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Dana Linssen
Joost de Vries

p.117

Wie het Nederlandse film en audiovisuele landschap
in een vogelvlucht overziet, ziet ‒ anders dan de
beroemde lappendekken van keurig afmeten weilanden, broccolibossen, sloten, steden en snelwegen
die dat andere Nederlandse landschap tekent ‒ een
prachtige, woest kolkende, steeds van aangezicht
veranderende oersoep. Zo’n beetje zoals de Russische
filmmaker Andrei Tarkovski zich planeet Solaris
indacht. Een plek waar alles tot leven komt wat
we ons kunnen voorstellen en verbeelden: zowel
herinneringen als toekomstvisioenen. En zo hoort
het ook. Film en audiovisuele media zijn niet alleen
de spiegel, maar ook de bouwstenen van onze tijd.
Verbeeldingskracht laat zich niet temmen.
Vanuit de breed gedragen behoefte om niet
alleen boven, maar ook in dat film- en av-landschap
te kunnen navigeren, ontstond medio 2019 het
initiatief voor FilmForward. Een netwerkinstelling
die alle initiatieven op het gebied van talent- en
skillsontwikkeling voor makers verbindt, versterkt
en beter zichtbaar maakt. Zodat het een inclusief
landschap wordt, waar de grote diversiteit van alle
working professionals een plek kan vinden. Waar
plaats is om je te blijven ontwikkelen en bekwamen.
Samen met festivals, broedplaatsen, vakken
brancheverenigingen, fondsen, omroepen en
streamingdiensten zijn inmiddels een groot aantal
initiatieven opgezet. Er wordt gewerkt aan de
‘Sectoragenda’, er wordt geïnventariseerd hoe we
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de sector kleurrijker en meerstemmiger kunnen
maken, hoe zij-instromers, autodidacten, of mensen
die na het afronden van een film- of av-opleiding
uit het zicht zijn geraakt, beter aansluiting kunnen
vinden bij de beroepspraktijk. En, hoe we als sector
kunnen blijven innoveren. De grote verschuivingen
door het verder digitaliseren van de verschillende
productieprocessen, van het maken tot vertonen
en distribueren van film- en av-producties voor en
via streamingplatforms zorgen niet alleen voor werk,
maar ook voor nieuwe vertelvormen en manieren
van samenwerken.
Een aantal van de activiteiten die FilmForward
in het eerste pilotjaar 2020 samen met stakeholders
heeft ontplooid maken dat zichtbaar. Van de workshops ‘Covid-manager on Set’, tot de workshop
‘Meerstemmig Storytelling’ waarin de deelnemers
bewust werden van hun eigen positionality als maker. Samen met het Nederlands Film Festival en de
aanjager KLEUR werden in de aanloop naar de NFF
Conferentie rondetafelgesprekken georganiseerd
waarin uit alle beroepsgroepen ‒ van producenten
tot production designers en schrijvers tot special
effects-specialisten ‒ makers van kleur hun ervaringen konden delen.
‘Created By’ introduceerde begrippen als
showrunner en creator aan een grote groep schrijvers
en andere geïnteresseerden. Wat betekenen deze, uit
de Amerikaanse streamingpraktijk overgewaaide
functies in de Nederlandse context? Hoe draagt die
kennis bij aan het beter aansluiten van Nederlandse
producties bij de internationale praktijk?
Als ontwikkelinstelling kiest FilmForward
welbewust voor een onderzoekende houding.
Hoewel FilmForward de helikopterblik bewaart,
worden concrete initiatieven gesteund die uit de
praktijk voortkomen. Geen langjarig curriculum.
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Maar wat is er nú nodig? Is er een tekort aan postproductie supervisors of budget controllers, dan kan
FilmForward samen met vakorganisaties en experts
in korte tijd op maat gemaakte workshops opzetten.
Die nieuwsgierige, flexibele, onderzoekende
houding die in het DNA van FilmForward is geschreven inspireerde ons in het eerste Covid-jaar
2020, en stelde ons ook op de proef. Traditionele
ontmoetingsplekken als filmvertoningen, festivals,
internationale labs en programma’s voor film- en
av-professionals werden vervangen door Zoomschermen. Voor een vitale, avontuurlijke, vernieuwende en productieve film- en av-cultuur is dat
sociale en gemeenschappelijke element essentieel.
Het hardop denken, het samen op een creatieve
manier onverwachte problemen oplossen, de
‘cadeautjes’ die de werkelijkheid je geeft, omdat niet
alles te plannen en voorzien valt. Nieuwe vragen
waar FilmForward zich toe wil verhouden gaan
ook daarover. Wat zijn zinvolle en effectieve manieren om online contacten te leggen, onderhouden en
verstevigen en hoe kun je digitaal effectief zichtbaar
en onderscheidend zijn in een tijd van toegenomen
digitale activiteit? Die beantwoorden we graag met
jullie allemaal samen.
Een voorzetje werd op onverwachte wijze
gegeven tijdens de eerste editie van de FilmForward
Vrijplaats, waarover op de volgende pagina’s meer.
Daar gingen we aan de slag met het thema ‘De
nieuwe wildernis’, met dank aan Alan Warburtons
korte film Goodbye Uncanny Valley. Het bleek een
heerlijke nieuwe wereld.

Introductions
009

23-09-2020

Sessie A

A

A

Introductions
011

Sessie A

23-09-2020

De Vrijplaats

Curatoren

012

Dana Linssen
Rogier Klomp p.117
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Het verhaal van de Vrijplaats begint met een woord
van dank. Want belangrijker dan de vraag wát de
Vrijplaats is, is de vraag wíe de Vrijplaats zijn, van
(en voor) wíe de Vrijplaats is, wíe de Vrijplaats mogelijk hebben gemaakt. En dus geldt dat woord van
dank iedereen in de film- en audiovisuele sector die
op enig moment heeft verzucht dat er altijd veel te
weinig tijd is om eens echt goed aan de ontwikkeling en daarmee de kwaliteit en eigenheid van
een project te werken. Eens even wat langer na te
denken. Wat meer onderzoek te doen. Ruimte te
hebben voor reflectie en verdieping. Voor verbetering en vernieuwing. En onderweg ook nog eens de
rust te hebben om zicht te laten inspireren door het
onverwachte. Want juist het idee of het beeld dat zo
onaangekondigd, plotsklaps en pardoes in je hoofd
en je hart opduikt, alsof het er altijd al was, vreemd
en onbekend, en vooral onvermijdelijk en onontkoombaar, dat is wat je de kern van de creatieve
impuls zou kunnen noemen. Die split second van
inspiratie is het gevolg van onmeetbare tijd.
Wat dat betreft is het maken van filmische
en audiovisuele producties in Nederland gevangen
in een rare paradox. Niet zelden duurt het jaren
voordat een project daadwerkelijk van de grond
komt. Maar die tijd wordt dan weer gevuld met het
ontwikkelen van weer nieuwe en andere projecten.
Balletjes in de lucht. IJzers in het vuur. En zo is er
altijd tijd te veel en tijd te weinig tegelijkertijd.
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Dus als de Vrijplaats is ontstaan vanuit een zucht,
dan is dat meer dan alleen het verlangen naar een
zuchtje tijd. Het is een ademtocht die tijd, en leven,
in de sector en het maken van filmische en andere
audiovisuele producties blaast.
En zo komen we dan toch vanzelf op wát
de Vrijplaats is. Een tijdcapsule. Niet om tijd af te
sluiten van de werkelijkheid. Maar om tijd veilig te
stellen. En tegelijkertijd omgeven door een levend
membraan dat voortdurende uitwisseling tussen
de tijd en de wereld binnen en buiten niet alleen
mogelijk maakt, maar zelfs bevordert.
Natuurlijk heeft dat wat wij de Vrijplaats
noemen vele concrete en beproefde voorgangers en
voorbeelden. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld van
midden jaren negentig tot een kleine tien jaar geleden het Binger Filmlab en de Sandberg@Mediapark
Masterclasses (2000-2019). De beeldende kunstwereld
kent langerlopende residencies en die zijn er in
de internationale context ook voor filmmakers.
Voor makers in Nederland zijn er bovendien talloze
talentontwikkeltrajecten. Vaak zijn deze kortlopend,
resultaatgericht, bedoeld voor de driehoek van
scenaristen, regisseurs en producenten, en het ontdekken van jong en nieuw talent. Maar de makers
met wie we spraken waren niet alleen scenaristen,
regisseurs en producenten. Niet allemaal jong of
nieuw. Niet allemaal op zoek naar onderzoek dat
zich in een treatment of scenario laat vertalen.
Velen zochten daarin ook naar praktisch onderzoek:
iets uitproberen, iets testen, iets al doende ontdekken.
Hun behoeftes strekten zich uit naar vormen van
onderzoek en verdieping die niet door bestaande
ontwikkeltrajecten worden gecovered. En er bleek
een groot verlangen naar meer saamhorigheid tussen makers, meer feedback, meer tijd om samen
te werken. Dus toen begonnen we ons een hoop
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Time
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Sessie B

