, die traag van links naar rechts over het 
beeldscherm lopen. Toebosch volgt de grafische 
informatie met haar stem, uiterst geconcen-
treerd; alsof haar leven ervan af hangt. Door 
de opstelling van de installatie is het onmoge-
lijk beide schermen tegelijkertijd te zien, de 
beschouwer betreedt het sacrale gebied tussen 
uitvoerend musicus en partituur.

MEER TOEBOSCH OP PAGINA 36-37

DO IT YOURSELF SOL LEWITT
Maak een Sol LeWitt muurtekening!
Voor Sol LeWitt (1928 - 2007) was het idee het 
belangrijkste deel van het kunstwerk. Hij zag 
kunst als een systeem, de persoon van de kun-
stenaar werd uitgeschakeld. LeWitt’s monumen-
tale wandschilderingen kunnen in principe door 

iedereen worden uitgevoerd, mits zijn 
instructies precies worden opgevolgd.
Op BAF wagen we een poging met Wall 
Drawing #65. Het werk is voor het 
eerst uitgevoerd in 1971 in het Guggen-
heim Museum. Bestudeer onderstaande 
instructies, pak een kleurpotlood en ga 
aan de slag bij BAF!

Wall Drawing #65. Lines not short, not 
straight, crossing and touching, drawn 
at random, using four colors, uniformly 
dispersed with maximum density, 
covering the entire surface of the wall.

De film SOL LEWITT van Chris Teerink 
wordt vertoond op vrijdag 19 en zater-
dag 20 april.

SCHILDERIJEN VAN 
LEON ADRIAANS
In de hal van de Verkadefabriek is een 
selectie schilderijen van Leon Adriaans 
(1944 - 2004) te zien. Op zondag 21 
april toont BAF de film EIGEN WEG, 
een portret van deze Bossche beeldend 
kunstenaar door Pieter Verhoeff.

KUNSTENAARSVIDEO’S ExPO ALLE DAGEN

KUNSTENAARSVIDEO’S 
& ExPO
Alle dagen. Doorlopend en gratis in de gangen 
van de Verkadefabriek
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BORGÞÓR SVEINSSON, BULLFISH

VRIJDAG 19 APRIL

ROUTE//STUDENTEN

Speciaal samengesteld filmprogramma uit 
het aanbod van de vierde editie van BAF. Met 
inleidingen van makers en beschouwers plus 
een korte tour langs de kunstenaarsvideo’s. 
De films en gesprekken zijn toegankelijk voor 
studenten en alle andere liefhebbers. 

KUNSTENAARS VIDEOTOUR EN KORTE 
INLEIDING//15.00 uur

FILM & GESPREK//BORGÞÓR SVEINSSON, 
BULLFISH
15.40 – 16.20 uur

KEUZEFILM 1//MARWENCOL
16.30 - 17.53 uur

KEUZEFILM 2//THE BRUCE LACEY 
EXPERIENCE
16.30 -17.46 uur

ENTREE//€ 10,00 / *€ 7,50

Deze route is gratis toegankelijk voor 
studenten op vertoon van hun pas.

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

BORGÞÓR 
SVEINSSON, 
BULLFISH

IJslandse monsters

De korte documentaire vertelt het verhaal van 
Borgþór Sveinsson, die elke winter teruggaat 
naar zijn afgelegen hutje op het platteland van 
IJsland. Daar gaat hij op zoek naar de ‘bullfish’, 
een harige vis met een staart, die maar op een 

paar plekken in de wereld voorkomt. Brynjar Si-
gurðarson heeft de Nieuw-Zeelandse filmmaker 
Viktor Sebastian gevraagd om Sveinsson een 
paar dagen te observeren.
In het afgelopen seizoen van Zomergasten liet 
Lidewij Edelkoort een klein voorproefje zien 
van deze kunstenaarsfilm. Dit intrigerende 
absurdistische werk smaakte naar meer! BAF 
presenteert met trots de wereldpremière van 
de film, in aanwezigheid van de makers. 

+ GESPREK
Freek Lomme gaat in gesprek met kunstenaars 
Brynjar Sigurðarson en Frosti Gnarr over hun 
film.

BRYNJAR SIGURÐARSON 
De IJslander Brynjar Sigurðarson is vooral 
bekend als designer. In 2011 won hij met zijn 
Tool Light-ontwerp de Grand Prix op het Design 
Parade-festival in het Franse Hyerès. Momen-
teel doet hij een masteropleiding voor product-
design op de ECAL in Lausanne. 

FROSTI GNARR
Grafisch ontwerper en kunstenaar uit IJsland. 
Hij is producent van BULLFISH en nauw betrok-
ken bij de conceptontwikkeling van de film. 

FREEK LOMME
Oprichter en directeur van Onomatopee, een in-
stituut voor een progressieve en experimentele 
kennisproductie en culturele ervaring in Eind-
hoven. Hij werkt tevens als freelance schrijver 
en curator en geeft les op de Design Academy. 

MARWENCOL
Een indringend portret van de Amerikaanse 
Mark Hogancamp, die na een gewelddadige 
aanval zijn geheugen kwijt raakt en zijn leven 
opnieuw vorm moet geven. Bij wijze van the-
rapie bouwt hij in zijn tuin het miniatuurstadje 
Marwencol, een fictief Belgisch stadje tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Marwencol wordt 
bevolkt door Barbie- en G.I. Joe-poppen: Ame-
rikaanse soldaten, SS-ers, verpleegsters en 
anderen, allemaal minutieus gemodelleerd naar 
Mark’s vrienden en familie. In deze fantasiewe-
reld speelt hij zijn eigen trauma’s en verlangens 
na, in zich steeds verder ontwikkelende scena-
rio’s die hij vast legt in honderden foto’s.

LEES MEER OP PAGINA 2-3

THE BRUCE LACEY EXPERIENCE
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Silly bugger

Een aanstekelijke film over een van Enge-
lands meest ondergewaardeerde visionairs: 
de 85-jarige Bruce Lacey, kunstenaar, muzi-
kant, robotmaker, sjamaan, sociaal activist, 
performer en zelfbenoemd ‘silly bugger’. 
Kunstenaar Jeremy Deller (Turner Prize win-
naar van 2004 en vertegenwoordiger van het 
Verenigd Koninkrijk op de komende Biënnale 
van Venetië) en filmer Nick Abrahams zijn 
fans van deze alleskunner. 

THE BRUCE LACEY EXPERIENCE voert 
je mee op een fantastische reis door de 
tijd, de Britse maatschappij, het leven en 
werk van Lacey. Geniet van Lacey’s vrij-
heid en ‘never lose the child within you’.

THE BRUCE LACEY ExPERIENCE
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Jeremy Deller en Nick Abrahams | VK | 2012 | 76’ | Engelstalig

ROUTE//STUDENTEN

BORGÞÓR SVEINSSON, BULLFISH

WERELDPREMIÈRE | Brynjar Sigurðarson en Viktor Sebastian | 
IS | 2012 | 20’ | Engelstalig



VRIJDAG 19 APRIL

ROUTE PLUS//KIJKEN NAAR 
KIJKEN
In deze route wordt Jheronimus Bosch 
onder de loep genomen en zoomen we in op 
de Vijftigers.

TALKSHOW//KIJKEN NAAR KIJKEN… 
NAAR BOSCH 
20.00 – 21.15 uur

FILM//LUCEBERT, TIJD EN AFSCHEID
21.15 – 22.15 uur

ENTREE//€ 15,00 / *€ 12,50

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

KIJKEN NAAR KIJKEN... NAAR BOSCH LUCEBERT, 
TIJD EN 
AFSCHEID
Johan van der Keuken | NL |1994|55’|Nederlandstalig

Regisseur Johan van 
der Keuken maakte 
drie korte films 
over zijn vriend en 
inspirator Lucebert. 
De zwart-wit film 
LUCEBERT, DICHTER-

SCHILDER volgt in 1962 de schilder Luce-
bert bij diens creatieve proces, terwijl op 
de voice-over Lucebert enkele van zijn ge-
dichten voordraagt. De tweede film, EEN 
FILM VOOR LUCEBERT, is een kleurrijk en 
bont geheel, waarin de camera beweeglijk 
langs de schilderijen van Lucebert glijdt 
en het ontstaansproces van sommige 
schilderijen getoond wordt. Het laatste 
deel ALS JE WEET WAAR IK BEN ZOEK 
ME DAN is vlak na Luceberts overlijden 
gefilmd in zijn atelier. Van der Keuken 
dwaalt als een stille getuige door diens 
werkruimte en probeert nog een keer in 
aanraking te komen met de man die hem, 
naar eigen zeggen, het meest van ieder-
een beïnvloedde. In LUCEBERT, TIJD EN 
AFSCHEID zijn de drie films tot een nieuw 
geheel gebracht. Pieter van Huystee 
produceerde de documentaire die in 1994 
met een Gouden Kalf bekroond werd. 

Van wie is de gevonden vingerafdruk in het 
schilderij van De Heilige Christoffel? Bevat het 
Jheronimus Bosch’ DNA? Hoe voelt het om 
zulke dure schilderijen onder handen te mogen 
nemen? Waarom duiken er zoveel uilen op in het 
werk van Bosch? En wat vertelt ons dat over de 
stad ’s-Hertogenbosch?

Theater- en filmmaker Jan van 
den Berg, samensteller en gast-
heer van de avond ontvangt kunst-
historicus en projectcoördinator 
Matthijs Ilsink en ‘zijn team’. Aan 
de hand van gesprekken, foto’s, 

filmfragmenten, algoritmes en muziek nemen 
ze Jheronimus Bosch voor de ogen van het 
publiek, letterlijk en figuurlijk, onder de loep. 

Vijf beroeps-kijkers, met ieder een eigen exper-
tise geven een exclusieve inkijk in de stand van 
zaken rondom het Bosch Research and Conser-
vation Project. Het onderzoek ter voorbereiding 
van de Bosch-tentoonstelling Bosch Visions die 
in 2016 in ‘s-Hertogenbosch wordt gehouden. 
Het vijftal neemt het publiek mee in hun manie-
ren van kijken naar Jheronimus Bosch. 
Matthijs Ilsink vertelt over zijn studie naar het 
‘gezicht’ van Bosch; en toont de persoonlijke, 
artistieke en morele plaatsbepaling die er uit 
zijn tekeningen spreekt. En wat dat vertelt over 
het laat-middeleeuwse ‘s-Hertogenbosch.

Fotograaf Rik Klein Gotink laat zien hoe hij de 
werken van Bosch - minutieus en met de mo-
dernste technieken - opnieuw in beeld brengt.
Robert G. Erdmann, ICT-expert, toont ons de 
21e eeuwse Digitale Bosch. Hij vertelt hoe hij de 
data van fotograaf Klein Gotink op hoogwaardi-
ge, interactieve wijze online beschikbaar stelt. 
Restaurateur Luuk Hoogstede geeft zijn speci-
fieke kijk op de werken van Bosch en toont hoe 
hij ze letterlijk onder handen neemt.
Documentairemaker Pieter van Huystee ver-
telt over de documentaire die hij maakt over 
het Bosch Research and Conservation Project; 
en toont enkele fragmenten uit zijn film-in-
wording.
Met afwisselend optredens van Vlek, een 
collectief van de ervaren Brabantse musici 
Palinckx, Marinissen en Palinckx. Het trio staat 
voor spelplezier en energie, met sporen van 
gecomponeerde- en rockmuziek. Vlek speelt 
allesbehalve idioomvast.
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Een boeiende avond met een 

wetenschappelijke twist, over 

kijken en zien, analyseren en 

interpreteren, onderzoeken en 

conserveren.

