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Amsterdam, 5 augustus 2021 
 

Women Make Film: A New Road Movie Through 
Cinema toont bijzondere films geregisseerd 
door vrouwen 
 

 
 

Dit najaar in Eye: een alternatieve versie van de filmgeschiedenis, met 
vrouwen in de hoofdrol. Filmkenner Mark Cousins laat in Women Make 
Film: A New Road Movie Through Cinema zien hoe vrouwen vanaf de 
begintijd van de cinema een belangrijke rol speelden; ze stonden achter 
de camera, regisseerden en waren soms ook producent. Hoog tijd voor 
een nieuwe canon, met werk van Céline Sciamma, Barbara Loden, 
Debra Granik, Márta Mészáros, Lois Weber, Haifaa Al-Mansour en 
Germaine Dulac. 
 

Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema, vanaf 2 september 
te zien in Eye en de landelijke filmtheaters. In Eye ook met thematisch 
filmprogramma.  eyefilm.nl/womenmakefilm    

https://www.eyefilm.nl/nl/programma/women-make-film/295726
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Nu film meer dan 125 jaar oud is en steeds meer jonge vrouwelijke 
filmmakers zich melden, wordt het tijd de geschiedschrijving te herijken. 
Vrouwelijke filmmakers en -vakmensen hebben een belangrijk aandeel gehad 
in de ontwikkeling van de film. Hun namen zijn lang onbekend gebleven, 
maar Mary Pickford, Florence Lawrence en Alice Guy-Blaché waren pioniers: 
ze runden eigen studio’s, ontwikkelden hun eigen scenario’s en leverden hun 
bijdrage aan wat later de filmindustrie zou heten. 
 
Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema is vanaf 2 
september te zien in Eye en de landelijke filmtheaters, in een samenwerking 
van het filmmuseum met filmdistributeur Piece of Magic. De meerdelige serie 
(duur: 14 uur) is samengesteld en van commentaar voorzien door de 
regisseur en filmkenner Mark Cousins, onder meer bekend van de serie The 
Story of Film: An Odyssey (2011). 
 
De documentaire wordt in Eye verschillende malen vertoond in vier blokken 
en is daarnaast te volgen als filmcollege op 7 woensdagavonden, vanaf 8 
september. Filmjournalist Dana Linssen voorziet deze vertoningen van een 
inleiding. Aansluitend is er een voorstelling van een film die in de betreffende 
aflevering besproken wordt, eveneens voorzien van een inleiding door Dana 
Linssen. 
 
Landelijke uitbreng 
In de landelijke filmtheaters zijn twee (digitaal) gerestaureerde klassiekers te 
zien die in het programma zijn opgenomen, Le bonheur (Agnès Varda, 1965) 
en het onder het Sovjetregime gedraaide oorlogsdrama The Ascent (Larisa 
Shepitko, 1977). 
 
Ter gelegenheid van de uitbreng van Women Make Film: A New Road Movie 
Through Cinema (i.s.m. met distributeur Piece of Magic) zijn er ook 
landelijke voorstellingen van Jane Campions klassieker The Piano (1993, 
digitale restauratie) en twee (digitaal gerestaureerde) klassiekers van Chantal 
Akerman: Jeanne Dielman, 23, Quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975) en 
Les rendez-vous d'Anna (1978)   
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Films bij de filmcolleges 
 
Girlhood Céline Sciamma (FR 2014) 8 sept 21.30 
 
De onweerstaanbaar energieke Marieme begint een nieuw leven na de 
ontmoeting met drie vrijgevochten meiden in haar Parijse banlieue. 
 
Wanda Barbara Loden (VS 1970) 15 sep 21.30 
 
Meelevend en indringend meesterwerk over een vrouw die aan de rand van 
de samenleving is gestrand. 
 
Winter’s Bone Debra Granik (VS 2010) 22 sep 21.30 
 
Rauw-realistische thriller met Jennifer Lawrence (Oscarnominatie) als 17-
jarige die de confrontatie aangaat met de onderwereld. 
 
Napló - Diary For My Children Márta Mészáros (HU 1982) 29 sept 21.30 
 
Persoonlijke verslag over het leven in communistisch Hongarije won in 1984 
de Grote Juryprijs van het Cannes-filmfestival. 
 
Shoes Lois Weber (VS 1916) 6 okt 21.30 
 
Nieuwe restauratie van Lois Webers baanbrekende melodrama over een arm 
winkelmeisje, met lezing van Jane Gaines, Columbia University. 
 
Wadjda Haifaa Al-Mansour (SA 2012) 13 okt 21.30 
 
Een elfjarig meisje in Saoedi-Arabië spaart om een fiets te kunnen kopen. 
Veelgeprezen portret van een meisje dat conventies tart. 
 
La coquille et le clergyman Germaine Dulac (FR 1927) 20 okt 21.30 
 
De eerste surrealistische film ooit gemaakt geldt nog altijd als boegbeeld van 
de avant-gardefilm. Germaine Dulac verrichtte baanbrekend werk. 