06-10-2020

‘wat als’-vragen te stellen. De belangrijkste: wat als
je een plek zou creëren waar al deze dingen mogelijk
waren? Aan je eigen onderzoek werken en tegelijkertijd meedenken met anderen? Want waarom
zouden working professionals niet elkaars beste
adviseurs kunnen zijn? Tijd geven, en een bijbehorend stipendium, en tegelijkertijd gezamenlijkheid.
Samen kijken en luisteren. Een programma aanbieden en tevens de makers medeverantwoordelijk
maken voor de invulling ervan?
Als de Vrijplaats een plek is waar makers
hun eigen artistieke praktijk kunnen verdiepen,
waar plek is voor experiment en falen, voor vernieuwing en vakmatigheid, dan is zo’n laboratorium of
vrijhaven, zo’n atelier of project space veel meer dan
een plek. Het is ook een mentaliteit.
De eerste editie van de Vrijplaats, een pilotversie kreeg vorm vanuit die denkwijze. Er waren
kaders: ruimte en tijd om zelfstandig te werken;
feedback- en intervisiesessies met mentoren en de
deelnemer/experts; een verdiepingsprogramma
waarvoor de deelnemers zelf suggesties konden
doen en een inhoudelijke rode draad waardoor de
curatoren van de Vrijplaats de samenhang tussen
al die losse onderdelen konden bewaren.
Die rode draad werd gevonden in de kortfilm Goodbye Uncanny Valley (2017) van de Britse
multidisciplinaire kunstenaar Alan Warburton.
Midden in de eerste lockdown verschenen in vakbladen al artikelen over hoe meer digitale manieren
van werken de film- en av-industrie zouden veranderen. In Goodbye Uncanny Valley had Warburton
drie jaar eerder al laten zien dat de toename van
Computer Generated Images in filmische beelden niet
alleen nieuwe technische mogelijkheden en meer
realisme teweegbracht. Maar juist ook een andere
esthetiek: grotesk, absurd, surrealistisch, voorbij
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aan het fotorealisme. Die digitale ‘nieuwe wildernis’
is alles wat zich voorbij de grenzen bevindt van hoe
filmische verhalen en av-producties momenteel
worden bedacht en geproduceerd. Dat is een wereld
die in rap tempo verandert en evolueert. Technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, sociale
kwesties, vragen rondom diversiteit, inclusie en
representatie, evenals de huidige coronacrisis brengen dit nog verder in een stroomversnelling. Is de
toekomst digitaal, cross- en multimediaal, online,
virtueel, blended? Ja natuurlijk. Ook. En wat voor
gevolgen heeft dat voor wat wij realistisch, werkelijk,
waar en authentiek noemen? Wat voor rol speelt de
mens daarin? Of staat die niet meer vanzelfsprekend
in het centrum van de aandacht?
Kunsthistoricus en curator Brigitte van der
Sande stipte al die vragen aan in een seminarweek
waarin thema’s als tijd, menselijke, non-human en
post-human perspectieven aan de orde kwamen.
Evenals de vraag welk perspectief, welke positionality
makers in of uit de zogeheten westerse, welvarende
wereld innemen ten aanzien van wat soms de
‘Global South’ wordt genoemd. We spraken over
de on/mogelijkeid van empathie. En de naam voor
dat gekke tijdperk waarin we ons bevinden, het
‘Antropoceen’. Wat vertrouwd klinkt omdat het
woord voor mens erin zit, maar vervreemdend is,
omdat het de destructieve werking beschrijft die
de mens op z’n natuurlijke leefomgeving heeft.
Soms zaten we aan een enorme tafel,
1,5 meter van elkaar waarop we een tuin hadden
aangelegd. Een nieuwe Hof van Eden of een nieuwe
wildernis? Het bleek zelfs onder daglichtlampen nog
heel moeilijk om een ecosysteem te laten floreren.
Soms zorgde Covid voor nieuwe woorden: Zoom
en zoönosen. We spraken Engels en Nederlands
door elkaar, net als in dit boekje, omdat Nederland
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een internationaal land is en we elkaar graag zo goed
mogelijk wilden begrijpen. We droegen mondkapjes
en af en toe was iemand er virtueel bij. Quarantaine.
Uit ruim 80 aanmeldingen werden negen projecten en tien deelnemers geselecteerd. Zonder hen
was de Vrijplaats er niet geweest. Want het waren
hun projecten, hun onderzoekende en genereuze
geest, hun openmindedess en mindfulness en vooral
vertrouwen die de Vrijplaats hebben gemaakt.
En zo zou dat ook in de toekomst moeten gaan.
De Vrijplaats is misschien een plek, maar het is,
zoals we hierboven zeiden vooral een mentaliteit.
Deelnemers, curatoren, mentoren, sprekers, experts
en een verdwaalde stadbioloog en goochelaar en
het team achter de schermen gaven samen vorm
aan dat brein: een gemeenschappelijke ervaring.
Steeds op zoek naar mogelijkheden, steeds op
zoek naar wat nodig is.
Die ultieme fluïditeit en flexibiliteit uit het
pilotjaar zullen zich in de toekomst vast uitkristalliseren en worden overgedragen aan andere makers,
andere vragen en daarmee andere ervaringen.
Maar de basis is gelegd voor een Vrijplaats die het
verdient om een vaste waarde in het film- en audiovisuele landschap in Nederland te worden. Op de
volgende bladzijden vindt u reisbeschrijvingen en
landkaarten die een indruk geven hoe die toekomst
eruit kan zien.

Sara Rajaei [1]
‘The Vrijplaats is a unique experience
because of the diversity as well as the
harmony of the artistic and professional
backgrounds of the participants and their
targeted projects. As well as the artistic
engagement depth within the group, which
was achieved through different forms and
formats of project presentation, brainstorming and discussion.’

Non-Human
019

Luciënne Venner [2]
‘Het filmlandschap kent zijn systemen en
structuren die doorbroken mogen worden.
Er is namelijk niet één manier om film of
kunst te maken. Als maker heb je vrijheid
nodig. De Vrijplaats van FilmForward biedt
makers deze mogelijkheid door een laboratorium neer te zetten waarin ieder zijn
eigen onderzoek doet.’
Angelo Ormskerk [3]
‘Mij is onder andere helder geworden hoe ik
een unieke documentaire kan maken rondom het proces van mijn onderzoeksvraag
binnen het kunstbeleid. En hoe ik als maker
met mijn kunstenaarschap invloed kan
uitoefenen op verandering in dat beleid.’
07-10-2020

Sessie C
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Notes from de Vrijplaats

Curatoren

022

Dana Linssen
Rogier Klomp p.117
p.117

De Vrijplaats bestond uit eenentwintig sessies, deels
georganiseerd door de curatoren en deels door de
deelnemers zelf. In deze publicatie delen we de aantekeningen die getekend werden door curator en
sessiebegeleider Rogier Klomp.
De verscheidenheid van de deelnemers
werd weerspiegeld in de invulling van de sessies.
Waar we ons in de ene sessie verplaatsten in een
ander organismeC, werden we in een andere sessie
geconfronteerd met ons koloniale verledenJ.
We leerden dat letterlijk elke plek een podium kan
wordenL en wat de relatie is tussen acteren en ademenU. Om voor kinderen te kunnen schrijven doken
we in onze jeugdherinneringenQ en we cureerden
een filmprogramma dat niet was bedoeld voor
mensen, maar voor geestenE. We werden meegevoerd naar een stadje dat geheel in het bezit was
van het bedrijf DisneyH. En we leerden SAM kennen,
een symbiose tussen een robot en een bacterie, die
Kombucha maakte en zijn eigen makers in dienst
had genomenO. We bevonden ons in een VR-storyboardI en we werden paperclips producerende
algoritmesN. We keken 8mm films in het donkerH,
luisterden naar geluidvervuiling onder waterM en
we zagen een vrouw doormidden gezaagd wordenT.
We namen deel aan de online NFF ConferentieD,P
en voor de feedback op het onderzoek van de
Vrijplaats gebruikten we de op de Master of Theatre
van de HKA ontwikkelde feedback methodeF.
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De sprekers varieerden van een geluidsbioloog
tot een theaterprofessor en van mediakunstenaars
tot een goochelaar. Maar elke sessie had ook een
gemene deler: Rogier maakte tussen de bedrijven
door aantekeningen. Met de nadruk op tekeningen.
Samen vormden ze een verslag van de sessies en
dienden ze soms als feedback, soms als spiegel en
soms als comic relief voor de deelnemers. Gedurende
het verloop van de sessies vulden zich verschillende
kleine en kleinere notitieboekjes. In deze publicatie
delen we een selectie van deze (aan)tekeningen.
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Sessie D
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Carina Molier [4]
‘De Vrijplaats geeft makers de ruimte om
in de luwte nieuwe vormen en content te
ontwikkelen. Door de inspirerende seminars
over belangrijke hedendaagse thema’s,
die naast de individuele researchtrajecten
worden aangeboden, krijgt die ontwikkeling
extra richting en input.’
Katja Verheul [5]
‘Experiment en onderzoek zijn van belang
voor film en audiovisuele media omdat het
media zijn die zich constant opnieuw uitvinden en zich aan de hedendaagse wereld
moet aanpassen of juist niet. Daarom is het
belangrijk om een plek te creëren waarin
makers en denkers voor een paar maanden
aan bepaald project of idee kunnen werken.’
Mark IJzerman [6]
‘Voor mij is het het belangrijkste geweest dat
de Vrijplaats tijdm
 aakt. O
 f dat de Vrijplaats
mij dwingt om tijd te maken. Ik denk dat 
de tijdbieden het belangrijkste is. De tijd
bieden om meegenomen te worden in de
wereld van andere makers, en anderen
mee te nemen in jouw wereld.’