ROUTE PLUS//KIJKEN NAAR KIJKEN

Talkshow



DEBAT LET’S 
PRINT HOUSES 
3D-huizen printen is hot. Enrico Dini’s 
naam is de laatste tijd vaak voorbijge-
komen. Hij heeft plannen om met de 
Nederlandse architect Janjaap Ruijsse-
naars het allereerste 3D geprinte huis 
ter wereld te maken en als klap op de 
vuurpijl: een huis op de maan.
Ook DUS Architecten uit Amsterdam 
is bezig met de ontwikkeling van 
een mobiele 3D-printer die complete 
kamers kan printen, de KamerMaker. 
Er zijn plannen om binnenkort een heel 
grachtenpand te printen met milieu-
vriendelijke materialen.

Op BAF geven Dini, DUS en Ruijsse-
naars een korte presentatie van hun 
nieuwste ideeën. Tim Vermeulen gaat in 
gesprek met de creatieve geesten over 
de betekenis van deze ontwikkelingen 
voor de architectuur en de toekomst.

ENRICO DINI
Italiaanse uitvinder en creatieve 
ondernemer met een achtergrond in 
robotica en engineering. Hij ontwik-
kelde D-Shape, de grootste 3D-printer 
ter wereld.

JANJAAP RUIJSSENAARS
Architect van Universe Architecture, 
werkt momenteel aan het ontwerp voor 
het Landscape House, een naadloze 
3D-printwoning in de vorm van een 
möbiusband.

DUS ARCHITECTEN
DUS is opgericht in 2003 en bestaat 
uit de architecten Hans Vermeulen, 
Martine de Wit en Hedwig Heinsman. 
Zij ontwikkelden de KamerMaker, een 
mobiele 3D-printer die uiteindelijk ook 
in online do it yourself-ontwerpmodel 
beschikbaar moet komen.

TIM VERMEULEN
Hoofd Presentatie van Het Nieuwe 
Instituut (voorheen onder meer NAi).

VRIJDAG 19 APRIL

ROUTE//ARCHITECTUUR 1

Bij het architectuurthema ligt de focus op 
tegendraadse architecten of groepen mensen 
die hun leefomgeving op alternatieve wijze 
willen vormgeven. Vanuit een aanstekelijke 
do it yourself mentaliteit worden baanbrekende 
experimenten bedacht en uitgevoerd, al dan 
niet met succes.

FILM & GESPREK//THE MAN WHO PRINTS 
HOUSES
19.00 – 20.30 uur

DEBAT//LET’S PRINT HOUSES
20.45 – 21.30 uur 

ENTREE//€ 10,00 / *€ 7,50

LIVE MUZIEK//CONTRA CONTRA 
23.00 - 24.00 uur / gratis / zie pagina 18-19

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

De Italiaanse civiel ingenieur en uitvinder/on-
dernemer Enrico Dini wil onze visie op bouwen 
radicaal hervormen. Hij gelooft rotsvast dat 
gebouwen kunnen worden geprint met zijn 
revolutionaire 3D printtechnologie en speciaal 
ontworpen artificiële zandsteen en zet alles 
op alles om dit ook in de praktijk te realiseren. 
Maar kan dit? En wanneer het zijn familieleven 
en zijn zaak bijna ruïneert, gaat zijn missie 
dan niet te ver? De film brengt een persoonlijk 
portret van een man met een missie, een man 
die ondanks alles blijft volharden. 

+ GESPREK 
Kevin Toma begeleidt een vraaggesprek met re-
gisseurs Marc Webb en Jack Wake-Walker en de 
hoofdpersoon uit de documentaire, Enrico Dini.

MARC WEBB
Regisseur uit Londen. Hij maakt documentaires 
en werkt aan filmprojecten in de kunst- en 
modewereld. THE MAN WHO PRINTS HOUSES 
is zijn eerste lange film. 

JACK WAKE-WALKER 
Maakt korte documentaires, films, videokunst-
werken en rap-video’s. Zijn eerste documentai-
re ging over born again Christelijke zigeuners.

ENRICO DINI
Italiaanse uitvinder en creatieve ondernemer 
met een achtergrond in robotica en enginee-
ring. Enrico Dini is de man achter D-Shape, de 
grootste 3D-printer ter wereld waarmee hij 
huizen wil gaan printen, on the spot.

KEVIN TOMA
Filmrecensent voor onder meer de Volkskrant. 
Daarnaast is hij pianist, filmmuziekcomponist 
en gastdocent aan de AKV|St.Joost.

THE MAN WHO PRINTS HOUSES

DUS ARCHITECTEN

THE MAN WHO PRINTS HOUSES

UNIVERSE ARCHITECTURE
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ROUTE//ARCHITECTUUR 1

NEDERLANDSE PREMIÈRE | Marc Webb en Jack Wake-Walker | VK | 2012 | 76’ | Engelstalig | Italiaans en Engels ondertiteld

Man met een missie



Bij het architectuurthema ligt de focus op 
tegendraadse architecten en groepen mensen 
die hun leefomgeving op alternatieve wijze 
willen vormgeven. Vanuit een aanstekelijke do 
it yourself mentaliteit worden baanbrekende 
experimenten bedacht en uitgevoerd, al dan 
niet met succes.

FILM//DROP CITY 
19.00 - 20.25 uur

DEBAT//LET’S PRINT HOUSES 
20.45 - 21.30 uur 

FILM & GESPREK//TORRE DAVID 
21.45 - 22.45 uur

ENTREE//€ 10,00 / * €7,50

LIVE MUZIEK//CONTRA CONTRA 
23.00 - 24.00 uur / gratis / zie pagina 18-19

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

VRIJDAG 19 APRIL

ROUTE//ARCHITECTUUR 2

DROP CITY

 

Drop City was één van de allereerste experi-
mentele pre-hippie communes waarin kunst, 
architectuur en duurzaam leven samensmolten. 
Midden in de woestijn van Zuid-Colorado ont-
stond in de zestiger jaren een utopisch kunste-
naarsdorpje met zelfgemaakte koepelvormige 
woningen, geïnspireerd op de architectonische 
ideeën van Buckminster Fuller. Drop City kreeg 
veel publiciteit en werd een trekpleister voor 
jongeren uit heel Amerika die er kwamen 
feesten. Begin jaren zeventig ging de nederzet-
ting aan haar eigen populariteit ten onder. In 
de film blikken de initiatiefnemers en de eerste 
bewoners terug op de opkomst en ondergang 
van deze idealistische countercultuur.

TORRE DAVID 

In TORRE DAVID nemen bewoners de rol over 
van stedenbouwkundigen en architecten. Zij 
kraken een half afgebouwde wolkenkrabber van 
45 verdiepingen middenin het zakendistrict van 
Caracas (Venezuela). De reusachtige toren was 
bedoeld als bankgebouw, maar na de dood van 
de projectontwikkelaar David Brillembourg in 
1993 en de Venezolaanse bankencrisis in 1994 
werd de bouw gestaakt. Honderden mensen 
trekken in het leegstaande pand en gaan aan 
de slag om het bewoonbaar te maken. Op 
een organische manier en met minimale en 
geïmproviseerde middelen ontstaat zo een 
compleet nieuwe stad binnen het gebouw; een 
dynamische verticale favela met meer dan 750 
families. 
De film is onderdeel van een onderzoeksproject 
van de interdisciplinaire ontwerpstudio Urban-
Think Tank. Een filmische ode aan Torre David: 
een parel van informele stedelijke ontwikkeling 
en herbestemming. Het ‘do it yourself-project’ 
is een inspirerend voorbeeld voor architecten 
en toekomstige architecten die open staan voor 
experimenteel, sociaal en duurzaam ontwerp. 
BAF presenteert de wereldpremière van de 
film over de unieke toren en zijn bewoners in 
aanwezigheid van de regisseurs Markus Kneer 
en Daniel Schwartz.
TORRE DAVID is geproduceerd door Urban-

Think Tank Films en de ETH Chair of Architec-
ture and Urban Design. 

+ GESPREK 
Tim Vermeulen gaat in gesprek met regisseurs 
Markus Kneer en Daniel Schwartz. 

DANIEL SCHWARTZ 
Fotograaf, filmmaker en researcher voor het in-
ternationale ontwerpbureau Urban-Think Tank.

MARKUS KNEER 
Filmmaker bij Urban-Think Tank en regisseur 
van shorts, muziekvideo’s en documentaires.

TIM VERMEULEN
Hoofd Presentatie van Het Nieuwe Instituut 
(voorheen onder meer NAi).

DEBAT LET’S PRINT 
HOUSES 

3D-huizen printen is hot. Enrico Dini heeft 
plannen om met de Nederlandse architect 
Janjaap Ruijssenaars het allereerste 3D ge-
printe huis ter wereld te maken en als klap 
op de vuurpijl: een huis op de maan.
Ook DUS Architecten uit Amsterdam is 
bezig met de ontwikkeling van een mobiele 
3D-printer die complete kamers kan printen, 
de KamerMaker. Tim Vermeulen gaat met 
hen in gesprek.

LEES MEER OP PAGINA 12-13

TORRE DAVID

15

ROUTE//ARCHITECTUUR 2

DROP CITY

EUROPESE PREMIÈRE | Joan Grossman en Tom McCourt | VS | 
2012 | 82’ | Engelstalig

Do it yourself Utopia

WERELDPREMIÈRE | Markus Kneer & Daniel Schwartz | CH | 
2013 | 30’ | Spaanstalig | Engels ondertiteld

Grootste kraakpand ter wereld 



BORGÞÓR 
SVEINSSON, 
BULLFISH

De korte documentaire vertelt het verhaal van 
Borgþór Sveinsson, die elke winter teruggaat 
naar zijn afgelegen hutje op het platteland van 
IJsland. Daar gaat hij op zoek naar de ‘bullfish’, 
een harige vis met een staart, die maar op een 
paar plekken in de wereld voorkomt. Brynjar Si-
gurðarson heeft de Nieuw-Zeelandse filmmaker 
Viktor Sebastian gevraagd om Sveinsson een 
paar dagen te observeren.
In het afgelopen seizoen van Zomergasten liet 
Lidewij Edelkoort een klein voorproefje zien 
van deze kunstenaarsfilm. Dit intrigerende 
absurdistische werk smaakte naar meer! BAF 
presenteert met trots de wereldpremière van 
de film, in aanwezigheid van de makers. 

+ GESPREK 
Freek Lomme gaat in gesprek met kunstenaars 
Brynjar Sigurðarson en Frosti Gnarr over hun 
film.

BRYNJAR SIGURÐARSON 
De IJslander Brynjar Sigurðarson is vooral 
bekend als designer. In 2011 won hij met zijn 

Tool Light-ontwerp de Grand Prix op het Design 
Parade-festival in het Franse Hyerès. Momen-
teel doet hij een masteropleiding voor product-
design op de ECAL in Lausanne. 

