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14 februari 2023 

AMSTERDAMSE FOTO’S VAN ROBBY MÜLLER  

TE ZIEN IN EYE 
 

Eye Filmmuseum toont een selectie van de foto’s van 
Amsterdam van Robby Müller (1940-2018), Nederlands 
beroemdste Director of Photography. Dit ter gelegenheid van de 

publicatie Robby Müller – Amsterdam Photos. De presentatie is 
van 18 februari tot en met 5 maart te vinden op de wand 
bovenaan Eye’s grote trappen, en is vrij toegankelijk. 
www.eyefilm.nl/robbymuller  
 

 
Robby Müller, Sea Palace, Amsterdam, ca. 1991. Copyright: Robby Müller 

Archive/Annet Gelink Gallery, Amsterdam 

 

Robby Müller was als cameraman verantwoordelijk voor memorabele 
filmshots in moderne klassiekers van regisseurs zoals Wim Wenders, 
Jim Jarmusch, Lars von Trier en Steve McQueen. Ook als hij niet 
aan het werk was, had hij altijd een fotocamera bij zich. Op reis 
fotografeerde hij in hotelkamers, vanuit treinen en op straat. Steeds 
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volgde hij het licht of viel zijn oog op onverwachte details. Dat 
vastleggen van bijzonder beeld deed hij ook in zijn thuisstad 
Amsterdam. 

 

Serie Amsterdams licht  
In 2016 presenteerde Eye Robby Müller – Master of Light, een grote 
tentoonstelling over Müllers werk. Het jaar daarop werd hij 
genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. Tijdens een 
interview kwam het gesprek op zijn Amsterdamse foto’s – zouden die 
niet als serie in Het Parool gepubliceerd kunnen worden? Müller 
overleed in 2018 maar een jaar later kon zijn vrouw, kunsthistoricus 
en beeldredacteur Andrea Müller-Schirmer, het plan realiseren. Voor 
de serie Amsterdams licht selecteerde ze iedere week foto’s die 
Müller nam tijdens zijn wandelingen door Amsterdam. 
 
Ze schreef er korte associatieve teksten bij, die veel vertellen over 
Müllers manier van werken en leven. Vaak citeerde ze Müller zelf, 
die bijvoorbeeld over zijn manier van filmen zei: ‘De magie van het 
beeld hangt af van de kijker die gelooft in de realiteit van het licht. Ik 
heb de neiging om heel veel respect te hebben voor het licht dat er al 
is op locatie. […] Ik hou ervan om het publiek de kans te geven 
dingen voor zichzelf te ontdekken, in plaats van ze te betuttelen door 
kunstmatig wijzen op licht en kaders.’ 
 

Speciale publicatie  
Amsterdams licht verscheen tussen 6 mei 2019 en 15 juni 2020 
wekelijks in Het Parool. De serie is nu gebundeld in de publicatie 
Robby Müller – Amsterdam Photos, uitgegeven door Roma 
Publications. Behalve Müllers foto’s en Müller-Schirmers teksten 
bevat deze ook bijdragen van Bianca Stigter en Jan Pieter Ekker. Het 
boek is vormgegeven door Linda van Deursen. Te koop in de Eye 
Shop:  € 25,00 
 
De boekpresentatie vindt plaats op 21 februari bij Annet Gelink 
Gallery, Amsterdam, van 17.00 t/m 19.00 uur. Daar zijn van 17 
februari tot en met 4 maart ook enkele originele foto’s uit de serie te 
zien.  
 

EIND PERSBERICHT 
 
NOOT VOOR PERS, NIET VOOR PUBLICATIE 
 
Rachel Voorbij, publiciteit en PR manager. 
Tel: 0630254143 

Mail: RachelVoorbij@eyefilm.nl 
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