Steye Hallema [7]
‘It made me rethink my creative processes
and the communication about my ideas.
It gave me breathingroom for research.
In my case: as designer of stories that
involve the user, and thus creating user
experience. Doing user tests is an important part of the job. The Vrijplaats helped
me setting this up on a higher level than I
could have done on my own.’
Jan-Willem van Ewijk [8]
‘The cross fertilization between people
from the conceptual art world, theatre world,
dance, visual arts, documentary and fiction
really worked and gave me lots of inspiration
and ideas for my new fiction feature film.’
Guus Kaandorp en Noël Loozen [9]
‘Toen ons, voorafgaand aan de Vrijplaats,
gevraagd werd wie we als mentor zouden
willen hebben zei ik zonder al te veel na
te denken de naam van mijn jeugdheld,
van wie ik begin jaren negentig middels
een Teleac-cursus als vijfjarige had leren
tekenen. Twee maanden later waren we
met hem aan het videobellen vanuit zijn
huis in Normandië.’

[2]

Time
[1]
[2]

Sara Rajei p.114
Luciënne Venner p.114

Als time-based arts hebben film en audiovisuele media ook
altijd tijd als thema. De in het westen dominante lineaire
tijd (van a naar b als een pijl die op z’n doel af suist) is al
sinds het begin van de cinema niet de enige tijd die we in
film kennen. Montage maakte gelijktijdigheid of parallelle
tijd mogelijk. Evenals de eerste filmische vorm van tijdreizen: flashbacks en flashforwards. Bovendien: niet overal
ter aarde ligt de ongeziene toekomst voor ons.

G

Super Natural

Reversing Time
037
[1]

Sessie G

25-11-2020

Sara Rajei p.114

The Headless Trees (working title) is my first feature
film, structured in fifteen chapters told in reverse
order. It unfolds the story of 55-year-old Raana and
her family, who live in a small semi-metaphoric
utopian town called City of Poets where the failure
of an ideological arrangement imposes burden and
confusion on the lives of its civilians.
The story begins with the death of Raana and
ends with her mysterious disappearance following
a traumatic incident at the age of six. The plot depicts the daily struggles of the characters, living in
a setting affected by war, socio-political instability,
superstition, and fear. To deal with their intimidating living conditions, they take mental refuge into
imaginary worlds, dance to fight ghosts, and turn
funerals into celebrations, all as strategies to counter the trauma of disappearances, hauntedness,
and death.
What differentiates The Headless Trees from
my existing works is its length, the chaptered/
reversed structure, and its filmic language that
pinpoints to a specific context unlike the majority
of my previous work.
Raana and her family are not the only characters in The Headless Trees, but also the city where
the story takes place, the alley where the family
house is located, the window from which they
observe the outside world as well as the house
where they live. What is brought together in the
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film is that all the happenings occur in a single
house and that all the characters are brought to life
by a group of actors re-appearing in different roles.
The Headless Trees uses the essence of oral
history to create a constant shift between fiction and
non-fiction. The film is a narrative blend of direct
storytelling, as well as memory recalling of dream
and reality.

Super Natural
039

Sara Rajei

Supported by: DKC Rotterdam, Mondriaan Fonds
Producer: Manon Bovenkerk (near/by Film)

Afbeelding p.20

Amongst haumans and ghosts, sacred trees also play a role in the plot
of Sara Rajaei’s film The Headless Trees.

Sessie G

In de sessie ‘Super Natural’ nodigde Sara Rajaei ons uit voor een tocht
door haar filmische geheugen en het werk van uiteenlopende makers
van Bergman tot Tarkovski om te onderzoeken of tijd en herinnering
omkeerbaar zijn.

25-11-2020

Sessie G

G

Het authentieke moment
040

041
[2]

Luciënne Venner p.114

Als regisseur ben ik steeds op zoek naar een
authentieke performance. Als acteur wil je niet in
de herhaling vallen. Authentiek betekent puur en
origineel voor mij. Maar, hoe kom je daar? Hoe werk
je naar een ‘authentieke moment’ toe? Met een hele
cast en crew?
In de Vrijplaats heb ik de gelegenheid gehad
om te experimenteren met mijn werkmethode en
die verdieping te geven. Ik heb gewerkt met
opnames zonder decoupage, one-takes (scènes die
zonder onderbreking worden opgenomen en waar
later niet in wordt gesneden) én gekeken wat deze
manier van filmen betekent als je met analoge
film werkt en dus beperkt materiaal hebt. Ik heb
ervoor gekozen om van elke scène maar drie takes
te draaien. Dat riep nieuwe onderzoeksvragen op
zoals: waarom is de laatste take altijd de beste?
Waarom zou ik me in dat geval dan niet beperken
tot slechts één? Naast filmmaker en performer ben
ik ook martial artist en concludeer ik: ‘In de ring
heb je toch ook maar één kans?’ Logischerwijs inspireerde dit me om die inzichten toe te passen op
mijn regiemethode.
In de Vrijplaats onderzocht ik hoe het zou zijn
als mijn acteurs en ik maar één enkele opname zou
hebben per scène. Zoals twee vechters na veel trainen
dan eindelijk tegenover elkaar in de ring staan.
Modus operandi en Ab ovo zijn de analoge
filmexperimenten die daaruit zijn voortgekomen.

Mijn keuze voor super8-film kwam dan niet onverwacht. Het amateurmedium dat in de jaren zestig
de wereld in kwam voor consumentendoeleinden
en veelal werd gebruikt voor zogeheten home movies,
leende zich perfect voor mijn onderzoek: verhalen
die relatie tussen erotiek, geweld en de dood ondervragen. De 8mm-camera is uitermate geschikt voor
handheld-opnames. Door zelf als regisseur te filmen
kon ik intuïtief werken. Ik richtte het pistool op
de twee acteurs en werd onderdeel van hun intieme
relatie. Hierdoor werd het voyeuristische perspectief benadrukt.
Een filmscène behandelen als een vechtwedstrijd waarbij ik als scheidsrechter de regisseur ben,
is een van de nieuwe methodes geworden. Het is
ook het nemen van het risico dat de alertheid en
topprestatie met zich meebrengt. Echter roept dit
onderzoek weer een nieuwe vraag op: Hoe kan
ik deze één-kans-methode toepassen op grote
complexe filmproducties?’

Afbeelding p.32

Luciënne Venner shooting a scene study in 8mm for her research into
the authenticity and immediacy of a filmic creation.

Sessie H

Beeldend kunstenaars Quirine Racké & Helena Muskens vertelden in
de eigen sessie van Luciënne Venner over de kracht van het moment
in performancevideo’s.

H

Reality & Fiction

Try-outs
043

Sessie H

18-11-2020

16-12-2020

Sessie I

I

044

045

[3]

Rethinking Position
[3]

Angelo Ormskerk p.114

Verhalen worden altijd vanuit een perspectief verteld, al is
het maar vanuit dat van degene die het vertelt, en dat hoeft
niet altijd de hoofdpersoon te zijn die spreekt. In het debat
rondom diversiteit en inclusie speelt ook het onderzoeken
van de eigen positie een rol. Waar sta je ten opzichte van
en in relatie tot het in jouw omgeving dominante verhaal?

Sara Rajaei [1]
‘Also the possibility of having a mentor was
very important to me. I think in my case it
was quite confronting and simultaneously
enlightening. It made me think of the way
I position or present myself as an artist.
It confronted me with my work as well as
my current film project in a progressive way.’

Decolonisation
049

Luciënne Venner [2]
‘Doordat we zelf gasten mochten uitnodigen
ga je over je eigen onderzoek goed nadenken.
Je zoekt naar andere makers die jou inspireren en ook een bepaalde overlap hebben
met jouw thema dan wel werkmethode.
Ik denk dat het belangrijk is als maker om
op de hoogte te zijn van wat er speelt en wie
jou verder kan helpen.’
Angelo Ormskerk [3]
‘Er is zoveel ruimte om echt onderzoek te
doen en te experimenteren binnen je onderzoeksvraag met een mentor die binnen het
gebied van je onderzoeksvraag, aan jou is
gekoppeld. In mijn geval iemand die echt
tien stappen verder is dan jij in je onderzoeksvraag, of je in ieder geval tien stappen verder
brengt! (In mijn geval zijn dat 100 stappen
and counting).’