FROSTI GNARR
Grafisch ontwerper en kunstenaar uit IJsland. 
Hij is producent van BULLFISH en nauw betrok-
ken bij de conceptontwikkeling van de film. 

FREEK LOMME
Oprichter en directeur van Onomatopee, een 
instituut voor een progressieve en experi-
mentele kennisproductie en culturele ervaring 
in Eindhoven. Hij werkt tevens als freelance 
schrijver en curator en geeft les op de Design 
Academy. 

PUSHWAGNER
                                           | Even G. Benestad en August 
Baugstø Hanssen | NO | 2011 | 70’ | Noors gesproken | 
Engels ondertiteld

Senior punk

Pushwagner rules! Dat is vanaf het begin van 
de documentaire duidelijk. De eigenzinnige 
Noorse kunstenaar neemt direct de regie over: 
het interview, de kadrering van het shot en 
zelfs de set dressing moeten helemaal anders. 
Dit is illustratief voor Hariton Pushwagner, die 
in Noorwegen een cultfiguur is vanwege zijn 
excentrieke en provocerende karakter. Met hu-
mor, passie en dankzij veel whisky lukt het de 
filmmakers een indringend beeld te schetsen 
van Pushwagners destructieve levensstijl en 
kunstenaarschap. 
Pushwagner (1940), pseudoniem van Terje 
Brofos, staat bekend om zijn satirisch commen-
taar op macht en hebzucht in de maatschappij 
van de twintigste eeuw. In zijn werk laat hij zich 
inspireren door de naoorlogse Amerikaanse 
consumentencultuur, de glamour van Popart, 
science fiction, maar ook door Beat-dichters 
als William Burroughs en zijn roman Soft 
Machine uit 1961. Zijn internationale doorbraak 
beleefde hij in 2008 toen hij deelnam aan de 
Biënnale van Berlijn. 
Tot en met 26 mei 2013 presenteert Museum 
Boijmans Van Beuningen een grote soloten-
toonstelling van Pushwagner. Ga dat zien! 

Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst bij BAF. Kunstenaars van diverse plui-
mage passeren de revue. Deze avond staan 
hardcore performances, absurditeit en minima-
lisme op het programma.

FILM & GESPREK//BORGÞÓR SVEINSSON, 
BULLFISH 
19.30 - 20.15 uur

FILM//PUSHWAGNER 
20.30 - 21.45 uur

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50

LIVE MUZIEK//CONTRA CONTRA 
23.00 - 24.00 uur / gratis / zie pagina 18-19

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

VRIJDAG 19 APRIL

ROUTE//BEELDENDE KUNST 1

PUSHWAGNER

BORGÞÓR SVEINSSON, BULLFISH
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ROUTE PLUS//BEELDENDE KUNST 1

WERELDPREMIÈRE | Brynjar Sigurðarson en Viktor Sebastian | 
IS | 2012 | 20’ | Engelstalig 

IJslandse monsters

NEDERLANDSE PREMIÈRE



Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst bij BAF. Kunstenaars van diverse 
pluimage passeren de revue. Deze avond 
staan hardcore performances, absurditeit en 
minimalisme op het programma.

FILM & GESPREK//BORGÞÓR SVEINSSON, 
BULLFISH 
19.30 - 20.15 uur

FILM//THE BRUCE LACEY EXPERIENCE 
20.30 - 21.45 uur

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50

LIVE MUZIEK//CONTRA CONTRA 
23.00 - 24.00 uur / gratis

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

VRIJDAG 19 APRIL

ROUTE//BEELDENDE KUNST 2BORGÞÓR 
SVEINSSON, 
BULLFISH

IJslandse monsters

De korte documentaire vertelt het verhaal van 
Borgþór Sveinsson, die elke winter teruggaat 
naar zijn afgelegen hutje op het platteland van 
IJsland. Daar gaat hij op zoek naar de ‘bullfish’, 
een harige vis met een staart, die maar op een 
paar plekken in de wereld voorkomt. Brynjar Si-
gurðarson heeft de Nieuw-Zeelandse filmmaker 
Viktor Sebastian gevraagd om Sveinsson een 
paar dagen te observeren.

In het afgelopen seizoen van Zomergasten liet 
Lidewij Edelkoort een klein voorproefje zien 
van deze kunstenaarsfilm. Dit intrigerende 
absurdistische werk smaakte naar meer! BAF 
presenteert met trots de wereldpremière van 
de film, in aanwezigheid van de makers. 

+ GESPREK 
Freek Lomme gaat in gesprek met kunstenaars 
Brynjar Sigurðarson en Frosti Gnarr over hun 
film.

LEES MEER OP PAGINA 16

THE BRUCE 
LACEY 
ExPERIENCE

Silly bugger 

Een aanstekelijke film over een van Engelands 
meest ondergewaardeerde visionairs: de 85-ja-
rige Bruce Lacey, kunstenaar, muzikant, robot-
maker, sjamaan, sociaal activist, performer en 
zelfbenoemd ‘silly bugger’. Kunstenaar Jeremy 
Deller (Turner Prize winnaar van 2004 en 
vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk 
op de komende Biënnale van Venetië) en filmer 
Nick Abrahams zijn fans van deze alleskunner. 
THE BRUCE LACEY EXPERIENCE voert je mee 
op een fantastische reis door de tijd, de Britse 
maatschappij, het leven en werk van Lacey. 
Geniet van Lacey’s vrijheid en ‘never lose the 
child within you’.

CONTRA CONTRA 
Muziek, poëzie en beeld

Contra Contra houdt het graag intiem. Een paar 
trommels, een contrabas, een oude gitaar en 
een stem. Elk lied van Contra Contra is een vie-
ring van een volgende route waarbij jazz, pop, 
rock en Americana de vier windstreken vormen. 

Dichter en architect Daan Mol uit Antwerpen 
maakt gedichten op de films van Frans Zwart-
jes. Over bizarre personages in een vreemde 
wereld, over het dagelijks leven met twijfel 
en bewondering. Met enerzijds een grootse 
vrijheid, anderzijds een moeilijk te verstoppen 
eenzaamheid. De sferische donkere muziek van 
Contra Contra vormt de soundtrack van deze 
nieuwe wereld. 

“Wat zal ik zeggen van de 

wereld

gegeven haar bestaan

ik schilder haar ruw en 

onbeholpen

zelfs de aarde neemt valse 

kleuren aan”

CONTRA CONTRA

BRUCE LACEY
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ROUTE PLUS//BEELDENDE KUNST 2

WERELDPREMIÈRE | Brynjar Sigurðarson en Viktor 
Sebastian | IS | 2012 | 20’ | Engelstalig

NEDERLANDSE PREMIÈRE | Jeremy Deller en Nick 
Abrahams | VK | 2012 | 76’ | Engelstalig



De los geprogrammeerde films op BAF zijn 
doorgaans prima te combineren met een 
filmroute. 
Kunstenaars, filmmakers en architecten 
van diverse pluimage passeren de revue. 
Tegendraads en eigenzinnig. 

FILM & GESPREK//ORDOS 100 
16.30 – 18.00 uur

FILM//GARBAGE WARRIOR 
21.30 - 23.00 uur

FILM//THE MAN WHO PRINTS HOUSES 
22.00 - 23.15 uur

FILM//SOL LEWITT 
22.00 - 23.15 uur

ENTREE PER FILM//€ 7,50 / * € 6,50
In combinatie met route € 5,00

LIVE MUZIEK//CONTRA CONTRA 
23.00 - 24.00 uur / gratis / zie pagina 18-19

VRIJDAG 19 APRIL

LOSSE FILMSORDOS 100

Kafka goes China

De Chinese kunstenaar Ai Weiwei en architec-
tenbureau Herzog & de Meuron ontwikkelden 
een masterplan voor een nieuwe leefgemeen-
schap van honderd villa’s in de woestijn van 
Binnen-Mongolië. In januari 2008 nodigden 
zij honderd architecten uit 27 landen uit om 
ieder één villa van 1.000 vierkante meter te 
ontwerpen De film documenteert de bezoeken 
van de architecten aan de bouwlocatie en hun 
ontmoetingen met de opdrachtgevers. Tijdens 
een laatste bezoek werden de ontwerpmaquet-
tes gepresenteerd. Achter de schermen van dit 
megalomane project voltrekt zich een absurdis-
tisch spel tussen ego’s, architecten, bestuur-
ders en projectontwikkelaars. Tot op heden is 
het Ordos 100-project nog niet gerealiseerd.

+ GESPREK 
Architect Kamiel Klaasse van NL Architects 
komt vertellen over zijn persoonlijke ervaringen 
met het megaproject. NL Architects was één 
van de architectenbureaus die een ontwerp 
maakte voor Ordos 100.

GARBAGE 
WARRIOR

Idealen vs. bureaucratie

Architect Michael Reynolds, alias de ‘Garbage 
Warrior’, is voorvechter van de bouw van duur-
zame, compleet zelfvoorzienende nederzettin-

gen. Zijn ‘earthships’, gemaakt van bierblikjes 
en autobanden met thermische massa, zijn een 
inspiratiebron voor eco-architecten over de 
hele wereld. De woningen die buiten de kaders 
vallen, stuiten echter op veel verzet van wet-
gevende instanties. Een intiem portret van een 
visionaire, charismatische wereldverbeteraar in 
een absurdistische strijd tegen de regels. 

THE MAN WHO 
PRINTS HOUSES

Man met een missie

De Italiaanse civiel ingenieur en uitvinder/on-
dernemer Enrico Dini wil onze visie op bouwen 
radicaal hervormen. Hij gelooft rotsvast dat 
gebouwen kunnen worden geprint met zijn 
revolutionaire 3D printtechnologie en speciaal 
ontworpen artificiële zandsteen en zet alles 
op alles om dit ook in de praktijk te realiseren. 
Maar kan dit? En wanneer het zijn familieleven 
en zijn zaak bijna ruïneert, gaat zijn missie 
dan niet te ver? De film brengt een persoonlijk 
portret van een man met een missie, een man 
die ondanks alles blijft volharden. 

SOL LEWITT

Mediaschuwe minimalist

Sol LeWitt (1928-2007) was een van de voor-
naamste naoorlogse Amerikaanse kunstenaars 
en geldt als een van de belangrijke grond-
leggers van de conceptuele kunst. Hij was 
cameraschuw, weigerde prijzen, praatte niet 
graag over zijn werk en gaf zelden interviews. 
Het werk, daar draaide het om, niet om zijn per-
soonlijkheid, liet LeWitt niet na te vermelden. 

