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Hoeveel etiketten, niches, subcategorieën zijn er denkbaar in film? Het 
aantal lijkt oneindig maar ik vermoed dat de grens ervan wordt bepaald 
door de diversiteit aan platforms waar films getoond kunnen worden. 
Vroeger waren die mogelijkheden nog tamelijk overzichtelijk.  
Je had arthouse en blockbusters, netjes verdeeld tussen filmhuizen 
en bioscopen (ik beperk me even tot Nederland). Die indeling is er nog 
steeds, maar ze wordt langzaamaan aan het zicht onttrokken door een 
aaneenschakeling van alternatieve publieke vertoningsplekken. Festi-
vals, tentoonstellingen en daarnaast de oneindig beschikbare hoeveel-
heid digitale kanalen zijn allemaal op zoek naar relevantie, en dat niet 
per se binnen het disciplinaire domein van “film”. 
Voordat deze alternatieven zich aandienden waren er ook al alternatie-
ven. In 1980 was ondergetekende filmprogrammeur en –operateur in 
het roemruchte jongerencentrum Azotod in De Meern (inmiddels een 
Utrechtse wijk). Typisch zo’n gelegenheid waar het onderscheid tussen 
arthouse en commercieel er nauwelijks toe deed. 

Een trouw en aanzienlijk publiek van pubers
Wekelijks werd er een koffer afgeleverd met daarin de 16mm spoelen 
van een of andere B-film uit de catalogus van de firma Dentex, die ik 
afdraaide voor een trouw en aanzienlijk publiek van pubers. Dat kreeg 
in het positieve geval Mondo Cane of Die Blechtrommel voorgeschoteld, 
afgewisseld met broeieriger titels als Het Debuut (waarvan de debute-
rende hoofdrolspeelster Marina de Graaf uit De Meern afkomstig dan 
wel regelmatig bezoekster van de Azotod zou zijn), Emanuelle 1 t/m 3  
en het roemruchte Histoire d’O. 
Bij deze laatste had ik per ongeluk de spoelen verwisseld, wat pas  

duidelijk werd toen er na de aftiteling nog een spoel in de koffer bleek 
te liggen. Het verhaal had er volgens de Azotod-gangers niet onder 
geleden. 
Zowel Histoire d’O als het jongerencentrum valt onder de categorie  
van het onclassificeerbare. De eerste een BDSM-film en artistiekerig  
geschiedenisepos tegelijk; de andere een allegaartje aan activiteiten 
waar de tweede generatie babyboomers zich massaal van alles en nog 
wat liet aanleunen – als ze maar niet naar de kerk hoefden. 