28-10-2020

Sessie J

J

Een visuele subsidieaanvraag
050

051
[3]

Angelo Ormskerk p.114

Als een jonge maker zoals ik, die geïnteresseerd is
in inheemse kunstvormen die niet Westers georienteerd zijn en die niet is opgegroeid in een Westerse
culturele omgeving waardoor ik automatisch allerlei cultuur met de paplepel ingegoten zou hebben
gekregen – maar ik houd van kunst en cultuur, ik
ben gepassioneerd! – heb ik misschien niet letterlijk de woorden om uit te leggen wat ik bedoel, maar
kan ik het misschien WEL laten zien. Om die reden
zoek ik naar een ander aanvraagformat voor financiering vanuit het kunst- en cultuurbeleid, want het
huidige format sluit mij op dit moment uit en daar
sta ik niet alleen in.
Er zijn heel veel makers met andere inspiratiebronnen, andere wereldvisies, andere visies op
kunst en cultuur en ook andere referentiekaders.
Kaders die nu geen plek hebben of heel moeilijk
een plek kunnen bemachtigen in het kunst- en
cultuurveld.
Ik zoek de maximale ruimte op binnen de
aanvraagformats van fondsen, om te kijken of ik het
format kan veranderen, te beginnen met een documentairefilmplan. Hiermee wil ik op eigen kracht
en eigen voorwaarden het systeem zo begrijpelijk
mogelijk maken voor mezelf, zodat ik in mijn eigen
taal, beeldtaal en vormentaal in staat ben om zelf
toegang te krijgen tot het financieringssysteem.
Ik wil een documentaire maken over het ontwikkelproces van dit format, waarvan je een paar beelden

kunt zien op de Instagrampagina van ‘filmforwardnl’.
Tegelijkertijd ga ik een experiment aan om te kijken
of ik financiering kan krijgen met mijn zelfontwikkelde aanvraagformat. Het eindresultaat daarvan
neem ik ook mee in de film.
De aanvraag dient schematisch visueel aan
te geven wat ik met mijn film van plan ben in plaats
van tekstueel beschreven in hoofdstukjes, waardoor
de autonomie van het format in handen komt van
de kunstenaar en dus de vormgeving van de aanvraag bepalend wordt.

Afbeelding p.44

Sessie J



Performing, choreographing and directing captured in one shot of
Mind’s Eye, Angelo Ormskerk’s first short. From theatre to film.
Met musicus en activist Pravini Baboeram keken we naar de documentaire The Uprising, een dekoloniale blik op de antiracismebeweging in Europa. Daarna volgden we met haar en Angelo Ormskerk
een workshop om onze eigen blik te dekoloniseren.

J

Decolonisation
053

Sessie J

28-10-2020

J

Decolonisation

Carina Molier [4]
‘De Vrijplaats heeft mij de tijd gegeven voor
research. Tijd die er normaal gesproken niet
is. Kruisbestuiving en upliftende feedback
waren een belangrijk gevolg van de manier
waarop de Vrijplaats was opgezet. De groep
was als een krachtige mastermind.’
Katja Verheul [5]
‘Voor residenties is er vaak een einddoel,
een expositie waarvoor in een zeer korte
tijd werk geproduceerd moet worden.
Ik vond het heel fijn dat bij de Vrijplaats
deze onnodige druk er niet was en dat je
zelf je onderzoek kon opzetten, zonder de
druk te voelen van een fonds of curator.’
Mark IJzerman [6]
‘De Vrijplaats kijkt verder dan een filmniche en schuwt ook het crossmediale niet.
Op deze manier is hij flexibel naar ontwikkelingen in de toekomst. Mijns inziens past
dit perfect in een tijd waar disciplines steeds
meer in elkaar overlopen.’

Sessie J

28-10-2020

Steye Hallema [7]
‘By sharing knowledge and technologies the
whole field becomes more knowledgeable
and innovative.’

056

057

[4]

Non-Human
[4]
[5]

Carina Molier p.114
Katja Verheul p.115

Sinds Lucien Castaing-Taylor en Véréna Paravel voor hun
revolutionaire documentaire Leviathan uit 2012 door het
gebruik van GoPro-cameraatjes een heel schip veranderden
in een camerawezen, en hun film over industriële visserij
als het ware werd verteld vanuit het perspectief van laarzen, dode vissen, golven, meeuwen en krakend ijzer heeft
het non-human perspective een nieuwe plek ingenomen in
film en audiovisuele mediaproducties.

K

Human Nature

Een post-Antropoceen perspectief
061
[4]

Sessie K

02-12-2020

Carina Molier p.114

Kort na het begin van dit nieuwe jaar vielen er
in Rome honderden spreeuwen dood uit de lucht.
Ze vlogen vermoedelijk tegen gebouwen en elektriciteitskabels aan uit angst voor vuurwerk dat,
ondanks een verbod, in grote hoeveelheden werd
afgestoken. We namen afscheid van een jaar waarin, mede door de uitbraak van Covid-19, duidelijk
werd dat onze relatie tot dieren verstoord is geraakt.
We zullen ‒ al was het maar uit lijfsbehoud ‒ na
moeten denken over co-existentie met andere soorten. Tijdens de Vrijplaats van Filmforward kwam
het thema human versus non-human perspectives uitgebreid aan bod en dat sloot goed aan bij het project
waarmee ik mij aanmeldde.
In samenwerking met Productiehuis Zeelandia ontwikkel ik een interdisciplinaire voorstelling
over de gespannen relatie tussen mens - dier - natuur. De eerste versie daarvan zal in de zomer van
2022 plaatsvinden in Zeeland op een locatie aan de
rand van een natuurgebied. In de lijn van eerder
werk zal dat een ware experience worden, een voorstelling waarin publiek zowel binnen als buiten kan
ronddolen en tevens via video de dramatische ontwikkelingen op een familielandgoed kan volgen.
Door toenemende verkaveling en dreigend faillissement lopen de spanningen hoog en komen menselijke en niet menselijke perspectieven tegenover
elkaar te staan. In de Vrijplaats ben ik met een
aantal onderzoekvragen bezig geweest. Wat zijn

Human Nature
063

Carina Molier

062

inhoudelijk sterke en bij de thematiek passende
filmische manieren van vertellen in deze theatrale
setting? En hoe kunnen de omliggende natuur en
de daarin levende dieren een belangrijke rol gaan
spelen? Hoe immersief kan de publiekservaring
worden? We dagen de bezoeker uit om tot bewustwording en heroriëntatie te komen over de rol van
de mens in het antropoceen en om te ervaren dat
hij, ondanks zijn vermeende controle over dier
en natuur, uiteindelijk onderdeel is van hetzelfde
universum. Kunnen we tot realisatie komen dat
het tijdperk waarin de mens centraal staat wellicht
voorbij is? En bevinden we ons daarmee in een dramatische nieuwe toestand? Hoe moeten we ons
daar dan in bewegen?

Afbeelding p.56

Carina Molier used infrared videos of wildlife managers during a
theatre performance. The surrounding nature became perceptible
for the spectator. Outside in.

Sessie L

Carina Molier nodigde voor haar sessie Liesbeth Groot Nibbelink
uit, hoogleraar Theatre and Performance Studies aan de faculteit
the Media and Culture Studies aan de Universiteit van Utrecht.
Zij is gespecialiseerd in het soort nomadische theater dat Carina
in Tsjechov Land wil gaan maken.

02-12-2020

Sessie K

K

L

Mobile Theatre
065

Sessie L

21-10-2020

Sounds from Unknown Grounds
066

067
[5]

Katja Verheul p.115

Wij landwezens proberen de onderwaterwereld vaak
inzichtelijk te maken door deze vooral beeldend
weer te geven. Maar zintuiglijk werkt de onderwaterwereld heel anders dan die van ons mensen.
Rond tien meter diepte is de Noordzee zo donker
dat er geen zicht is. Hierdoor gebruikt het meeste
onderwaterleven geluid om te communiceren en
zijn/haar locatie te bepalen. Geluid gaat onderwater
ruim vier maal sneller en reikt veel verder dan op
land. Sommige dieren communiceren zo zelfs over
duizend kilometer afstand met elkaar.
In de Noordzee wordt er wekelijks nog
een bom tot ontploffing gebracht die vlak na de
Eerste en Tweede Wereldoorlog hier is achtergebleven. De vaarroutes van grote schepen nemen toe
en er worden de komende jaren duizenden nieuwe
windmolens gebouwd. De ‘rustige’ zee draagt zo
in alles de sporen van ons mensen: ons verleden,
heden en onze wensen voor de toekomst.
Wanneer we aan vervuiling denken van de
Noordzee, dan zien we daarbij voornamelijk met
olie besmeurde vogels en vissen verstrikt in plastic
voor ons. Maar de grootste vervuiling van de zee
en de grootste verstoring voor het onderwaterleven
is niet zichtbaar, maar hoorbaar. Alle industrie in
de Noordzee maakt geluid. Geluid dat de communicatie onder water verstoort.
Met Unknown Grounds wil ik dit onzichtbare
gebied en dreiging zichtbaar en voelbaar maken

door middel van geluid als beeld en beeld als geluid.
Ik wil de zintuigen van de kijker prikkelen door ze
te laten luisteren en een wereld te laten ontdekken
die de meesten niet kennen. Een akoestische bioloog,
een EOD’er, een visser en een windmolenbouwer
benaderen deze akoestische wereld elk vanuit hun
eigen perspectief. Allen zich afvragend: ‘Hoe klinkt
en luistert de Noordzee?’

Afbeelding p.70

Side Sonar Scan sketch (edited) of the bottom of the North Sea for
Unknown Grounds by Katja Verheul. Source: Rijkswaterstaat.

Sessie M

Bioloog Hans Slabbekoorn van de Universiteit Leiden is gespecialiseerd in het effect van akoestische vervuiling op dierenpopulaties.
Hij leerde ons beter luisteren in de sessie van Katja Verheul die
onderzoek doet naar geluidsvervuiling in de Noordzee.

