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VR-PROGRAMMA VENETIË FILM FESTIVAL PLUS 
DRIE VR-INSTALLATIES IN EYE FILMMUSEUM 

 
Venice VR Expanded, de volledige selectie van VR-werken van het 
Filmfestival Venetië, is in september ook te zien in Eye Filmmuseum, 
aangevuld met drie recente VR-installaties van Nederlandse makers. 
Deze artistieke en ruimtelijke virtual reality-werken bestaan uit Apart / 
Samen, Angels of Amsterdam en Hands-on Hamlet. 
 
Venice VR Expanded en Nederlandse installaties, van 1 t/m 12 september in 
Eye Filmmuseum, IJpromenade 1, Amsterdam, eyefilm.nl/xtended. Tickets te 
koop vanaf half augustus.  

http://www.eyefilm.nl/xtended
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Het prestigieuze Virtual Reality-programma van het filmfestival van Venetië, 
is in september ook dit jaar weer te zien in zo’n twaalf internationale culturele 
instellingen en musea, waaronder Eye Filmmuseum.  
 
Voor meer informatie over de Venice VR Expanded selectie klik hier. 
 
Dit keer zijn er naast de selectie van het Venetië ook drie VR-installaties te 
zien in Eye. Alle drie zijn van de hand van makers uit de Benelux. 
 

Beeld: Een scene uit de VR ervaring ‘part / Samen. 

 
Apart / Samen 
Demian Albers en Micha Hamel, 20’ 
 
Deze VR-ervaring van schrijver-muzikant Micha Hamel en VR-maker 
Demian Albers voelt zowel groots als intiem. Groots omdat je in deze room 
scale VR ervaring vrij rond kunt wandelen door de driedimensionale 
tekeningen op het ritme van de woorden. Intiem omdat je in Apart Samen 
letterlijk in een liefdesrelatie duikt die op de klippen dreigt te lopen.  
  

https://www.labiennale.org/en/news/selection-complete-works-venice-vr-expanded-0
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Door de speels getekende tableaus en de intuïtieve interactie beleef je de 
jeugdherinneringen van de geliefden die tegenpolen blijken. Als volwassenen 
hebben ze hun eigen gevoelens en verwachtingen, maar welke kies jij om aan 
te horen of te onderzoeken? Door deze keuzevrijheid en het feit dat je nooit 
alles kunt meekrijgen, wordt hun liefdesgeschiedenis voor de bezoeker een 
subjectieve én intuïtieve ervaring. 
 

Apart / Samen is geselecteerd / genomineerd voor het Gouden Kalf Digitale 
Cultuur tijdens het Nederlands Film Festival 2021 
 

 

Angels of Amsterdam 
Anna Abrahams en Avinash Changa, 15-30’  
 

Als gast van een speelhuis in zeventiende-eeuws Amsterdam word je 
deelgenoot van een belangrijke episode in het leven van vier jonge vrouwen. 
Je ontmoet Maritgen Jans die besluit te transformeren tot David Jansz, de 
weggelopen tot slaafgemaakte Juliana die zich verschuilt voor de man die 
haar als zijn eigendom beschouwt, de kansloze migrant Elsje Christiaens die 
in een vlaag van wanhoop haar slaapvrouw met een bijl te lijf gaat, en Soete 
Cut die van haar seksualiteit haar kracht maakt. Vier strijdlustige engelen 
voor wie het goud van de Gouden Eeuw onbereikbaar was. Ieder van hen 
nam, op haar eigen manier, haar lot in eigen handen.  
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Angels of Amsterdam is de enige geselecteerde Nederlandse inzending voor 
de VR-competitie van het filmfestival van Venetië. Het werk is ook 
geselecteerd voor het Gouden Kalf Digitale Cultuur tijdens het Nederlands 
Film Festival. 
 

 
Beeld: Hands-on Hamlet 

 
Hands-on Hamlet 
Eric Joris en Mesut Arslan, 15’ 
i.s.m. De Brakke Grond, 1 t/m 5 september 
 
Hoe te handelen in een wereld vol conflict als elke moraal bepaald wordt door 
een ander mens- en wereldbeeld? CREW buigt zich over deze en andere 
actuele Hamlet-vragen. In deze installatie stap je via een videobril fysiek en 
virtueel rond in de wereld van Hamlet. Al dwalend door de imaginaire gangen 
van Elsinore verplaats je je door een vijftal scènes die je vanuit verschillende 
perspectieven meemaakt. Het eerste is de virtuele 3D-wereld waar de 
personages in historische kostuums in een 17de-eeuws kasteel verschijnen. De 
tweede is een ‘echte’ wereld die bestaat uit 360° videobeelden gefilmd tijdens 
het repetitieproces. 