Sol LeWitt geloofde dat het idee voor 
een kunstwerk belangrijker was dan de 
uitvoering ervan. Hij besloot zijn kunst 
tot het absolute minimum te beperken. 
Om vooruit te komen, moet je terug gaan 
tot de essentie, zo meende hij. Filmmaker 
Chris Teerink gaat op zoek naar de kracht 
van LeWitts conceptuele denken, dat in 
Nederland al vroeg werd erkend. Teerink 
praat met mensen die de kunstenaar heb-
ben gekend of met hem hebben gewerkt, 
in Nederland, Italië en de Verenigde Sta-
ten, waar LeWitt voornamelijk woonde. 
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SOL LEWITTGARBAGE WARRIOR

ORDOS 100 / FOTO: AI WEIWEI

Ai Weiwei | CN | 2012 | 61’ | Engelstalig | Engels ondertiteld

Oliver Hodge | VK | 2007 | 86’ | Engelstalig
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Marc Webb en Jack 
Wake-Walker | VK | 2012 | 76’ | Engelstalig | Italiaans en 
Engels ondertiteld

Chris Teerink | NL | 2012 | 75’ | Nederlands- en Engelstalig | 
Nederlands ondertiteld

LOSSE FILMS



ZATERDAG 20 APRIL

ROUTE//EMMA VAN DER PUT

Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst bij BAF. Kunstenaar Emma van der Put 
toont eigen werk en haar keuzefilm. 

PRESENTATIE EN WERK//Emma van der Put 
16.00 – 17.00 uur

FILM//LESSONS OF DARKNESS 
17.00 – 18.00 uur

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

LESSONS OF DARKNESS
Werner Herzog | D| 1992 | 52’ | Engelstalig

Gruwelijke schoonheid

Van der Put´s keuzefilm. Imposante apocalyptische visie van de wereld die doet 
denken aan Dante’s inferno en Jheronimus Bosch. Majestueuze luchtopnamen van 
brandende olievelden en kokende meren van ruwe olie onthullen de effecten van de 
eerste Golfoorlog in Koeweit. Herzog zelf noemt zijn documentaire een poëtische 
science-fictionfilm. 

KUNSTENAARSPRESENTATIE 
EMMA VAN DER PUT

Kunstenaar Emma van der Put presenteert 
recente videowerken op BAF. Ze geeft een 
persoonlijke inleiding op haar werk en gaat in 
gesprek met het publiek.

Aansluitend wordt haar keuzefilm LESSONS OF 
DARKNESS van Werner Herzog getoond.

De videofilms van Emma van der Put bevinden 
zich in een gebied tussen realiteit en fictie. Ze 
observeert ‘gewone’ gebeurtenissen, zoals een 
kermis of een groep mensen op een plein. Door 
haar persoonlijke manier van cameravoering en 
monteren transformeert ze deze tot ‘ongewone’ 
hypnotiserende, soms nostalgisch aandoende 
beelden. 

Emma van der Put (1988, ‘s-Hertogenbosch) 
studeerde aan de AKV|St.Joost in ‘s-Hertogen-
bosch en was deelnemer aan de postacademi-
sche opleiding De Ateliers in Amsterdam (2010 
- 2012).

SCENES UIT EEN AVOND 2009 | 16’ 
MARITIEM FESTIVAL 2012 | 09’
PARADE 2013 | 03’ 22’’
FUNFAIR 2012 | 07’ 
MONTMARTRE 2011 | 03’ 14’’

LESSONS OF DARKNESS
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ZATERDAG 20 APRIL

ROUTE PLUS//ExTRAVAGANZA 1

Het thema extravaganza is een feest voor 
het oog. Op deze zaterdagavond een ode aan 
flamboyante individuen die de grenzen van 
het sociale en culturele leven oprekken. Een 
onweerstaanbare flirt met seksualiteit, mode, 
kunst, geld en roem.

PRESENTATIE & GESPREK//ADVANCED 
STYLE 
19.00 – 20.00 uur

PILOT PREVIEW & GESPREK//QUEER 
AMSTERDAM 
20.30 – 21.30 uur

FILM//THE LEGEND OF LEIGH BOWERY
22.00 – 23.30 uur

ENTREE//€ 15,00 / * € 12,50

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

QUEER 
AMSTERDAM
PILOT PREVIEW | Sanne Peters | NL | 2013 | 40’ | 
Nederlandstalig 

Weg met de hokjesgeest

QUEER AMSTERDAM is een mozaïekvertel-
ling over negen personages die zich als queer 
identificeren. Het is een diverse groep mensen 
die met elkaar verbonden zijn door hun seksu-
ele identiteit en het wervelende Amsterdamse 
leven. In het nieuwe ‘queer’ zijn de grenzen 
tussen homoseksueel, lesbo, bi-, hetero- of 
transseksueel vervaagd. Iedereen is queer, als 
je durft…
BAF toont de pilot-aflevering van deze dra-
maserie die bedoeld is voor televisie maar de 
allure heeft van een arthouse film. In de pilot 
worden de personages geïntroduceerd. Terwijl 
de dilemma’s van alledag voorbij komen, viert 
ieder op eigen wijze de liefde. 
De serie is mede door crowdfunding tot stand 
gekomen en is het initiatief van vier jonge 
queer filmmakers. Op dit moment vecht QUEER 
AMSTERDAM voor een plek op de Nederlandse 
televisie. Kom tijdens BAF alvast voorproeven.

+ GESPREK 
Regisseur Sanne Peters, producenten Dorien 
Rozing en Marloes Meuzelaar in gesprek met 
Merel Bem.

THE LEGEND OF 
LEIGH BOWERY
Charles Atlas | VS | 2002 | 83’ | Engelstalig

Original party monster

De Australische 
performance 
kunstenaar Leigh 
Bowery had grote 
invloed op een ge-
neratie kunstenaars 
en modeontwerpers 
in de jaren tachtig. 
Hij verhief uitzin-
nig uitdossen tot 

kunst, was de lieveling van de Londense 
club scene, kostuumontwerper voor Boy 
George, zanger in de bands Raw Sewage 
en Minty en model voor schilder Lucian 
Freud. Zijn surrealistische performances 
waren allerminst slaapverwekkend. Zo 
baarde Bowery een volwassen vrouw en 
vloog hij door een ruit met slechts een 
masker op zijn gezicht en wasknijpers op 
zijn scrotum. In 1994 stierf hij aan aids. 
Regisseur Charles Atlas destilleert Bo-
wery’s levensverhaal uit interviews met 
zijn conservatieve familie, kunstenaars 
en flamboyante vrienden. Een liefdevolle 
hommage. Een registratie van Bowery’s 
laatste (wasknijper)performance in 1994 
is te zien in de hal van de Verkadefabriek 
tijdens alle BAF-dagen.

ADVANCED STYLE

Hippe zestigplussers in de 
straten van New York

De film is nog niet af maar de makers van 
ADVANCED STYLE geven alvast een voorproef-
je op BAF. Ari Seth Cohen en Lina Plioplyte 
komen special vanuit New York naar ’s-Herto-
genbosch om exclusief materiaal te presente-
ren van hun documentaire in wording. Drie jaar 
geleden startte Ari Seth Cohen zijn streetblog 
over stijlvolle senioren in New York, omdat hij 

wilde laten zien dat stijl geen leeftijd kent. De 
blog werd een megahit. Het schijnt inmiddels 
een sport te zijn voor tachtig-, negentig- en 
zelfs honderdjarige modische dames te worden 
gespot door de fotograaf.
In ADVANCED STYLE passeren bekende New 
Yorkse socialites de revue, zoals Iris Apfel, 
Zelda Kaplan, Ilona Smithkin en Lynn Dell. 
Maar ook onbekende New Yorkse oma’s in 
panterprint jurken, fluwelen handschoenen en 
bontgekleurde hoeden komen aan bod.

Op dit moment werkt Cohen samen met video-
maker Lina Plioplyte aan de montage van de 
documentaire. “Het is een film over de levens 
van de vrouwen die ik fotografeer. Het gaat ver-
der dan mode, het gaat ook over de dood, over 
seksualiteit.” Misschien gaat de documentaire 
vooral over levenslust. Zoals te bewonderen bij 
de honderdjarige Ruth die elke dag aan Pilates 
doet en leeft volgens de filosofie ‘Verlaat nim-
mer het huis zonder je perfect aan te kleden, 
want je weet nooit wie je tegenkomt onderweg 
naar de brievenbus’.

+ GESPREK 
Ari Seth Cohen en Lina Plioplyte presenteren 
delen uit ADVANCED STYLE en voorzien onge-
monteerd materiaal van commentaar. Merel 
Bem gaat in gesprek met de filmmakers.

ARI SETH COHEN
De New Yorkse fotograaf en blogger Ari Seth 
Cohen is de man achter het succesvolle street-
blog Advanced Style.

LINA PLIOPLYTE
Videomaker uit New York, met Litouwse roots. 
Ze regisseert, filmt en monteert documentai-
res, muziekclips en modevideo’s.

MEREL BEM
Schrijft over fotografie, kunst en mode in 
diverse media, waaronder de Volkskrant, Elle en 
Vrij Nederland. Daarnaast heeft ze een eigen 
blog The Aubergine Coat, opgedragen aan de 
kleermakers uit haar familie.
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ADVANCED STYLE

PRESENTATIE | Ari Seth Cohen en Lina Plioplyte | 
Engelstalig gesprek

ADVANCED STYLE



ZATERDAG 20 APRIL

ROUTE PLUS//ExTRAVAGANZA 2

Het thema extravaganza is een feest voor 
het oog. Op deze zaterdagavond een ode aan 
flamboyante individuen die de grenzen van 
het sociale en culturele leven oprekken. Een 
onweerstaanbare flirt met seksualiteit, mode, 
kunst, geld en roem. 

FILM//MATHILDE WILLINK – SUPERPOES 
19.00 – 20.30 uur

PILOT PREVIEW & GESPREK//QUEER 
AMSTERDAM 
20.30 – 21.30 uur

FILM//PARIS IS BURNING 
22.00 - 23.15 uur

ENTREE//€ 15,00 / * € 12,50

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

MATHILDE 
WILLINK - 
SUPERPOES

Droom ster

SUPERPOES toont de koningin van de Amster-
damse beau monde in vol ornaat: in zwierige 
Fong Leng-gewaden en excentrieke make-up. 
Aanstekelijk portret van Mathilde Willink (1938-
1977), een absolute ‘press darling’ die graag 
meewerkt aan haar eigen mythevorming. Aan 
haar glamourleven komt een dramatisch eind 
nadat zij door de schilder Carel Willink wordt 
ingeruild voor een jongere muze. Op 25 oktober 
1977 werd Mathilde dood aangetroffen in haar 
hemelbed. Nog altijd is onopgehelderd of het 
moord of zelfmoord betrof.

QUEER
AMSTERDAM
PILOT PREVIEW | Sanne Peters | NL | 2013 | 40’ | 
Nederlandstalig 

Weg met de hokjesgeest

QUEER AMSTERDAM is een mozaïekvertel-
ling over negen personages die zich als queer 
identificeren. Het is een diverse groep mensen 

die met elkaar verbonden zijn door hun seksu-
ele identiteit en het wervelende Amsterdamse 
leven. In het nieuwe ‘queer’ zijn de grenzen 
tussen homoseksueel, lesbo, bi-, hetero- of 
transseksueel vervaagd. Iedereen is queer, als 
je durft…
BAF toont de pilot-aflevering van deze dra-
maserie die bedoeld is voor televisie maar de 
allure heeft van een arthouse film. In de pilot 
worden de personages geïntroduceerd. Terwijl 
de dilemma’s van alledag voorbij komen, viert 
ieder op eigen wijze de liefde. 
De serie is mede door crowdfunding tot stand 
gekomen en is het initiatief van vier jonge 
queer filmmakers. Op dit moment vecht QUEER 
AMSTERDAM voor een plek op de Nederlandse 
televisie. Kom tijdens BAF alvast voorproeven.