M

Sound Biology
069

Sessie M

25-11-2020

070

071

[5]

Jan-Willem van Ewijk [8]
‘The lecturers often bring in ideas and expertise from outside the traditional Dutch
film and audiovisual landscape to shake
up and inspire and change this landscape.
They were as varied as experts in racial
bias, biologist-experts in sound pollution,
magicians, visual artists… people who one
would have rarely encountered in more
traditional workshops and labs.’

073

Guus Kaandorp en Noël Loozen [9]
‘Of we nog suggesties hadden voor iemand
die een lezing kon geven. Dus wij dubben
over een intellectuele insteek – maar ons
verhaal ging over een man die zijn vrouw
in tweeën zaagt, dus wat voor ons het
meest van nut zou zijn was een man die
zijn vrouw in tweeën zaagt. Regelden ze
gewoon.’
Sara Rajaei [1]
‘To me the DNA of Vrijplaats is the mastermind created within the group. It brings me
back to the star of the first seminar week,
the octopus! The creature with nine brains.’
[6]

Post-Human
[6]

Mark IJzerman p.115

Post-human is een concept dat vanuit de sciencefiction en
de speculatieve filosofie onze verhalen is binnengekomen.
De meest gangbare komt min of meer overeen met wat
Donna Harraway in haar A Cyborg Manifesto (1985) een
cyborg noemt: een samensmelting van mens en machine.
Die definitie is overigens minder futuristisch dan we denken. Sinds mensen kleding zijn gaan maken om zich tegen
weersomstandigheden te beschermen zijn ze al een soort
mengvormen van een organisch en een technologisch
wezen.

N

Post-Human

Een AI als tekstschrijver
077
[6]

Sessie N

08-10-2020

Mark IJzerman p.115

Kun je als mens, als kunstenaar ooit los van je
menselijkheid? ‘Uit je eigen hoofd’, als het ware? En is
het dan nog wel mijn verhaal om te vertellen? In mijn
video-, installatie-, en performancewerken begon
ik met het proberen het niet-menselijke een stem
te geven. In een experiment voerde ik een machinelearning model teksten over zeepokken, en liet door
wat programmeerwerk het model tekst genereren
vanuit het perspectief van de zeepok. De teksten
die er uit rolden maakten me bewust van met wat
voor afstand we praten over het niet-menselijke,
omdat er nu met die afstand over de mens gesproken
werd: ‘Hoewel de mens twee voeten heeft die hen
overal heen kunnen brengen, blijven ze toch vaak
hun hele leven op een plek’, of ‘Vele mensen brengen, zowel bij laag als hoogtij, hun tijd door zonder
de zee in de buurt’.
Ik ben geen schrijver, en had nog niet veel
vaker met tekst gewerkt, maar dit gebruik van machine learning deed me op een hele andere manier
naar mijn werk kijken.
Tijdens de Vrijplaats deed ik onderzoek naar
hoe ik deze methode in kan zetten in mijn werk.
Hoe kan ik me verhouden tot iets wat een machine
genereert? Als ik de tekst bewerk, is het dan ‘van
mij’, of van de machine? Is het wel aan mij om bijvoorbeeld vanuit een zeepok te spreken? Ik maakte
verschillende prototypes en was in staat dit met
mijn mede-Vrijplaatsers te testen. Eerst met beeld,

Algorithmic Species
079

Mark IJzerman

078

waaruit bleek dat het beeld niet zo belangrijk was
als ik dacht. Mijn tweede test was daarom met meer
tactiele manieren van ervaring. Door middel van in
direct contact staan met aarde en trillingen, bracht
ik de Vrijplaatsers in een meer meditatieve staat.
Op dit moment ben ik bezig met verschillende werken waarbij ik dit verder ga onderzoeken.
De Vrijplaats heeft me een stap verder gebracht, me
uit de technologie gehaald en laat me nu kritisch
nadenken over vervolgstappen.

Afbeelding p.73

Mark IJzerman’s spectrograms of the Earth’s seismological activity
in the North of the Netherlands during the first Covid-lockdown.

Sessie O

Kunstenaarsduo Arvid & Marie brengt kunst en technologie samen
om na te denken over perspectieven die aan het menselijke voorbij
gaan. Mark IJzerman nodigde hen uit voor een sessie over varkens
en muziek.

18-11-2020

Sessie O

O

O

Algorithmic Species
081

Sessie O

18-11-2020

[7]

Rethinking Production
[7]
[8]
[9]

Steye Hallema p.115
Jan-Willem van Ewijk p.115
Guus Kaandorp & Noël Loozen p.116

De Covid-crisis heeft de manier waarop films worden
bedacht, gemaakt en geproduceerd voorgoed veranderd.
Al lang voor Covid lag er steeds meer nadruk op ontwikkeling, research, previsualisation (het visualiseren van
scènes vóór het eigenlijke proces van filmen), preproductie en het al in een vroeg stadium integreren van postproductieprocessen in het creatieve proces en de planing.
Deze ontwikkelingen roepen ook esthetische vragen en
mogelijkheden op.

P

NFF Conference,
Parametric Truth

Imaginary Friend
087
[7]

Sessie P

29-09-2020

Steye Hallema p.115

In hoeverre kan een personage in een virtual realityervaring echt voelen als een vriend? Dat is de
hoofdvraag in mijn VR-project The Imaginary Friend
waarin ik onderzoek in hoeverre ik een band kan
creëren tussen de hoofdpersoon en de player/kijker
van de (interactieve) ervaring. The Imaginary Friend
vertelt het verhaal van een jong jongetje met hele
levendige fantasie en een angststoornis. Hij heeft
ook een Imaginary Friend, namelijk jij: de player/
kijker. Jij helpt hem zijn angsten te overwinnen,
maar help je hem echt? Nu door jouw aanwezigheid
iedereen denkt dat hij gek is?
Deze set-up geeft jouw aanwezigheid in de
ervaring een ‘natuurlijke’ rol, en een vanzelfsprekende relatie met het hoofdpersonage. Waardoor ik
tal van deelvragen kan onderzoeken zoals: hoe gebruik ik interactiviteit om de band te versterken?
Hoe combineer ik interactieve en verhalende elementen zo goed mogelijk met elkaar? Hoe zorg ik dat
de player/kijker de interactieve momenten snapt
zonder ze uit te hoeven leggen? Hoe geef ik vorm
aan hoe het jongetje met jou communiceert? En hoe
vertel ik het verhaal effectief terwijl het alleen maar
verteld kan worden als jij als player kijker aanwezig
bent en geen alwetend oog in scène kan plaatsen
zoals in bijvoorbeeld reguliere film?
Het creëren van virtual reality is op dit moment vaak nog het verhaal schrijven terwijl je de
grammatica nog aan het uitvinden bent. Erg leuk

088

want er is nog veel onontgonnen gebied om nieuwe
vondsten in te doen! Dit kost echter ook veel tijd.
Daarom ben ik erg blij met de ruimte die de Vrijplaats
mij bood om bovenstaande vragen te onderzoeken.
Ik heb workshops gedaan met een kinderboekenschrijver om de stem van het jongetje dramaturgisch
kloppend te krijgen en heb verschillende prototypes
gemaakt en deze getest op mijn mede Vrijplaatsers
om de (interactieve) relatie tussen het jongetje en
de player/kijker te testen en ik heb het scenario
volledig herschreven.

089

NFF Conference,
Parametric Truth

Steye Hallema

Immerse Interact NL, Vlaams Audiovisueel Fonds BE
CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée) FR

Afbeelding p.82

Sessie Q



Here you see how a virtual skeleton is placed into the body of a real
but 3D captured actor in Steye Hallema’s project Imaginary Friend.
Tijdens de sessie van Steye Hallema leerde kinderboekenschrijver
Pieter Koolwijk (Gozert) ons niet alleen schrijven vanuit het perspectief van een kind. Hij daagde ons ook uit om te kijken welk verhaal we
zouden vertellen als we zelf iemands imaginaire vriend zouden zijn.

29-09-2020

Sessie P

P

Q

Story Writing for Kids
091

Sessie Q

11-11-2020

R

Script Reading

Poëtische Effecten
093
[8]

Sessie R

06-11-2020

Jan-Willem van Ewijk p.115

Een paar jaar geleden besloot ik om mijn achtergrond in de lucht- en ruimtevaart te combineren met
mijn liefde voor film. Ik schreef een sciencefictionfilm
die zich grotendeels afspeelt aan boord van het
International Space Station. De hoofdpersoon werkt
daar met haar team aan een artificieel intelligente
ruimtesonde terwijl de spanningen op aarde hoog
oplopen als gevolg de escalerende klimaatcrisis.
Er breekt een nucleaire oorlog uit en de astronauten
kijken machteloos toe hoe grote delen van de aarde
verwoest worden.
Als onderdeel van de ontwikkeling wilde ik
kijken naar het gebruik van op de set geconstrueerde special effects (SFX) en computer gegenereerde
visual effects (VFX). Ik was met name geïnteresseerd
in nabootsing van het uitzicht op de aarde, de simulatie van gewichtloosheid en de manier waarop de
artificieel intelligente sonde de werkelijkheid ervaart.
Daarbij was poëzie voor mij heel belangrijk. Veel SFX
en VFX in huidige films zijn gericht op effectbejag,
op het imponeren van het publiek met een razendsnelle opeenvolging van complexe indrukken.
Ik wilde met de deelnemers aan de Vrijplaats kijken
naar hoe we het publiek in ‘poëtische vervoering’
kunnen brengen met SFX en VFX.
Ik vroeg iedereen om hun favoriete kunstwerken te laten zien waarin SFX en VFX op een
poëtische manier ingezet worden. We hebben werk
bekeken van onder andere Apichatpong Weeraset-

095

Poetic Visual &
Special Effects

Jan-Willem van Ewijk

094

hakul, Denis Villeneuve, Beyonce, het Nederlands
Danstheater en Michel Gondry. Daarna hebben we
gebrainstormd om te kijken of we overeenkomstige
elementen konden ontdekken. Daaruit kwamen vier
kenmerken van ‘poëtische effecten’: Er is genoeg
tijd en rust om een effect te kunnen ervaren; er is
een bepaalde vaagheid en mysterie en ongrijpbaarheid; er is vaak een leegte en stilte waardoor de aandacht gericht wordt op het effect; en tot slot komen
er met het effect vaak twee werelden bij elkaar.

