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29 november 2022 

TENTOONSTELLINGEN EN SELECTIE FILMPROGRAMMA’S 
2023 IN EYE 

 

Eye Filmmuseum maakt de tentoonstellingen en een selectie 
van de filmprogramma’s van 2023 bekend. In het nieuwe jaar 
opent de overzichtstentoonstelling van het werk van Saodat 
Ismailova, in de zomer gevolgd door de tentoonstelling over 
Werner Herzog.Ook presenteert Eye filmprogramma’s rond 
Krzysztof Kieślowski, Alberto Lattuada en Felix de Rooy, 
gevolgd door de presentaties van de Programmeurs van de 
Toekomst. In de herfst van 2023 zijn er retrospectieven van 
Preston Sturges en Andrea Arnold & Lynne Ramsay. 
 

VOORJAAR 2023 
 
Tentoonstelling Saodat Ismailova 
Eye presenteert een tentoonstelling met het werk van Saodat 
Ismailova (1981, Oezbekistan), de winnaar van de Eye Art & Film 
Prize 2022. Ismailova vervlecht mythen, rituelen en dromen met het 
dagelijks leven en vraagt op zeer genuanceerde wijze aandacht voor 
maatschappelijke kwesties zoals ecologische problematiek en het 
recht van vrouwen om zich al dan niet te sluieren. In haar werk is 
veel ruimte voor intuïtie, magie en muziek. De veelbewogen politieke 
geschiedenis van de regio is daarbij nooit ver weg.  
 
Krzysztof Kieślowski 
In de films van de Poolse regisseur Krzysztof Kieślowski (1941-1996) 
wordt steeds opnieuw het verhaal verteld van een mens die niet weet 
wat goed of slecht is en wanhopig op zoek is naar een antwoord. 

Kieślowski legde het dagelijkse leven in het communistische Polen 
vast in scherp geobserveerde documentaires en brak internationaal 
door met de tiendelige filmserie Dekalog, waarin hij de betekenis van 
de Tien Geboden voor de moderne mens onderzocht. In zijn 
succesfilms La double vie de Véronique en de Trois couleurs-trilogie, 
met Franse sterren als Irène Jacob en Juliette Binoche, spelen 
verwantschap, identiteit en toeval een grote rol.  
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Alberto Lattuada  
Een selectie films van regisseur Alberto Lattuada, een 
ondergewaardeerde filmmaker wiens productieve carrière meer dan 
vier decennia Italiaanse cinema beslaat, van zijn debuut Giacomo 
l'idealista in 1943 tot Una spina nel cuore in 1986. Zijn gepolijste stijl 
wist hij te vermengen met een voorliefde voor populaire verhalen en 
invloeden uit Hollywood-genres, met name thriller en melodrama. 
Met de herontdekking van Alberto Lattuada is een van de best 
bewaarde geheimen van de Italiaanse cinema eindelijk te zien.  
In samenwerking met Locarno International Film Festival. 
 
Felix de Rooy 
Felix de Rooy is een filmmaker uit Curaçao die ook actief is als 
acteur, beeldend kunstenaar, theatermaker en verzamelaar. Veel 
jonge zwarte makers in Nederland en op de Cariben zien hem als 
belangrijke inspiratiebron. In zijn werk focust De Rooy zich op 
onderwerpen als transculturalisme en de manier waarop 
verschillende culturen elkaar zien. Zelf beschrijft hij zijn stijl 
als psychic realism: kleurrijke dromerige afbeeldingen waarin 
menselijke en mythologische figuren centraal staan. 
In samenwerking met Stedelijk Museum Amsterdam. 
 

ZOMER 2023 
 
Werner Herzog 
Eye presenteert een tentoonstelling en filmprogramma rond het werk 
van de illustere filmmaker Werner Herzog (1942, München). In zijn 
eigenzinnige films schept hij buitengewone verhalen met 
megalomane avonturiers en meedogenloze landschappen, en toont 
een fijne neus voor het operateske en de romantiek. Zelf spreekt hij 
over een zoektocht naar het sublieme, het onbevattelijke van wat 
groots is. 
 
Presentaties Programmeurs van de Toekomst 
Programmeurs van de Toekomst is een opleidingsprogramma in Eye 
voor toekomstige programmeurs van films en de kunst van het 
bewegende beeld. Drie dagen lang presenteren de drie deelnemers 
hun eigen filmprogramma: Janilda Bartolomeu-Leite toont beelden 
die postkoloniale monsters ontmaskeren, Koree Wilrycx laat zien hoe 
vrouwelijke makers naar mannen kijken, en Kseniia Bespalova toont 
beelden van lokale gemeenschappen versus Russisch kolonialisme. 
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NAJAAR 2023 
 
Written and directed by Preston Sturges 
Preston Sturges is een van de grote namen van Hollywood, die het 
genre van de screwball comedy van de jaren 30 naar een ander 
niveau bracht. Zijn dialogen klinken vandaag nog verrassend 
naturalistisch, volwassen en hun tijd ver vooruit. Zijn films zijn 
geestige, scherpe en soms hilarische komedies, neigend naar het 
absurde en vol subtiele maatschappijkritiek. Hij zou eigenlijk in één 
adem moeten worden genoemd met regisseurs als Frank Capra, 
Howard Hawks en Billy Wilder en toch is hij – zeker in Nederland – 
een weinig bekende auteur.  Met recht dus een regisseur om op het 
grote doek te herontdekken. 
 
Andrea Arnold & Lynne Ramsay 
De eigenzinnige Britse filmmakers Andrea Arnold (American Honey) 
en Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin) maken films alsof 
hun leven ervan af hangt. Niet qua aantal, maar wel wat betreft 
urgentie. In hun films over vrouwen, jongvolwassenen en kinderen 
snijden ze thema’s aan als armoede, opvoeding, vrouw-zijn, verdriet, 
schuld en dood. Hun speelfilms leunen minder op dialoog, maar 
gebruiken in plaats daarvan beeld, muziek en geluidsontwerp om 
hun portretten van stil verdriet te creëren – soms hard en wreed, 
maar altijd onontkoombaar. In samenwerking met filmtheater KINO in 
Rotterdam. 
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