+ GESPREK 
Regisseur Sanne Peters, producenten Dorien 
Rozing en Marloes Meuzelaar in gesprek met 
Merel Bem.

MEREL BEM
Schrijft over fotografie, kunst en mode in 
diverse media, waaronder de Volkskrant, Elle en 
Vrij Nederland. Daarnaast heeft ze een eigen 
blog The Aubergine Coat, opgedragen aan de 
kleermakers uit haar familie.

PARIS IS
BURNING
Jennie Livingston | VS | 1990 | 71’ | Engelstalig

Ballroom glamour

Documentaire met gevoelige, vaak geestige 
interviews en prachtbeelden uit de subcultuur 
van straatarme zwarte travestieten en trans-
seksuelen in Harlem. De film belicht de dromen 
en fantasieën van een groep jonge outsiders in 
New York, die zich in de jaren tachtig uitleven 
in de zogenaamde ‘ball scene’, de enige plek 
waar ze zelf supersterren kunnen zijn. Op de 
geïmproviseerde nachtelijke glamourfeesten, 
shows en vogueing-wedstrijden draait alles om 
de juiste look en de meest elegante beweging.

PARIS IS BURNING

MATHILDE WILLINK - SUPERPOES / FOTO: PAUL LEVITTON
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Jasmina Fekovic en Eddie van der Velden | NL | 2002 | 53’ | 
Nederlandstalig



ZATERDAG 20 APRIL

ROUTE//ExTRAVAGANZA 3

Het thema extravaganza is een feest voor 
het oog. Op deze zaterdagavond een ode aan 
flamboyante individuen die de grenzen van 
het sociale en culturele leven oprekken. Een 
onweerstaanbare flirt met seksualiteit, mode, 
kunst, geld en roem.

PILOT PREVIEW & GESPREK//QUEER 
AMSTERDAM 
20.30 – 21.30 uur

FILM//FLORENT ‘QUEEN OF THE 
MEATMARKET’ 
22.00 - 23.30 uur

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

QUEER 
AMSTERDAM

QUEER AMSTERDAM is een mozaïekvertelling 
over negen personages die zich als queer 
identificeren. Het is een diverse groep 
mensen die met elkaar verbonden zijn door 
hun seksuele identiteit en het wervelende 
Amsterdamse leven. In het nieuwe ‘queer’ zijn 
de grenzen tussen homoseksueel, lesbo, bi-, 
hetero- of transseksueel vervaagd. Iedereen is 
queer, als je durft…
BAF toont de pilot-aflevering van deze dra-
maserie die bedoeld is voor televisie maar de 
allure heeft van een arthouse film. In de pilot 
worden de personages geïntroduceerd. Terwijl 
de dilemma’s van alledag voorbij komen, viert 
ieder op eigen wijze de liefde. 
De serie is mede door crowdfunding tot stand 
gekomen en is het initiatief van vier jonge 
queer filmmakers. Op dit moment vecht QUEER 
AMSTERDAM voor een plek op de Nederlandse 
televisie. Kom tijdens BAF alvast voorproeven.

+ GESPREK 
Regisseur Sanne Peters, producenten Dorien 
Rozing en Marloes Meuzelaar in gesprek met 
journalist Merel Bem.

FLORENT ‘QUEEN OF THE MEATMARKET’QUEER AMSTERDAM / FOTO: MAX VONK

FLORENT ‘QUEEN 
OF THE 
MEATMARKET’
EUROPESE PREMIÈRE | David Sigal | VS | 2010 | 89’ | 
Engelstalig 

Bistro met ballen

Florent, het legendarische all night-restaurant 
in het Meatpacking District van New York, 
was 23 jaar lang een vrolijke verzamelplaats 
van een ongekend divers publiek: celebrities, 
kunstenaars, hardcore uitgaanspubliek, werk-
mannen en prostituees uit de buurt, toeristen, 
politici, drag queens en doorsnee families. 
Florent Morellet, de flamboyante Franse 
eigenaar, maakte er een thuishaven van voor 
vrije geesten, extravagante performances en 
homo-, bi-, transgender- en aids-activisme. De 
film neemt je mee in de laatste gloriedagen van 
Florent, voordat het restaurant aan restyling en 
opwaardering van de buurt ten onder gaat.
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PILOT PREVIEW | Sanne Peters | NL | 2013 | 40’ | 
Nederlandstalig 

Weg met de hokjesgeest



ZATERDAG 20 APRIL

ROUTE PLUS//BEELDENDE 
KUNST 1
Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst op BAF. Kunstenaars van divers pluimage 
passeren de revue. Van hardcore performance 
tot conceptuele kunst. Deze avond staan, 
in route en fillms, de outsiders Bettina, 
Pushwagner en Mark Hogancamp in 
de spotlights.

FILM & GESPREK//GIRL WITH BLACK 
BALLOONS 
20.15 – 21.45 uur

FILM//MARWENCOL 
22.00 - 23.30 uur

ENTREE//€ 15,00 / * € 12,50

BAF BUFFET//vrijdag en zaterdag van 
18.00 tot 20.00 uur / € 15,00
Samen eten om je daarna onder te 
dompelen in een inspirerende festivalroute. 
Reserveer tijdig (zie pagina 49).

GIRL WITH BLACK 
BALLOONS
 

Wunderkammer in het Chelsea 
Hotel

Bettina. Volgens velen is ze de mooiste 
vrouw die ooit in het beroemde Chelsea Hotel 
woonde, en ze woont er nog steeds. Een 
excentrieke kunstenares die in de jaren zestig 
een studio op de vijfde etage betrok en zich 
steeds meer van de buitenwereld afzonderde. 
Haar piepkleine kamer is gevuld met dozen 
vol kunstwerken, er is nog net plek voor een 
ligstoel die dienst doet als bed. Regisseur 
Corinne van der Borch raakte gefascineerd 
door Bettina’s levensverhaal en gaat op zoek 
naar haar drijfveren om kunst te blijven maken 
die ze aan niemand toont. Na twee jaar filmen, 
groeit het vertrouwen en gaan ook de dozen 
met kunstwerken open: prachtige fotoseries, 
tekst- en multimedia-werken die niet gedateerd 
aandoen en die het zeker verdienen om ooit 
buiten het Chelsea Hotel te worden getoond. 

+ GESPREK
Dana Linssen gaat in gesprek met Bettina, 
hoofdpersoon van de film en regisseur Corinne 
van der Borch. Bettina zal via een Skypeverbin-
ding aanwezig zijn, live vanuit het Chelsea Hotel.

CORINNE VAN DER BORCH
Regisseur Corinne van der Borch begon in 
2006 op de Filmacademie in Amsterdam maar 
besloot haar filmopleiding voort te zetten op de 
School of Visual Arts in New York. GIRL WITH 
BLACK BALLOONS is haar eerste lange film. 
Ze won er de Grand Jury-prijs mee op DOC NY 
en een nominatie voor de publieksprijs op het 
Edinburgh International Film Festival.

DANA LINSSEN 
Filmcriticus, filosoof, dichter, docent en al 
ruim tien jaar filmrecensent bij NRC Handels-
blad. Linssen is tevens hoofdredacteur van de 
Filmkrant.

MARWENCOL
                                            | Jeff Malmberg | VS | 2010 | 83’ | 
Engelstalig

Miniatuurrealiteit

Een indringend portret van de Amerikaanse 
Mark Hogancamp, die na een gewelddadige 
aanval zijn geheugen kwijt raakt en zijn leven 
opnieuw vorm moet geven. Bij wijze van the-
rapie bouwt hij in zijn tuin het miniatuurstadje 
Marwencol, een fictief Belgisch stadje tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
Marwencol wordt bevolkt door Barbie- en G.I. 
Joe-poppen: Amerikaanse soldaten, SS-ers, 
verpleegsters en anderen, allemaal minutieus 
gemodelleerd naar Marks vrienden en familie. 
In deze fantasiewereld speelt hij zijn eigen 
trauma’s en verlangens na, in zich steeds ver-
der ontwikkelende scenario’s die hij vast legt in 
honderden foto’s.
Een lokale fotograaf herkent in Hogancamp een 
opmerkelijke ‘outsider artist’ en introduceert 
hem in de galeriewereld van New York. Hier-
door wordt Mark’s amateurtherapie plotseling 
uitgeroepen tot ‘kunst’ en wordt hij verplicht 
te kiezen tussen de veiligheid van zijn fantasie-
leven in Marwencol en de echte wereld die hij 
ontwijkt sinds hij werd aangevallen.

’Een verbluffende documentaire waarmee Jeff 
Malmberg, die zo’n vier jaar met dit project in 
de weer was, meteen een opmerkelijk debuut 
als filmmaker maakte.’ (De Morgen)

LEES MEER OP PAGINA 2-3
MARWENCOL

GIRL WITH BLACK BALLOONS
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NEDERLANDSE PREMIÈRE | Corinne van der Borch | VS | 2011 | 
63’ | Engelstalig

NEDERLANDSE PREMIÈRE



SOL LEWITT

Mediaschuwe minimalist

Sol LeWitt (1928-2007) was een van de voor-
naamste naoorlogse Amerikaanse kunstenaars 
en geldt als een van de belangrijke grondleg-
gers van de conceptuele kunst. Hij was camera-
schuw, weigerde prijzen, praatte niet graag over 
zijn werk en gaf zelden interviews. Het werk, 
daar draaide het om, niet om zijn persoonlijk-
heid, liet LeWitt niet na te vermelden. 
Sol LeWitt geloofde dat het idee voor een 
kunstwerk belangrijker was dan de uitvoering 
ervan. Hij besloot zijn kunst tot het absolute 
minimum te beperken. Om vooruit te komen, 
moet je terug gaan tot de essentie, zo meende 
hij. Filmmaker Chris Teerink gaat op zoek naar 
de kracht van LeWitts conceptuele denken, 
dat in Nederland al vroeg werd erkend. Teerink 
praat met mensen die de kunstenaar hebben 
gekend of met hem hebben gewerkt, in Neder-
land, Italië en de Verenigde Staten, waar LeWitt 
voornamelijk woonde. 

THE MAN WHO 
PRINTS HOUSES

Man met een missie

De Italiaanse civiel ingenieur en uitvinder/on-
dernemer Enrico Dini wil onze visie op bouwen 
radicaal hervormen. Hij gelooft rotsvast dat 
gebouwen kunnen worden geprint met zijn 
revolutionaire 3D printtechnologie en speciaal 
ontworpen artificiële zandsteen en zet alles 
op alles om dit ook in de praktijk te realiseren. 
Maar kan dit? En wanneer het zijn familieleven 
en zijn zaak bijna ruïneert, gaat zijn missie 
dan niet te ver? De film brengt een persoonlijk 
portret van een man met een missie, een man 
die ondanks alles blijft volharden. 