Afbeelding p.100

Sessie S



Jan-Willem van Ewijk explored how special and visual effects could
help make his science fiction feature film more poetic.
Jan-Willem van Ewijk vroeg alle deelnemers een filmische scène
mee te nemen waarin de techniek van special en visual effects zijn
ingezet om poëtische, symbolische en metaforische betekenissen
op te roepen. Het maakt sciencefiction mysterieuzer.

14-10-2020

Sessie S

S

De tekening schrijft het verhaal
096

097
[9]

Guus Kaandorp & Noël Loozen p.116

Kunnen een storyboardtekenaar en een regisseur
samen een audiovisueel verhaal maken zonder de
standaard stappen van een ‘filmproces’ te doorlopen? Kan zo’n verhaal ontstaan door het door
iemand anders laten uittekenen van één beeld in
je hoofd, à la een compositietekening? En wat gebeurt er dan in het hoofd van de tekenaar en welk
effect heeft dit op de tekening? En wat levert dit
(ons) op?
De afgelopen paar jaar hebben wij,
Guus Kaandorp en Noël Loozen, geregeld samengewerkt. Meestal werd Guus aan het einde van een
schrijfproces benaderd, zodat hij enkele scènes kon
uittekenen, met als doel tekst naar beeld te vertalen,
zodat het filmplan ook voor andere betrokkenen
crystal clear werd. Maar iedere keer wanneer we
samen gingen zitten om dit te bewerkstelligen,
was het jammer dat we daar niet eerder mee waren
begonnen. Wat zou er zijn gebeurd als we direct
waren gaan samenwerken, nog voordat er maar één
letter op papier stond? Wat zou er gebeuren als we
vervolgens samen, al denkend en tekenend, het
verhaal op een alternatieve manier zouden laten
ontstaan? Levert dit dan andere verhalen en andere
manieren van vertellen op? Kan dit een verrijking
zijn voor het traditionele proces van via treatment
tot scenario en draaiboek komen? Kan het betere
visuele verhalen opleveren door niet meteen met
woorden te beginnen?

Ten tijde van Corona-crisis hebben we, op anderhalve meter afstand, een poging gewaagd ‒ onder
de werktitel Trick Truck. We zijn gestart met een man,
een illusionist, die zijn vrouw doormidden zaagt,
haar hoofd laat verdwijnen om vervolgens het hoofd
weer terug te toveren en de lichaamsonderdelen aan
elkaar te koppelen. De man en vrouw doen deze
act al jaren samen in hun truck; een truck die uitklapbaar is tot performancepodium. De act loopt
gesmeerd, maar al tekenend blijkt hun relatie barsten te vertonen. En dan tovert de man het hoofd
van zijn vrouw niet meer terug…
We hadden graag meer tijd gehad, want tekenen blijkt op sommige punten nog intensiever dan
schrijven. Maar de Vrijplaats heeft ons wel iets van
de vrijheid gegeven die we nodig hadden; het mogen
afstappen van gebaande paden om op unieke ideeën
en oplossingen te komen en onze kennis te verdiepen. Ons inziens sluit dit perfect aan bij Trick Truck,
want hierbij mag de logica losgelaten worden en ons
onderbewustzijn de vrije teugel krijgen.

Afbeelding p.112

Hoe zaag je een vrouw door?, vroegen Guus Kaandorp & Noël Loozen
zich af voor hun magische goochelfilm Trick Truck. Goochelaar- en
doorzaagexpert Paul Weiss kwam het demonstreren, maar liet het
raadsel intact.

Sessie T

Voorafgaand aan het bezoek van goochelaar Paul Weiss namen
Guus Kaandorp & Noël Loozen ons tijdens hun eigen sessie mee door
de tekeningen die ze maakten om hun verhaalelementen te ontwikkelen.

T

Magic Act
099

Sessie T

02-12-2020
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U

Longlist Notebooks

Rehearsal

Sessie U

05-11-2020

D
NFF Conference,
Algorithmic Aesthetics
29-09-2020

F

Feedback Method
Project Katja Verheul
05-11-2020

Feedback Method
03-11-2020 - 06-11-2020,
02-12-2020

Time
06-10-2020

D

Feedback Method
Project Carina Molier
02-12-2020

NFF Conference,
The Art of Making Films
29-09-2020

B

F

F

Feedback Method
Project Steye Hallema
04-11-2020

Reality & Fiction
Project Luciënne Venner
18-11-2020

Decolonisation
28-10-2020

G

Super Natural
25-11-2020

F
Feedback Method
Project Angelo Ormskerk
06-11-2020

H

Reality & Fiction
18-11-2020

F

H

J

L
Mobile Theatre
Project Carina Molier
21-10-2020

O

Post-Human
08-10-2020

Sound Biology
Project Katja Verheul
25-11-2020

Human Nature
02-12-2020

L

Algorithmic Species
18-11-2020

Mobile Theatre
Project Carina Molier
21-10-2020

K

M

N

Script Reading
06-11-2020

R
Algorithmic Species
18-11-2020

R

Rehearsal
05-11-2020

Script Reading
Project Jan_Willem van Ewijjk
06-11-2020

U

Poetic Visual &
Special Effects
14-10-2020

O

S
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Deelnemers

de Regisseurs 2018’ op het
Nederlands Filmfestival en won:
‘Prijs Beste Kunst/ Experimentele
Film’ op het Nahia Filmfestival
Granada, te Spanje. Luciënne’s
werk was onder andere te zien
in EYE Film Museum, Kassel
Documentary Film Festival,
One take festival in Zagreb,
Moskou Biënnale voor Hedendaagse Kunst in Rusland en
het Nederlands Filmfestival.

Angelo Ormskerk (1992)
volgde de opleiding Dans &
Choreografie in Amsterdam en
in Parijs en studeerde in 2013
af aan het Art & Entertainment
College. Hierna reisde en
studeerde hij geschiedenis in
Ivoorkust, Ghana en Australië.
In 2014 groeide zijn passie voor
theater- en filmregie en het
bewustzijn om als kunstenaar
verhalen te vertellen vanuit een
niet-Westerse blik om impact
te hebben op de samenleving.
Hij regisseerde de bekroonde

korte film Mind’s Eye. Door het
vertellen van verhalen vanuit
inheemse verhalenvertelling
(esthetiek) en het herdefiniëren
van sociale normen wil hij in
zijn werk bijdragen aan het
herstel van de nasleep van
het kolonialisme.

Sinds haar opleiding aan
de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten (theater-regie)
onderzoekt Carina Molier (1959)
in haar werk de grenzen tussen
theater, film, beeldende kunst
en muziek, tussen fictie en
werkelijkheid. In samenwerking
met o.a. Frascati, Paradiso,
Toneelgroep Amsterdam en
Toneelgroep Maastricht en een
groep vaste medewerkers ontwikkelde ze een reeks – vaak op
de documentaire werkelijkheid
gebaseerde – multidisciplinaire

voorstellingen. Ook ontwikkelde
ze reflectieve, interactieve
installaties als Hotel 2012 voor
Toneelgroep Amsterdam en de
Parade. Na een aantal korte films
maakte ze twee lange documentaires; My Long Distance Friend
en Back to the Taj Mahal Hotel.
Daarnaast begeleidde ze in de
afgelopen jaren jonge makers
(Veemtheater, Frascati) en studenten van diverse theaterscholen (AHK, HKU, Toneelacademie
Maastricht, ArtEZ en het Rits
in Brussel).

Katja Verheul

Luciënne Venner (1989) is
filmmaakster, performer en
kunstenaar. Haar werk is persoonlijk, intuïtief en poëtisch
met terugkerende thema’s als
verlangen en seksuele identiteit.
One-takes gedraaid op analoge
film is een terugkerend element
in haar werk. Haar afstudeerfilm
A Ride to Moresnet werd door
Het Parool de beste afstudeerfilm van de Gerrit Rietveld
Academie genoemd. Haar onetake film Error of Eros werd
geselecteerd voor ‘Forum van
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Jan-Willem van Ewijk

[7]

Steye Hallema

[6]

Mark IJzerman

[5]

Rajaei een tweejarige residency
aan de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten. In 2009
was ze short-listed voor de
Prix de Rome. Speciale tentoonstellingen met haar werk zijn de
Appel Arts Centre, Stroom Den
Haag, Rotterdam Film Festival,
Rencontres Internationales Paris
Berlin, Art Brussels, Kunsthall
3.14 Bergen, Museum of Modern
& Contemporary Art Rijeka en
Tent Rotterdam.