Het topje van de ijsberg
In ons huidige, neoliberale tijdperk is individualistisch onderscheid een 
leidend principe en dus zijn er heel veel verschillende niches nodig. 
Filmfestivals zijn er in Nederland in net zo veel soorten als dat er films 
te onderscheiden zijn: internationale film, Nederlandse film, documen-
taire, animatie, korte film, eenminutenfilm, architectuurfilm, wereldfilm, 
kinderfilm, Afrikaanse film, Arabische film. Dit is nog niet eens het topje 
van de ijsberg. 
Ik wil het hier hebben over film gemaakt door beeldend kunstenaars. 
Dat begon ruim een halve eeuw geleden met film- en videoregistraties 
van performances. In het huidige digitale tijdperk laat de kunstenaar 
geen enkele mogelijkheid meer onbenut om filmisch werk te maken en 
te tonen. “Kunst” is op zich een ijzersterke niche die elk ander etiket 
overbodig maakt.
Niettemin is er binnen die niche sprake van een fijnmazig, zich continu 
vertakkend stelsel van (sub-)categorieën. Videoregistraties van per-
formances geëxposeerd op een simpele monitor ontwikkelden zich tot 
spectaculaire videoprojecties, sculpturen en complete installaties met 
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YouTube is de film internationaal uitgegroeid tot een kleine blockbuster, 
waar menige Nederlandse filmproductie jaloers op kan zijn.
Er zijn in Nederland meer kunstenaars die, zoals Steve McQueen, 
volledige speelfilms maken, maar die vanwege bepaalde kwaliteiten 
en de kunstenaarsachtergrond wellicht beter te omschrijven zijn als 
‘kunstenaarsspeelfilms’. Eerder dit jaar ging op het IFFR de film Cactus 
Flower in première, van de Egyptische, in Nederland woonachtige Hala 
Elkoussy. Zoals al haar foto- en videowerk van de afgelopen vijftien jaar 
gaat ook deze film over Cairo, de zinderende en veelkoppige metropool 
met vijftig eeuwen geschiedenis. Het is een melancholische vertelling 
over het leven “van de gewone mens” in een stad waarvan de inwoners 
per definitie altijd op gespannen voet staan met de autoriteiten, en waar 
de huidige repressieve situatie in feite weinig verschil maakt in het leven 
van alledag. Die spanning, en de flegmatische omgang daarmee, is de 
kern van dit filmische story from below. De kunstenaarshand herken je 
door de manier waarop de scènes als een collage aaneengeregen zijn, 
door de kostumering, de aandacht voor uitbundige kleuren, of door de 
plotselinge interventies met dromerige ensceneringen (wat een beetje 
doet denken aan Terry Gilliam’s Brazil). 

Avantgardistische tradities
Elkoussy maakt deel uit van een groeiende groep kunstenaars die hun 
werkterrein uitbreiden naar de speelfilm. Net als bijvoorbeeld Fiona 
Tan en Gerald van der Kaap, wier werk is opgenomen in het Forum-pro-
gramma. Het kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen en Siebren de 
Haan legt zich toe op films geïnspireerd door de Nederlandse documen-
taire traditie en avantgardistische cinema. Dat begon in de vorm van 
filminstallaties voor kunstruimtes maar inmiddels leggen zij zich toe op 
volwaardige documentaires op zichzelf. Met hun bijzondere filmische 
signatuur brengen zij de consequenties van globalisering op arbeid en 
het dagelijks leven van arbeiders in beeld. Hun ruim zestig minuten 

durende Episodes of the Sea (2014) kwam grotendeels tot stand door, 
en met, Urker vissersfamilies. Het is een prachtige vertelling over het 
aanpassingsvermogen van de Urkers aan de globale visserijcompeti-
tie, aan draconische quota, aan de modernste technieken en Europese 
arbeidsmigratie. Wie deze film heeft gezien, zal het niet meer wagen om 
Urk als traditioneel of zelfs achterlijk weg te zetten; het dorp vormt juist 
de voorhoede in de globalisering. Het werk toert inmiddels langs inter-
nationale kunstinstellingen en filmfestivals, en heeft daarnaast succes 
in buurthuizen, omdat het samengaan van traditie en globalisering nu 
eenmaal een brede interesse kent. 
Inmiddels zijn Van Brummelen en De Haan aan een nieuwe film begon-
nen, Citizens of Nature, in het binnenland van Suriname. Door hun erva-
ringen met professionele filmproductie, een terrein dat voor kunstenaars 
nog vrijwel ontoegankelijk is, zijn ze een instituut gestart, Vriza, dat zich 
specifiek toelegt op filmproducties voor beeldend kunstenaars. 
Het zal dus niet lang duren of ook het Nederlands Film Festival kan zich 
oriënteren op een nieuwe, volwaardige niche: de kunstenaarsfilm.
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monitoren, filmprojectoren, videobanden en eindeloze filmloops, en tot 
slot een hele klasse aan werken die zich niet of nauwelijks meer onder-
scheidt van “film”. 
Dat vervagend onderscheid is ten dele een gevolg van de teloorgang van 
technische definities. Termen als “film” en “video” verwijzen uiteindelijk 
naar de respectievelijke dragers van bewegend beeld. Film klinkt als cel-
luloid, dat soms nog door kunstenaars en regisseurs wordt ingezet als 
specifieke techniek met een historisch karakter. Video is vandaag de dag 
alleen nog bruikbaar als brede term voor het doorgeven van bewegend 
beeld op elektronische wijze. Oftewel, vrijwel alle film die tegenwoordig 
gemaakt en bekeken wordt.
Zodoende is er een klasse ontstaan van videoproducties die weliswaar 
ondenkbaar zijn zonder het circuit van de beeldende kunst – kunstaca-
demies, musea en tentoonstellingsruimtes, kunstcollecties, galeries 
en kunstsubsidies – maar die feitelijk niet meer onder de noemer kunst 
alleen zijn te rangschikken. Niet dat ze geen kunst zouden zijn, maar ze 
circuleren niet meer exclusief binnen datzelfde kunstcircuit. 