THE BRUCE 
LACEY 
ExPERIENCE

Silly bugger 

Een aanstekelijke film over een van Engelands 
meest ondergewaardeerde visionairs: de 85-ja-
rige Bruce Lacey, kunstenaar, muzikant, robot-

maker, sjamaan, sociaal activist, performer en 
zelfbenoemd ‘silly bugger’. Kunstenaar Jeremy 
Deller (Turner Prize winnaar van 2004 en 
vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk 
op de komende Biënnale van Venetië) en filmer 
Nick Abrahams zijn fans van deze alleskunner. 
THE BRUCE LACEY EXPERIENCE voert je mee 
op een fantastische reis door de tijd, de Britse 
maatschappij, het leven en werk van Lacey. 
Geniet van Lacey’s vrijheid en ‘never lose the 
child within you’.

TORRE DAVID 

Grootste kraakpand ter wereld 

In TORRE DAVID nemen bewoners de rol over 
van stedenbouwkundigen of architecten. Zij 
kraken een half afgebouwde wolkenkrabber van 
45 verdiepingen middenin het zakendistrict van 
Caracas (Venezuela). De reusachtige toren was 
bedoeld als bankgebouw, maar na de dood van 
de projectontwikkelaar David Brillembourg in 
1993 en de Venezolaanse bankencrisis in 1994 
werd de bouw gestaakt. Honderden mensen 
trekken in het leegstaande pand en gaan aan 
de slag om het bewoonbaar te maken. Op 
een organische manier en met minimale en 
geïmproviseerde middelen ontstaat zo een 
compleet nieuwe stad binnen het gebouw; een 
dynamische verticale favela met meer dan 750 
families. 
De film is onderdeel van een onderzoeksproject 

van de interdisciplinaire ontwerpstudio Urban-
Think Tank. Een filmische ode aan Torre David: 
een parel van informele stedelijke ontwikkeling 
en herbestemming. TORRE DAVID is geprodu-
ceerd door Urban-Think Tank Films en de ETH 
Chair of Architecture and Urban Design. 

PUSHWAGNER

Senior punk

Pushwagner rules! Dat is vanaf het begin van 
de documentaire duidelijk. De eigenzinnige 
Noorse kunstenaar neemt direct de regie over: 
het interview, de kadrering van het shot en 
zelfs de set dressing moeten helemaal anders. 

Dit is illustratief voor Hariton Pushwagner, 
die in Noorwegen een cultfiguur is vanwege 
zijn excentrieke en provocerende karakter. 
Met humor, passie en dankzij veel whisky 
lukt het de filmmakers een indringend beeld 
te schetsen van Pushwagners destructieve 
levensstijl en kunstenaarschap. 
Pushwagner (1940), pseudoniem van 
Terje Brofos, staat bekend om zijn satirisch 
commentaar op macht en hebzucht in de 
maatschappij van de twintigste eeuw. In zijn 
werk laat hij zich inspireren door de naoor-
logse Amerikaanse consumentencultuur, de 
glamour van Popart, science fiction, maar 
ook door Beat-dichters als William Bur-
roughs en zijn roman Soft Machine uit 1961. 
Zijn internationale doorbraak beleefde hij 
in 2008 toen hij deelnam aan de Biënnale 
van Berlijn. 
Tot en met 26 mei 2013 presenteert Mu-
seum Boijmans Van Beuningen een grote 
solotentoonstelling van Pushwagner. 
Ga dat zien! 
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TORRE DAVID

PUSHWAGNERSOL LEWITT

Chris Teerink | NL | 2012 | 75’ | Nederlands- en Engelsta-
lig | Nederlands ondertiteld

NEDERLANDSE PREMIÈRE | Marc Webb en Jack Wake-Walker | 
VK | 2012 | 76’ | Engelstalig | Italiaans en Engels ondertiteld

NEDERLANDSE PREMIÈRE | Jeremy Deller en Nick Abrahams | 
VK | 2012 | 76’ | Engelstalig

WERELDPREMIÈRE | Markus Kneer & Daniel Schwartz | CH | 
2013 | 30’ | Spaanstalig | Engels ondertiteld

NEDERLANDSE PREMIÈRE | Even G. Benestad en August 
Baugstø Hanssen | NO | 2011 | 70’ | Noors gesproken | Engels 
ondertiteld

De los geprogrammeerde films op BAF zijn 
doorgaans prima te combineren met een 
filmroute. 
Kunstenaars, filmmakers en architecten 
van diverse pluimage passeren de revue. 
Tegendraads en eigenzinnig. 

FILM//SOL LEWITT 
15.00 – 16.15 uur

FILM//THE MAN WHO PRINTS HOUSES 
15.15 – 16.30 uur

FILM//THE BRUCE LACEY EXPERIENCE 
16.30 – 17.45 uur

FILM//TORRE DAVID 
16.45 - 17.15 uur

FILM//PUSHWAGNER 
19.00 - 20.10 uur

ENTREE PER FILM//€ 7,50 / * € 6,50
In combinatie met route € 5,00

ZATERDAG 20 APRIL

LOSSE FILMS

LOSSE FILMS



ZONDAG 21 APRIL

ROUTE//ONTBIJT

Een koninklijk begin van de laatste dag 
van BAF. Een ontbijt in het Verkadefabriek 
Café met THE QUEEN OF VERSAILLES of 
FLORENT ‘QUEEN OF THE MEAT MARKET’. 
Spraakmakende documentaires met exentrieke 
hoofdrolspelers. 

ONTBIJT//11.00 uur

KEUZEFILM 1//THE QUEEN OF VERSAILLES 
12.00 – 13.40 uur

KEUZEFILM 2//FLORENT ‘QUEEN OF THE 
MEATMARKET’
12.00 – 13.30 uur

ONTBIJT + ENTREE//€ 12,50 / * € 11,50

ALS LOSSE FILM//€ 7,50 / * € 6,50

THE QUEEN OF 
VERSAILLES
 

Extravagantie ten top 

De ontluisterende en vermakelijke documen-
taire THE QUEEN OF VERSAILLES heeft al veel 
publieksprijzen in de wacht gesleept en is in 
een 55 minuten-versie op televisie vertoond. 
Voor de echte fans toont BAF nu de originele 
100 minuten-versie. Extra genieten van mon-
tage, inhoud en cinematografische parels van 
fotografe en regisseur Lauren Greenfield.

Vastgoedmagnaat David Siegel en zijn twintig 
jaar jongere vrouw Jackie bouwen aan hun 
nieuwe thuis: een villa in de stijl van Versailles, 
voorzien van sushi-bar, bowlingbaan en Louis 
XIV-antiek, dat met een waarde van 100 miljoen 
dollar het grootste woonhuis in Amerika moet 
worden. Jackie, ex-miss Florida en moeder 
van acht kinderen neemt de kijker mee in haar 
leven van speedboten en privéjets. In afzon-
derlijke interviews vertellen de echtelieden, 
ontwapenend in hun wereldvreemdheid, over 
hun eenvoudige afkomst, hun kennismaking, 
de zegeningen van time-sharing en de diverse 
aspecten van armoede en rijkdom. 

Maar dan dringt de werkelijkheid binnen in hun 
sprookje: het bedrijf van de Siegels valt ten 
prooi aan de kredietcrisis, duizenden werk-
nemers verliezen hun baan en faillissement 

dreigt. Ook het gezin neemt maatregelen: een 
tiental nanny’s wordt ontslagen en het nog 
onvoltooide ‘Versailles’ wordt te koop gezet. De 
dreigende armoede zet ook het huwelijk van de 
Siegels onder druk.

FLORENT 
‘QUEEN OF THE 
MEATMARKET’
                                    | David Sigal | VS | 2010 | 89’ | 
Engelstalig 

Bistro met ballen

Florent, het legendarische all night-restaurant 
in het Meatpacking District van New York, 
was 23 jaar lang een vrolijke verzamelplaats 
van een ongekend divers publiek: celebrities, 
kunstenaars, hardcore uitgaanspubliek, werk-
mannen en prostituees uit de buurt, toeristen, 
politici, drag queens en doorsnee families. 
Florent Morellet, de flamboyante Franse eige-
naar, maakte er een thuishaven van voor vrije 
geesten, extravagante performances enhomo-, 
bi-, transgender- en aids-activisme. De film 
neemt je mee in de laatste gloriedagen van 
Florent, voordat het restaurant aan restyling en 
opwaardering van de buurt ten onder gaat.

THE QUEEN OF VERSAILLES
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ROUTE//ONTBIJT

Lauren Greenfield | VS | 2012 | 100’ | Engelstalig

EUROPESE PREMIÈRE



Kunstfenomeen Toebosch

Overal weet de vorig jaar overleden kunstena-
res en (stem)performer Moniek Toebosch een 
happening van te maken die het alledaagse 
doorbreekt. Zelfs de naderende dood weer-
houdt haar er niet van door te gaan. Wanneer 
regisseur Babeth VanLoo hoort dat Moniek Toe-
bosch nog maar drie maanden te leven heeft, 
start ze een zoektocht naar vergankelijkheid in 
het werk en leven van Moniek Toebosch. 

We zien Moniek met filmer Frans Zwartjes, die 
haar in de jaren zestig in zijn films liet spelen 
en ‘haar bevrijdde’. Met Michel Waisvisz, met 
wie ze in de jaren zeventig alle conventies in 
het muziektheater doorbrak. Ze vertelt over 
theater, inspiratiebronnen, leven en dood, het 
bericht van haar naderende dood, man/vrouw-
zijn en haar mannelijke alter ego Paul Rubens. 

ZONDAG 21 APRIL

ROUTE//BEELDENDE KUNST 1

Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst op BAF. Kunstenaars van divers pluimage 
passeren op deze laatste dag de revue. Van 
hardcore performance tot traditionele oosterse 
keramiek. 

FILM//MONIEK TOEBOSCH - WIE IK WAS 
VOORDAT IK WAS 
12.30 – 13.30 uur

VIDEO´S & GESPREK//MONIEK TOEBOSCH 
SPECIAL 
13.30 – 14.15 uur

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50

MONIEK 
TOEBOSCH 
SPECIAL
Leading lady van de Nederlands 
performancekunst
BAF brengt een kleine hommage aan Moniek 
Toebosch met de vertoning van de documentai-
re MONIEK TOEBOSCH - WIE IK WAS VOORDAT 
IK WAS van Babeth VanLoo, de presentatie van 
de installatie TEMPI EN INTENSITEITEN (1988) 
in de hal van de Verkadefabriek en de vertoning 
van een selectie videowerken samengesteld 
door haar goede vriend Rudy Luijters.
Moniek Toebosch (1948-2012) was perfor-
mer, beeldend kunstenaar, regisseur, actrice, 
musicus, zangeres en geliefd docent. Sinds 
het eind van de jaren zestig maakt ze naam 
met interdisciplinaire, tijdelijke projecten in de 
openbare ruimte, maar ook in musea, thea-
ters en via de Nederlandse televisie. Met haar 
interdisciplinaire benadering was Toebosch van 
invloed op een jongere generatie kunstenaars 
en theatermakers.
Bij een breed publiek is Moniek Toebosch 
vooral bekend door haar ‘Engelenzender’, die 
zij in 1994 op de Houtribdijk tussen Enhuizen 
en Lelystad in de lucht bracht. Automobilisten 
konden op de zender afstemmen en hun rit 
over dit saaie stuk weg laten begeleiden door 
rustgevend engelengezang. De ANWB liet er 
speciaal een bord voor maken: voor Engelen/
Angels moest je naar FM 98.0.