[8]

[4]

Carina Molier

[3]

Angelo Ormskerk

[2]

Luciënne Venner

[1]

Sara Rajaei
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Sara Rajaei (1976) is een
Iraans-Nederlandse videokunstenaar en filmmaker, gevestigd
in Nederland. In haar werk
bestudeert ze de notie van tijd
door te reflecteren op de afwezigheid van beeld, psychologie
van het geheugen, orale geschiedenis, narratieve technieken en
de fysiek-psychologische ruimte.
Haar oeuvre bestaat uit korte
films en video-installaties, die
instaan tussen vertelkunst en
beeldtaal. Na haar afstuderen
aan de KABK Den Haag verkreeg

Katja Verheul (1988) is filmmaker,
beeldend kunstenaar en onderzoeker. Ze studeerde in 2012 af
aan de Gerrit Rietveld Academie
en behaalde in 2016 een MFA in
Beeldende Kunst aan Goldsmiths
University (VK). Haar onderzoeks- en filmprojecten gaan
over performatieve realiteiten,
post-truth en machtsstructuren.
Haar werk is vertoond op o.a.
Visions du Réel (CH), Kasseler
Dokfest (DE), International
Short Film Festival in Hamburg
(DE), Dokufest (KS), New Wight

Biennial (VS), MAXXI (IT),
Yarat Contemporary Art Center
(AZ), Visio lo schermo dell’arte
(IT) en op de Nederlandse
televisie. Ze had een residentie
aan de Jan van Eyck Academie
(2018-2019).

Mark IJzerman (1988) is mediakunstenaar die installaties en
audiovisuele performances
maakt, waarmee hij processen
creëert die een bepaalde vorm
van eigenheid hebben. Zijn meest
recente werken bekijken de manieren waarop wij als mens onze
ecologie en het niet-menselijke
om ons heen ervaren, of dat nou
landschappen of andere levensvormen zijn. Door verschillende
media probeert hij het nietmenselijke te laten spreken.
Zijn live-performances zijn te

zien geweest bij diverse mediakunstfestivals in Europa (Rewire
Festival, Transmediale/CTM,
FIBER Festival), en hij heeft onlangs installatiewerk getoond bij
MU in Eindhoven, en Art Center
Nabi in Seoul V2_ in Rotterdam.

Als zoon van een goochelaar
probeert Steye Hallema (1976)
magie te creëren met de nieuwste media en technologie. Een
rode draad door zijn werk is het
centraal stellen van het publiek
in zijn ervaringen. Zijn project
‘The Smartphone Orchestra’ is
een orkest gecreëerd met de
telefoons van de toeschouwers.
Steye studeerde muziek en
beeldende kunst aan de
Koninklijke School voor Muziek,
Dans en Kunst in Den Haag
in Nederland en was creatief

leider bij het Medialab van de
Nederlandse omroep de VPRO.
De VR-muziekvideo What do we
care4 was een wereldwijde hit.
De Cinematic VR-ervaring
Ashes to Ashes won goud bij
de Nederlandse VR-awards
en werd genomineerd voor
The Dutch Oscars. Weltatem –
een interactieve Virtual Reality
Opera-game won twee Dutch
Game Awards.

Jan-Willem van Ewijk (1970)
heeft een masterdiploma in
lucht- en ruimtevaarttechniek,
en werkte als vliegtuigontwerper en technologie-investeerder
voordat hij zijn passie voor
het maken van films volgde.
Met zijn vrienden en familie
als cast en crew maakte hij zijn
eerste speelfilm Nu., welke een
speciale vermelding kreeg voor
beste speelfilmdebuut op het
Nederlands Film Festival en de
Grand Prix won op het European
Independent Film Festival.

Jan-Willem werd geselecteerd
voor het Sundance Lab met zijn
tweede speelfilm Atlantic., die
in première ging op het Toronto
International Film Festival en
wereldwijd werd verkocht.

Curatoren

Guus Kaandorp

Guus Kaandorp (1986) studeerde
in 2011 af als fotograaf aan de
KABK. Hij exposeerde in o.a. het
Nederlands Fotomuseum en
Foam – eerst solo, van 2013 tot
2017 als helft van Otto Kaan.
Momenteel is hij werkzaam als
fotograaf, filmer, art director,
muzikant, en, niet onbelangrijk
in het kader van deze Vrijplaats,
(storyboard)tekenaar. Hij hoopt
deze periode de eerste stappen
te zetten van een eerste
graphic novel.

[9]

Dana Linssen is filosoof en
freelance filmcriticus, schrijver,
curator en docent. Sinds 1997
werkt ze als vaste filmcriticus
voor NRC Handelsblad. Daarnaast was zij van 1998-2019
hoofdredacteur van onafhankelijk filmmagazine de Filmkrant.
Dana doceert filmgeschiedenis,
analyse en theorie aan de
Toneelacademie van ArtEZ
Academie voor de Kunsten in
Arnhem, de afdeling Audiovisuele
Media en Writing for Pertormance
aan de HKU Hogeschool voor de

Kunsten Utrecht. Samen met
Jan Pieter Ekker cureert ze sinds
2015 de Critics ‘Choice op het
International Film Festival
Rotterdam, waar ze ongeveer
tien video-essays per jaar laten
maken voor het grote scherm.
Sinds 2009 organiseert ze debatten, residencies en publicaties
onder de naam The Slow Criticism
Project, een ‘speelvorm’ voor
vernieuwende kritiek en een
tegenwicht tegen de commodificatie van filmjournalistiek.

Tekenen is Rogier Klomps manier
om de complexiteit van onze
wereld te vangen, en te contextualiseren door haar te vertalen
in verhalen. Rogier gebruikt verschillende media, waarin het medium zelf verweven is met het
onderwerp. Enkele voorbeelden:
een datagedreven documentaire
waarin open data wordt gebruikt
om een ontransparante multinational te onderzoeken, een
gecrowdsourcede animatiefilm
over Europa getekend door zowel
eurofielen als eurosceptici en

propagandafilms over het onderwerp propaganda. Rogier werkte
als grafisch journalist bij NRC
Handelsblad en produceerde
animaties voor meerdere VPRO
Tegenlicht-documentaires en
andere tv-series. Verder is hij
docent aan verschillende kunstacademies en was hij een van de
begeleiders van de masterclass
Sandberg@Mediapark voor de
edities Technology as Religion
(2018) en Artificial Imagination
(2019).

De internationaal bekende
kunstenaar en filmmaker Fiona
Tan werd geboren in Indonesië
en groeide op in Australië.
Momenteel woont en werkt ze
in Amsterdam. In de afgelopen
vijfentwintig jaar hebben haar
video-installaties, films en fotografische werken steeds meer
internationale bekendheid gekregen en zijn ze over de hele
wereld tentoongesteld. In 2009
vertegenwoordigde ze Nederland
op de Biënnale van Venetië, ze
nam deel aan Documenta 11,

Sao Paolo en Istanbul Biënnales
en vele andere internationale
tentoonstellingen. Tot op heden
heeft ze twee speelfilms geschreven en geregisseerd. History’s
Future (2015) was genomineerd
voor de Tiger Competition op
het International Filmfestival
Rotterdam. Ascent (2016) ging
in première op het filmfestival
van Locarno.
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Noël Loozen
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Dana Linssen

Noël Loozen (1983) is regisseur
en maakte o.a. de korte films
Spoetnik (2005) en Botanica
(2017) en de televisiefilm
Limburgia (2017). Momenteel
is hij bezig met het schrijven
van zijn speelfilmdebuut Crapule.
Naast zijn werk als regisseur
is Noël fotograaf en geeft hij
les op verschillende kunstacademie’s.

Rogier Klomp

Deelnemers

Mentoren
Brigitte van der Sande is
kunsthistoricus en onafhankelijk
curator. Begin jaren 90 startte
ze een doorlopend onderzoek
naar de representatie van de
dagelijkse realiteit van oorlog
in de kunst, resulterend in tentoonstellingen als Soft Target.
War as a Daily, First-Hand Reality
in 2005 in Basis Actuele Kunst
(BAK) in Utrecht en Warzone
Amsterdam(2007-2009), evenals vele lezingen, workshops en
essays over het onderwerp in
binnen- en buitenland. Dit leidde

tot online en offline platform
Other Futures, met werk van
makers en denkers van over de
hele wereld die speculatieve fictie
gebruiken om zich een andere
toekomst voor te stellen en te
bouwen. Brigitte van der Sande
leidde een seminarweek tijdens
de Vrijplaats 2020 –
De Nieuwe Wildernis.
Fiona Tan

Brigitte van der Sande

Gastcurator

Fiona Tan
is mentor van
Vrijplaats deelnemer
Sara Rajei[1].

Mentoren

Thomas Lamers
is mentor van
Vrijplaats deelnemer
Carina Molier[4].