Vertoningsmogelijkheden
Mijn eerste voorbeeld is Episode III – Enjoy Poverty van Renzo Mar-
tens. Het werk ging tien jaar geleden tegelijkertijd in première in de 
(nu opgeheven) projectruimte SMBA van het Stedelijk Museum én als 
openingsfilm op het International Documentary Film Festival Amster-
dam. Een meesterzet, want sindsdien is het veelgevraagd zowel door 
kunstinstellingen als de filmwereld, internationaal. Martens heeft dus 
dubbel profijt van twee afzonderlijke circuits van belangstelling, verto-
ningsmogelijkheden en afzetkanalen. De film heeft een spectaculaire, 90 
minuten durende spanningsboog die zich voltrekt in Congo DRC. Mensen 
vragen wel eens of, en waarom, het werk kunst is, en of het niet eigenlijk 
een documentaire is. Het antwoord luidt dan: Het is beide. U kunt weer 
rustig slapen.

Diepgaande beschouwingen
KIRAC – Keeping It Real Art Critics is het geesteskindje van kunstenaar 
Stefan Ruitenbeek. Ruitenbeek maakte al filmpjes sinds zijn afstuderen 
aan de Rietveld-academie. Met zijn persoonsgerichte, psychisch-
kritische evaluaties jaagt hij de mensen van wie zijn carrière als 
kunstenaar afhankelijk zou kunnen zijn, regelmatig tegen zich in het 
harnas. Na een kort samenwerkingsverband met pornoproducente  
Kim Holland leek het sowieso gedaan met die carrière (een waardig 
opvolger van Histoire d’O heeft het in ieder geval niet opgeleverd). 
Maar met KIRAC heeft Ruitenbeek zijn dilettanterige attitude een 
plaats gegeven. Juist door de persoonsgerichte benadering is KIRAC 
een kanaal waarin kunst niet alleen aan de hand van de kunstwerken 
zelf wordt geanalyseerd; het gaat vooral in op de verstrengeling van 
financiële speculatie, narcisme en volgzaamheid als intrinsieke aspecten 
van de kunst en de kunstbeoordeling. 
Ruitenbeek brengt, samen met kunstenaar Tarek Sadouma, een 
gefortuneerde galeriehoudster uit Los Angeles aan het huilen vanwege 
haar gekoketteer met maatschappelijk geëngageerde kunst. In een 
andere film probeert hij samen met KIRAC-collega Kate Sinha Episode III 
te fileren. 
Ze slagen daar niet helemaal in, maar de analyse is zeker diepgaander 
en origineler dan we van de gemiddelde Nederlandse kunstcriticus 
mogen verwachten – mede omdat die vaak ondoorzichtige belangen 
heeft bij dezelfde kunstenaars en kunstinstellingen die bekritiseerd 
moeten worden. 

Kunstenaarshand
Ruitenbeek heeft daar geen last van. Zijn recentste film is een docu-
men-taire van meer dan een uur over de Amerikaanse kunsthandelaar 
Stefan Simchowitz, wat een ongegeneerde uiteenzetting is geworden 
over de dominante rol van marktmanipulatie in de kunstwereld. Op 