+ GESPREK
Het artistieke nalatenschap van Moniek 
Toebosch laat zich niet eenvoudig 
duiden. Hoe vat te krijgen op een oeuvre 
dat vooral a-typisch is, omvattend en 
complex? Rudy Luijters, kunstenaar en 
vriend van Moniek Toebosch, maakt een 
selectie uit het omvangrijke archief van 
Moniek en licht de keuze toe.

MONIEK TOEBOSCH - 
WIE IK WAS 
VOORDAT IK WAS

MONIEK TOEBOSCH - WIE IK WAS VOORDAT IK WAS / FOTO: WILLY SCHMIDHAMER

MONIEK TOEBOSCH / FOTO: JASPER ZWARTJES
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ROUTE//BEELDENDE KUNST 1

Babeth VanLoo | NL | 2011 | 60’ | Nederlandstalig



ZONDAG 21 APRIL

ROUTE PLUS//BEELDENDE 
KUNST 2
Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst op BAF. Kunstenaars van diverse 
pluimage passeren op deze laatste dag 
de revue. Van hardcore performance tot 
traditionele oosterse keramiek. 

FILM//THE SUCCESSOR OF KAKIEMON 
12.30 – 13.45 uur

FILM//WITHOUT GORKY 
14.00 – 15.30 uur

ENTREE//€ 15,00 / * € 12,50

WITHOUT GORKY
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Cosima Spender | VK | 2011 | 86‘ | 
Engelstalig

Pijnlijke erfenis van een 

beroemde grootvader

Op 21 juli 1948, vlak nadat hij ontdekte dat zijn 
vrouw een affaire had, liep de abstract expres-
sionistische schilder Arshile Gorky het bos 
in bij zijn huis en hing zichzelf op. Zestig jaar 
later achtervolgt deze fatale gebeurtenis de 
familie nog steeds. Cosima Spender, de klein-
dochter van de Arshile Gorky, duikt in de fami-
liegeheimen met haar oma, moeder en tante. 
Een intieme zoektocht naar de geschiedenis 
en psyche van een mysterieuze kunstenaar, 
waarvan blijkt dat zelfs zijn geboortedatum 
een verzinsel was.

THE SUCCESSOR 
OF KAKIEMON

Breekbare erfenis

Kakiemon is de naam van een zeventiende-
eeuwse Japanse porseleinsoort, bekend om de 
zeer verfijnde schilderkunst en haast door-
schijnende kwaliteit van de keramiek. In Japan 
staat de kunst van het beschilderen in zo’n 
hoog aanzien dat de meester-porseleinmaker 
met de titel Levende Nationale Schat is geëerd. 
De ambachtskunst wordt al veertien genera-

ties doorgegeven van vader op zoon. In de film 
reflecteren kenners en verzamelaars op de spe-
ciale technieken en keuzes van de afbeeldingen 
op de vazen en bordjes, terwijl familieleden 
vertellen wat het met je doet om onderdeel te 
zijn van vierhonderd jaar porselein maken, met 
weinig ruimte voor experiment.
Kakiemon XIV, de huidige baas van het bedrijf, 
maakt zich zorgen over de toekomst. De vraag 
naar porselein neemt af en zijn zoon Hiroshi is 
volgens hem nog niet rijp voor de troonopvol-
ging. Hiroshi twijfelt zelf ook: “Ik geloof niet 
dat ik veel talent heb”. Gelukkig is er al een 
Kakiemon-peuter, die in de traditionele werk-
plaats lustig aan de slag gaat met klei.

+ GESPREK
Kakiemon expert Menno Fitski in gesprek met 
regisseur Suzanne Raes over de film en deze 
bijzondere Japanse ambachtskunst.

MENNO FITSKI 
Conservator Oost-Aziatische kunst bij het 
Rijksmuseum Amsterdam. Hij is Kakiemon-ex-
pert en samensteller van de eerste Engelstalige 
monografie over Kakiemon-porselein, Kakie-
mon Porcelain: A Handbook.

SUZANNE RAES 
Regisseur van THE SUCCESSOR OF KAKIE-
MON. Raes regisseert documentaires en educa-
tieve films. Zij maakte onder meer de documen-
taire HOU ME VAST - DE DIJK en DE WERELD 
VAN CHARLOTTE MUTSAERS en doet de regie 
bij het NTR tv-programma DE GOUDEN EEUW.

WITHOUT GORKY
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ROUTE PLUS//BEELDENDE KUNST 2

Suzanne Raes | NL | 2012 | 49’ | Japans gesproken | 
Nederlands ondertiteld

THE SUCCESSOR OF KAKIEMON



ZONDAG 15 APRIL

KINDERKUNST

In deze route ook aandacht voor beeldende 
kunst en film maar dan voor de allerkleinste 
kunstenaars in de dop (vanaf 7 jaar). 

WORKSHOP//JHERONIMUS BOSCH 
KINDERKUNST 
14.00 – 16.00 uur

ENTREE//€ 7,50 / * € 6,50

LOSSE FILM

FILM//GIRL WITH BLACK BALLOONS 
16.00 - 17.00 uur

ENTREE//€ 7,50/* € 6,50

Net als Jheronimus Bosch maken kinderen 
(vanaf 7 jaar) ook een aantal wonderlijke 
wezens, soms half mens, half dier tijdens deze 
workshop. 

De jonge deelnemers tekenen vissen met 
benen, een vogel met gekleurde vlerken en een 
gekke kap op zijn kop, vreemde wezens met 
enge koppen… en alles wat maar nodig is voor 
de film. De jonge kunstenaars bedenken met 
elkaar een klein verhaal en maken samen een 
animatiefilm.

Daarna schuiven ze de uitgeknipte tekeningen 
beeld voor beeld over de achtergrond en de 
fantasiebeesten komen tot leven. Als het beeld 
klaar is, wordt er geluid ingesproken.
Na de workshop wordt de film gemonteerd en 
zijn een paar dagen later de resultaten te zien 
op www.animatietafel.nl

Bettina. Volgens velen is ze de mooiste vrouw 
die ooit in het beroemde Chelsea Hotel woonde, 
en ze woont er nog steeds. Een excentrieke 
kunstenares die in de jaren zestig een studio op 
de vijfde etage betrok en zich steeds meer van 
de buitenwereld afzonderde. Haar piepkleine 
kamer is gevuld met dozen vol kunstwerken, er 
is nog net plek voor een ligstoel die dienst doet 
als bed. Regisseur Corinne van der Borch raak-
te gefascineerd door Bettina’s levensverhaal 
en gaat op zoek naar haar drijfveren om kunst 

te blijven maken die ze aan niemand 
toont. Na twee jaar filmen, groeit het 
vertrouwen en gaan ook de dozen 
met kunstwerken open: prachtige fo-
toseries, tekst- en multimedia-werken 
die niet gedateerd aandoen en die het 
zeker verdienen om ooit buiten het 
Chelsea Hotel te worden getoond. 

JHERONIMUS BOSCH 
KINDERKUNST

GIRL WITH BLACK BALLOONS
NEDERLANDSE PREMIÈRE | Corinne van der Borch | VS | 2011 | 63’ | Engelstalig 

Wunderkammer in het Chelsea Hotel

GIRL WITH BLACK BALLOONS
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BEST OF BAF 2013
Laat je verrassen en kom zondag van 14.00 tot 
17.00 uur kijken naar de beste films van editie 
2013. 
ENTREE//€ 15,00 / * € 12,50

KINDERKUNST

Hoe maak je een stop motion animatiefilm?

DE ANIMATIETAFEL VAN MONIEK VAN DER KAADEN



Zoals altijd ruim aandacht voor beeldende 
kunst op BAF. Kunstenaars van divers pluimage 
passeren op deze laatste dag de revue. 
Van hardcore performance, schilders tot 
traditionele oosterse keramiek. 

FILMFRAGMENTEN & GESPREK//MARJAN 
TEEUWEN 
14.30 – 15.15 uur

FILM//HERE IS ALWAYS SOMEWHERE ELSE 
15.15 – 17.00 uur

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50

ZONDAG 21 APRIL

ROUTE//MARJAN TEEUWENKUNSTENAARSPRESENTATIE 
MARJAN TEEUWEN

 

Beeldend kunstenaar en curator Marjan Teeu-
wen brengt al jaren beroering in cultuur min-
nend Nederland. Dit jaar bestaat haar eenper-
soons kunstenaarsinitiatief KW14 twintig jaar 
en dat wordt gevierd met alweer een groot-
schalige tentoonstelling in ‘s-Hertogenbosch, 
THE GLORIOUS RISE AND FALL…(AND SO ON). 
Op BAF geeft Marjan Teeuwen toelichting op 
het project en worden documentaires getoond 
over het werk van William Kentridge en Bas Jan 
Ader. 

De tentoonstelling legt de focus op de polari-
teit opbouw – verwoesting, een essentie van 
de menselijke conditie. De kunstgeschiedenis 
toont een staalkaart van kunstwerken met deze 
thematiek. De Bijbel staat er vol mee; lijden 
en de dood zijn onlosmakelijk verbonden met 
opbouw en wederopstanding. Ook in de heden-
daagse kunst is het immer een actueel thema.
THE GLORIOUS RISE AND FALL…(AND SO ON) 
bestaat uit twee delen. PART I is te zien van 
11 mei tot en met 16 juni en heeft plaats in het 
voormalig Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogen-
bosch (kraamafdeling en intensive care). Deze 
locatie is als geen andere verbonden met de 
thematiek bloei - verval en leven - dood.

Deelnemende kunstenaars aan het Teeuwens 
project zijn: Natasja Kensmil, Zeger Reijers, 
Lotte Geeven, Har van der Put, Peter Feiler, 
Dieuwke Spaans, Anne Wenzel, Pieter Hugo, 
Gijs Assmann, Kim van Norren, Margit Lukács 
en Persijn Broersen, Jeroen Eisinga, Sven 
Kroner, Marc Philip van Kempen, Bas Princen, 
Rob Voerman, Folkert de Jong, Ronald Ophuis, 
Martha Colburn, Gert-Jan Kocken, Yael Bartana, 
Jasper de Beijer en Marjan Teeuwen.

HERE IS ALWAYS 
SOMEWHERE 
ELSE
René Daalder | VS/NL | 2007 | 103’ | Nederlands- en 
Engelstalig | Engels ondertiteld

Miraculeuze zoektocht

De Nederlands-Californische conceptuele kun-
stenaar Bas Jan Ader verdween in 1975 onder 
mysterieuze omstandigheden op zee, in een 
poging met het kleinste zeilbootje ooit de At-
lantische oceaan over te steken. Ader noemde 
zijn project In Search of the Miraculous, maar 
tot op de dag van vandaag blijft de werkelijke 
aard van zijn zoektocht één van de grote raad-
sels van de kunstwereld. 
Ader liet een klein oeuvre achter, waarin zijn 
fascinatie voor de zwaartekracht het hoofd-
motief vormt. Hij maakte bijvoorbeeld korte 
filmopnames waarin hij zichzelf aan het vallen 
bracht, of met fiets en al de gracht in rijdt. Zijn 
‘valwerken’ zijn inmiddels iconisch en Ader zelf 
is een bijna mythische figuur geworden. 
Wie was deze geheimzinnige man? Regisseur 
Rene Daalder gaat op zoek naar de drijfveren 
van Bas Jan Ader en toont in zijn film paralel-
len met zijn eigen emigrantenbestaan in Hol-
lywood. 