Thomas Lamers is een filosoof
en dramaturg gevestigd in
Amsterdam. Thomas gelooft
dat theater ons helpt onze plaats
in de wereld te begrijpen, zelfs
buiten onze privé-omstandigheden en samenleving. Theater,
op zijn best, navigeert ons door
ecologische veranderingen, opwarming van de aarde en technologische ontwikkelingen.
Niet alleen door informatief
of politiek te zijn, maar vooral
door mensen te ontroeren, te
inspireren en te van de cinema.

verontrusten. Thomas was
mede-oprichter van het veelgeprezen site-responsive en
interdisciplinaire Collectief
Walden, dat ecologisch denken
combineert met theatrale
en installatieve interventies
in natuurlijke en stedelijke
landschappen. Als freelancer
werkte Thomas met o.a. Ivo van
Hove’s International Theatre
Amsterdam, Toneelschuur
Haarlem, Arbo, House of Nouws,
en is house dramaturg bij Ulrike
Quade Company.
Kunsthal Rotterdam, BOZAR
Center for Fine Arts, Eye Filmmuseum, Tokyo Photographic
Art Museum, Yerba Buena
Centre for the Arts, Anthology
Film Archives, Harvard Film
Archives en British Film Institute.

Julian Ross
is mentor van
Vrijplaats deelnemer
Katja Verheul[5].

Julian Ross is een onderzoeker,
curator en schrijver gevestigd in
Amsterdam. Hij is programmeur
bij International Film Festival
Rotterdam, universitair docent
bij Leiden University Centre for
the Arts in Society (LUCAS)
en mentor bij Nederlandse
Filmacademie. Hij was lid van
de selectiecommissie op het
Locarno Film Festival (2018-20)
en heeft filmprogramma’s, tentoonstellingen en optredens
samengesteld in Tate Modern,
Art Institute of Chicago,

Esther Urlus
Tessa Boerman
Thomas Lamers
Julian Ross

Nienke Huitenga

lesbische bokser. Haar tweede
documentaire, Zwart belicht,
onderzoekt de historische representatie van zwarte vrouwen in
schilderijen van Rubens.
Voor International Film Festival
Rotterdam programmeerde ze
‘Black Rebels’, waarbij ze zich
concentreerde op internationale
films over en voornamelijk door
zwarte mensen die de culturele
kloof navigeren sinds het ontstaan van de cinema.
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Nienke Huitenga is een
immersive producer, creative
media strategist en digital artist.
Ze regisseert en produceert
interactieve producties, van
virtual reality tot transmediastrategieën. Huitenga bereikte
een miljoenenpubliek met transmediale verhalen zoals Human
Birdwings en The Modular Body,
bekroond met het eerste Gouden
Kalf in de categorie beste interactieve werk. In 2019 was Huitenga
geselecteerd in de immersive
non-fictie competitie van IDFA

Nienke Huitenga
is mentor van
Vrijplaats deelnemers
Mark IJzerman [6] en
Steye Hallema[7].

Albert van Vuure

Tessa Boerman
is mentor van
Vrijplaats deelnemer
Angelo Ormskerk[3].

Tessa Boerman is een Nederlandse onafhankelijke documentairemaker, programmeur en cultureel
adviseur. Haar werk richt zich op
kwesties van vertegenwoordiging, diversiteit en inclusie. Met
de Dutch Directors Guild pleitte
ze voor culturele diversiteit en
inclusie in de Nederlandse filmen tv-industrie. Ze heeft twee
documentaires gemaakt die aspecten van schoonheid, idealen
en verbondenheid belichten.
A Knock Out kijkt naar het leven
van Michele Aboro, een zwarte
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Na zijn afstuderen aan de
Graphic Design Academy ging
Albert van Vuure vanaf 2002
aan de slag als freelance grafisch
ontwerper voor Planet X. In die
tijd ontwikkelde hij zich van
grafisch ontwerper tot VFX
supervisor. Nu, meer dan 15 jaar
later, is hij co-creative director
van het bedrijf. Planet X is sindsdien uitgegroeid tot een van de
Albert van Vuure
belangrijkste spelers binnen de
is mentor van
Nederlandse filmindustrie en leVrijplaats deelnemer vert creatieve visual effects voor
[8]
Jan-Willem van Ewijk . topfilms en televisie met een

Dennis Kleyn

Sonic Acts Amsterdam en International Film Festival Rotterdam.
Urlus is oprichter en voorzitter
van de Filmwerkplaats, Rotterdam,
het enige door kunstenaars gerunde fotochemische filmlab in
Nederland en wereldwijd bekend
als een van de grootste, technisch
meest geavanceerde en meest
actieve community labs voor
analoge film.

Hanco Kolk

Esther Urlus
is mentor van
Vrijplaats deelnemer
Luciënne Venner[2].

Esther Urlus is een kunstenaar
die werkt met speelfilmformaten
Super8, 16mm en 35mm. Met als
resultaat films, performances en
installaties. Haar werk komt altijd
voort uit DIY-methoden. De processen en technieken die ze gebruikt zijn gebaseerd op heruitvindingen van die van de pioniers
van foto- en cinematografie.
Haar werk is tentoongesteld en
vertoond op festivals en filminstituten over de hele wereld,
waaronder TIFF, Ann Arbor Film
Festival, Filmmuseum Taipei,

Dennis Kleyn
is mentor van
Vrijplaats deelnemer
Jan-Willem van Ewijk[8].

Hanco Kolk
is mentor van
Vrijplaats deelnemers
Noël Loozen and
Guus Kaandorp[9].

DocLab met haar korte roomscale VR-experience ROZSYPNE,
over een oude dame die het dagelijks leven in het Oost-Oekraïense
oorlogsgebied probeert vol te
houden, met de MH17-ramp voor
haar deur. Op dit moment werkt
Huitenga aan WINWIN – een consensus algoritme. Huitenga was
co-founder van innovation agency
Hackastory van 2013 tot 2020.

speciale team van 12 VFX-artiesten. Albert is ook actief betrokken
bij de Nederlandse VFX-gemeenschap als een van de zes oprichters van de Nederlandse VFX
Vereniging. De vereniging, die
hij mede oprichtte in 2014, telt
inmiddels meer dan 100 leden.

Dennis Kleyn is creative director
VFX en CEO van het in Amsterdam
gevestigde bedrijf voor visual
effects ‘Planet X’. Daarnaast is hij
medeoprichter en voorzitter van
de NVX. Planet X (Technologies)
is ook de maker van het virtuele
productieplatform ‘DeepSpace’
dat VR gebruikt om grootschalige
VFXproducties grondig voor te
bereiden.

Kolk maakte zijn debuut in het
blad Tante Leny presenteert!
In 1980 was hij een van de oprichters van het striptekenaarscollectief Studio Arnhem. Na enige
tijd anoniem te hebben gewerkt
voor het weekblad Donald Duck
maakte hij in 1984 de overstap
naar het stripblad Eppo, waarvoor
hij de strip Gilles de Geus ging
maken. Behalve als tekenaar was
Kolk actief als scenarist voor andere strips, waaronder Falco en
Donjon van Uco Egmond. Samen
met Peter de Wit maakte hij de

fotostrip Mannetje & Mannetje.
In 2010 maakte hij samen met
Arnon Grunberg een graphic
novel over Arnons reis van
Istanbul naar Bagdad. In 1996
won hij de Stripschapprijs voor
zijn gehele oeuvre. In 2009 werd
de P. Hans Frankfurtherprijs aan
hem toegekend.

Colofon
(Aan)tekeningen
Rogier Klomp

Drukkerij
NPN Drukkers, Breda

Graphic Design
Rogier Klomp
Studio CXM

Oplage
120

Foto’s
Anas Khatib
Almicheal Fraay

Credits
Redactie en eindredactie
David Hofland
Rogier Klomp
Dana Linssen
Esther Schmidt
Productie
Addy Otto

Met dank aan
Ido Abram,
Eye Filmmuseum
Gabriel Ansah
Mieke Bernink,
	
Master of Film
Nederlandse Filmacademie
Ray Blinker
Marit van de Elshout,
IFFR
Guido Franken,
Cinesud
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Sterre de Jong,
NFF
Winnie Roseval
Brigitte van de Sande
Wanda Schoonhoven
Lara Sitruk
Meike Statema,
IDFA
Sabrina Sugiarto
Elsemijn Teulings
Joost de Vries

De Vrijplaats 2020 werd mede mogelijk gemaakt dankzij
een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds en
de denkkracht en het netwerk van onze stakeholders.
Voor meer informatie www.filmforward.nl

Nazomer 2020 verzamelde zich een groep filmmakers,
virtual reality-tovenaars, tekengoochelaars, audiovisuele
grensverleggers, beeldbedenkers en andere cinematische
hemelbestormers en dromers voor de eerste editie van de
Vrijplaats. Ruim drie maanden kregen zij de gelegenheid
om aan een practice based onderzoek te werken dat niet
door bestaande subsidies en trajecten gecovered werd.
Niet gehinderd door routines, regels of andere conventies. Ze vonden tijd voor verdieping en werden elkaars
klankbord. Hun wekelijkse inspiratiesessies werden een
vrijhaven voor vergezichten. Hier een klein reisverslag
inclusief de mindmaps van hun avonturen.
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