HERE IS ALWAYS SOMEWHERE ELSE

WILLIAM KENTRIDGE

43

ROUTE//MARJAN TEEUWEN

The glorious rise and fall…
(and so on)



ZONDAG 21 APRIL

ROUTE//BOSCH BLOK

Mooie, ontroerende Bossche verhalen en 
portretten in een drietal films van 15.15 - 17.00 
uur

FILM//EEN WEERZIEN MET POMPEN & 
VERLOUW

FILM//EIGEN WEG

FILM//ONZE PARADEVERHALEN 

ENTREE//€ 10,00 / * € 7,50
 

Korte film over de vermaarde Fordgarage in het cen-
trum van ‘s-Hertogenbosch. Mevrouw Verlouw bezoekt 
na tientallen jaren de garage waar ze lange tijd werkte 
en woonde. Ze wordt daarbij rondgeleid door architect 
Miel Wijnen die de garage kortgeleden restaureerde. 
Mevrouw Verlouw heeft altijd veel van het het bedrijf 
gehouden en kan nog steeds niet geloven dat het fail-
liet is gegaan. Een ontroerende film waarin persoon-
lijke geschiedenis en stadshistorie samensmelten.

EEN WEERZIEN MET 
POMPEN & VERLOUW
Annelies Uittenbogaard-Studio Zicht | NL | 2012 | 12’ 

 

ONZE PARADE-
VERHALEN

Persoonlijke verhalen die allemaal te maken 
hebben met de Parade, het kloppend hart van 
‘s-Hertogenbosch. Bijzondere verhalen van 
bewoners en gebruikers onder wie Gerard van 
Maasakkers en bisschop Hurkmans. Mooi docu-
ment over leven, liefde en dood. 

EIGEN WEG 

Een filmportret van de Bossche beeldend 
kunstenaar Leon Adriaans (1944 - 2004). 
Adriaans werkt overdag op het land. Hij houdt 
paarden, geiten en kippen op zijn boerderij in 
St. Michielsgestel. ‘s Avonds en een gedeelte 
van de nacht schildert hij obsessief. Het liefst 
schildert hij op afvalmaterialen die hij vindt op 
zijn erf: lege veevoederzakken, verweerd hout 
en stukken zeildoek. Zijn kunst reageert sterk 
op zijn Brabantse ‘boerenomgeving’, is daar 
een reflectie van, maar is vooral een verbeel-
ding van zijn innerlijk. Abstracte en figuratieve 
voorstellingen wisselen elkaar af of komen 
uit elkaar voort. Pieter Verhoeff portretteert 
Adriaans die zich sterk verbonden voelt met 
de natuur en wars is van artistieke trends en 
nieuwlichterij. Er is werk van Adriaans tijdens 
BAF te zien in de Verkadefabriek.

LEON ADRIAANS
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ROUTE//BOSCH BLOK

Zijn er bijzondere films met 

een inhoudelijke link naar 

‘s-Hertogenbosch? BAF ging op 

zoek en vond een bijzonder trio. 

Eric Alink, stadschroniquer van 

’s-Hertogenbosch, leidt de 

films in en schetst Bossche 

verbanden.

Frank van Osch | NL | 2009 | 34’

Pieter Verhoeff | NL | 2002 | 55’ 

EEN WEERZIEN MET POMPEN & VERLOUW



en bedrijfsleven uit binnen- en buitenland. 
Vooraanstaande musea en kennisinstel-
lingen in Europa en de Verenigde Staten 
zijn betrokken via museale collecties, 
het eerste internatio nale kunsthistorisch 
onderzoek naar de werken van Bosch en 
instandhouding van diens erfgoed door 
middel van restauraties.  
Op het  terrein van kunst en cultuur is  
internationale samenwerking ontstaan in 
de vorm van coproducties voor tentoon-
stellingen, theater- en concertzaal, film  
en festivals, met een accent op talent-
ontwikkeling.

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 samen-
werkingsverband 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’.

Met de manifestatie verbindt ‘s-Hertogenbosch 
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 volgen  
via Twitter, Linkedin of Facebook.

Stichting Jheronimus Bosch 500
www.bosch500.nl
info@bosch500.nl
T 073 - 6875690

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

Bosch Art Film opent Boschjaar 2013
MANIFESTATIE JHERONIMUS BOSCH 500
In 2016 herdenkt de wereld het vijfhonderdste 
sterfjaar van Nederlands belangrijkste middel-
eeuwse schilder Jheronimus Bosch (ca. 1450 -  
1516). 's-Hertogenbosch, de stad waar Bosch 
woonde, werkte en stierf, is het kloppend hart van 
de viering van het Nationaal Evenement 2016: 
Jheronimus Bosch 500. De nationale Jheronimus 
Bosch-herdenking is de apotheose van de interna-
tionale culturele manifestatie Jheronimus Bosch 
500, die in 2010 van start is gegaan.

Van 2010 tot en met 2020 stelt stichting  
Jheronimus Bosch 500 jaarlijks een cultureel 
programma samen met kleurrijke artistieke, 

sociaal-culturele en wetenschappelijke activitei-
ten, door èn voor kenners en kunstliefhebbers, 
wetenschappers en bewonderaars, bewoners van 
en bezoekers aan ’s-Hertogenbosch. Ook dit jaar 
is de filmvierdaagse BAF het eerste evenement 
van het jaarprogramma. Bosch Art Film wordt 
gevolgd door de eigen producties Bosch Diner, 
Bosch Parade, Bosch Young Talent Show en 
Bosch Requiem; alle geïnspireerd op het werk 
van Jheronimus Bosch. Stichting Jheronimus 
Bosch 500 ondersteunt ook een aantal externe 
producties waarvoor de inspiratie is gehaald uit 
het werk van de middeleeuwse meester. Zoals de 
expositie The Glorious Rise and Fall (and so on) 

van Marjan Teeuwen en een groot aantal andere 
kunstenaars; Bosch Danst, een dansvoorstelling 
door kinderen, gebaseerd op het boek De andere 
werkelijkheid van Jeroen Bosch, geschreven 
door Paul van Loon; internationale dansvoorstel-
lingen door jonge makers tijdens Theaterfestival 
Boulevard, concerten met werk van Robert 
Zuidam in samenwerking met November Music 
en de stadsopera JHEROnimus door de Bossche 
productieorganisatie stichting Het Vervolg.

Stichting Jheronimus Bosch 500 werkt permanent 
en duurzaam samen met culturele organisaties, 
kennisinstituten, onderwijsinstellingen, overheden  
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COLOFON

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

Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch | Eindver-
antwoordelijke: Jan van der Putten (Verkade-
fabriek) | Projectleiding: Heleen Moors (Movilé) 
| Programmering: Corinne Groot & Rob van de 
Ven (Zapp Magazine) en Ilona van Heeckeren 
(Verkadefabriek) ) | Marketing & PR: Annemarie 
Roefs (ZuiderZin) | PR-stagiaire: Suzan van 
Veldhuizen | Trailer: Frank van Mourik (Cheese-
head Animations) | Ontwerp en coverbeeld 
Studio Kluif/Leon van den Broek (fotografie) | 
Vormgeving: studio ds

Stichting Jheronimus Bosch 500 | Intendant: 
Ad ’s-Gravesande | Productieleider: Isabelle 
Savelkoul | Communicatie: Ilonka de Ridder | 
Office manager: Balkis Vanderbecken

©Bosch Art Film maart 2013

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

Bosch Art Film bedankt: 
BAI Bosch Architectuur Initiatief, 
Monique Willems, Rudy Luijters en 
Annelies Uittenbogaard

BOSCH ART FILM 
18 TOT EN MET 21 APRIL 2013

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

FESTIVALROUTES
Op BAF zijn behalve losse films dagelijks 
thematische festivalroutes te bezoeken. 
Met één kaartje ben je zo verzekerd van een 
gevarieerde en inspirerende avond of middag. 
In de routes zit een mooie mix van film en 
ontmoetingen. Elke route kent één of twee 
films en deelname aan het debat, meet & greet, 
inleiding of inhoudelijke lezing met bijzondere 
gasten. In dit programmaboekje staan de 
routes steeds per dag, in de rechterkolom van 
de pagina’s aangegeven. 
FILMROUTE//Eén film met event, talkshow of  
gesprek.
FILMROUTE PLUS//Twee films met event, 
talkshow of gesprek.

COMBINATIEKORTING
Als je behalve naar de route op dezelfde 
dag ook nog naar een losse film of een 

film uit een andere route wilt, krijg je een 
combinatiekorting en betaal je slechts € 5,00 
voor deze extra film.

BAF BUFFET
Haal het maximale uit BAF! Kom genieten 
van de festivalsfeer, de ontmoetingen met 
filmmakers en vakpubliek, de prachtige films 
en het smakelijke eten. Op vrijdag en zaterdag 
serveren we vanf 18.00 uur een heerlijk 
buffet en op zondag een lekker ontbijtje vanaf 
11.00 uur. Schuif aan! Maar wees er snel bij, 
want er is maar een beperk aantal couverts 
beschikbaar en vol=vol. Deelname aan het BAF 
Buffet is alleen mogelijk in combinatie met 
een filmroute. Inschrijving voor Buffet kan tot 
15 april. Een BAF Buffet kost € 15,00 het BAF 
ontbijt € 5,00 (exclusief route of filmticket). 

LOSSE FILMS 
Er zijn los geprogrammeerde films te zien op 
BAF en indien de zaalcapaciteit het toelaat, zijn 
er ook tickets voor de films uit de routes op de 
dag zelf los te koop. Losse geprogrammeerde 
films kosten € 7,50 per ticket.

PASHOUDERSKORTING (*)
VF*Pashouders, studenten en BAI-leden 
krijgen op vertoon van hun lidmaatschap-/
studentenpas € 2,50 korting op alle 
festivalroutes en € 1,00 op de losse films. 
Online korting kan alleen worden gegeven 
aan VF*Pashouders. Kortingen aan andere 
pashouders worden uitsluitend op vertoon van 
hun pas aan de kassa van de Verkadefabriek 
verstrekt. 

PRIJZEN
FILMROUTE//€ 10,00 / * € 7,50 
FILMROUTE PLUS//€ 15,00 / * € 12,50
LOSSE FILM//€ 7,50 / * € 6,50
LOSSE FILM BIJ ROUTE//€ 5,00
BAF BUFFET// € 15,00 (alleen met route)
BAF ONTBIJT//€ 5,00 (alleen met ontbijtfilm)

Meer informatie, programmawijzigingen en 
updates zie www.boschartfilm.nl of 
www.verkadefabriek.nl

PRAKTISCHE INFO & KAARTVERKOOP
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