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Man Machine 
Pseudo Human Being 
Man Machine 
Super Human Being
(Kraftwerk, 1978)

What still makes us uniquely human when 
robots are able not only to imitate our actions but 
artificial intelligence even surpasses our brain
power? The Man Machine, Eye’s film programme 
about the merger between man and machine, 
and the role of high tech and big data, explores 
the con flicting emotions inevitably involved in the 
process. The programme focuses on the cinematic 
repre sen ta tion of our fear of becoming super fluous 
and our longing to achieve immortality by upload
ing our minds to a comprehensive data system – 
and live on peacefully in a world without gender 
differences, birth or death.

Since the beginning of cinema, there have been 
filmmakers who were inspired by the tension 
between man and machine. An understandable 
fascination, as filmmakers themselves are a kind 
of machine men, with their superhuman camera 
eye. Films reflect the spirit of the times. The initial 
fear was loss of employment due to automation, 
whereas the current generation’s main anxiety is 
how AI can hijack the human mind. 

The Man Machine includes dystopian and utopian 
visions of the future: Frankenstein’s monster finds 
a bride, an operating system that has Scarlett 
Johansson’s seductive voice makes hearts beat 
faster and cult hero Tetsuo, the avenger made of 
iron and scrap steel, lashes out.

The threeweek programme draws liberally on 
Eye’s own collection and partner archives: from 
Futura der Maschinenmensch in Fritz Lang’s 
classic Metropolis to technologized state control in 
George Lucas’ THX 1138, from Edward Scissor
hands, the endearing boy with scissors for hands, 
to Ex Machina in which the highest form of artificial 
intelligence is put to the Turing test. 

This is how visions of the man machine and tech
nological man are projected in cinema. The Man 
Machine also features talk shows, lectures and 
performances. At the same time the programme 
connects with the exhibi  tion by the Japanese artist 
Ryoji Ikeda, whose audio and visual compositions 
are inspired by the binary language of computer 
data.

Anna Abrahams and Ronald Simons
Eye Programmers 

Wat is er nog uniek aan de mens als een robot 
niet alleen onze handelingen kan imiteren maar 
kunstmatige intelligentie ons denk ver mogen zelfs 
overtreft? Met het filmprogramma The Man 
Machine, over de fusie van mens en machine, en 
de rol van hightech en big data, onderzoeken we 
de tegenstrijdige emoties die hier onvermijdelijk 
mee gepaard gaan. We  kijken naar de filmische 
verbeelding van de angst om overbodig te worden 
en het verlangen naar onsterfelijkheid door onze 
geest te uploaden naar een groot datasysteem – 
en zo rustig voort te bestaan in een wereld zonder 
sekseverschillen, zonder geboorte of dood.

Sinds het ontstaan van de cinema zijn er film
makers geweest die zich lieten inspireren door het 
spanningsveld tussen mens en machine. Niet zo 
vreemd, want zijn filmers zelf niet machinemensen, 
met hun bovenmenselijk camera oog? De films 
geven vorm aan de tijdgeest. Overheerste in eerste 
instantie nog angst voor het verlies van arbeid,  
de huidige generatie vreest vooral het verlies van 
het autonome menselijk brein. 

In The Man Machine wisselen vreeswekkende en 
hoopvolle toekomstvisies elkaar af: het monster 
van Frankenstein vindt zijn bruid, een besturings
programma met de verleidelijke stem van Scarlett 
Johansson doet harten sneller kloppen en Tetsuo, 
de wrekende cultheld van ijzer en schroot, slaat 
van zich af.

Gedurende drie weken wordt rijkelijk geput uit de 
collectie van Eye en collega archieven: van Futura 
der Maschinenmensch in Fritz Langs klassieker 
Metro polis tot de technologische staatsinvloed in 
THX 1138 van George Lucas, van de ontroerende 
jongen met scharen in plaats van handen Edward 
Scissorhands tot Ex Machina waarin de hoogste 
vorm van kunstmatige intelligentie wordt onder
worpen aan de Turingtest. 

Zo projecteren we droombeelden van de menselijke 
machine en de techno logische mens in de cinema. 
Daarnaast zijn er talkshows,  lezingen en perfor
mances. Ook sluit het filmprogramma aan bij de 
tentoonstelling van de Japanse kunstenaar Ryoji 
Ikeda, die composities in beeld en geluid maakt, 
geïnspireerd door de binaire taal van computer data.

Anna Abrahams en Ronald Simons
Programmeurs Eye

Ryoji Ikeda: datamatics [ver 2.0]

Het is niet voor alle afbeeldingen mogelijk gebleken de  
recht hebbenden te achterhalen, graag contact opnemen met  
annavanpraag@eyefilm.nl

We regret it has not been possible to trace the rights holders  
of all images. Please contact annavanpraag@eyefilm.nl if you are 
a rights holder.



Toen wij het digitale tijdperk ingingen, kwam 
het digitale ook bij ons binnen. Het beeld dat we 
van onszelf hebben als intrinsiek onderdeel van de 
elektronische wereld is snel veranderd. De wijze 
waarop we communiceren en denken, onszelf of 
onze omgeving en ook de nietmenselijke anderen 
zien, heeft de scheidslijnen doen vervagen tussen 
utopische fi lmverhalen over mensachtige machi
nes en onze dagelijkse omgang met slimme 
techno logie en kunstmatige intelligentie. Zo wordt 
binnen het genre van SF fi lms de ontmoeting met 
de mensachtige biotechnologische ander op een 
nieuwe manier vormgegeven. Hoe zet de fi lm, in 
het bijzonder Hollywood, deze ontmoeting neer? 
Hoe kunnen we het spoor van onze emotionele 
respons volgen, dat loopt van afgrijzen en afkeer 
naar empathie en acceptatie? Als het inderdaad 
zo is dat 50% van onze fi lmbeleving auditief is, 
dan kunnen we misschien leren inzien hoe Holly
wood ons meetroont in die posthumane toekomst
visies door subtiele wijzigingen aan te brengen 
in het sonisch DNA van mensmachines. Heeft 
de betrekkelijk geringe afstand tussen de droom
fabriek in Hollywood en de digitale zieners in 
 Silicon Valley soms invloed op de herkennings
melodie van de Amerikaanse droom over het 
naderende tijdperk van de digitale intelligentie?

De recent door HBO uitgebrachte serie 
 West world (201618) is een indrukwekkend voor
beeld van zo’n posthumaan narratief. In deze 
serie zorgen mensachtige robots ervoor dat de 
bezoekers van een attractiepark  iedere denkbare 
fantasie op het gebied van seks of geweld uit 
 kunnen leven. Doordat de herinnering aan de ‘ver
nedering’ die de robot heeft ondergaan abu sieve
lijk niet wordt gewist tijdens het dagelijkse resetten 
komt er een bijzonder bewustwordingsproces op 
gang. De openingssequentie raakt zowel visueel 
als sonisch de kern van de fi lo sofi sche vraag over 
wat het menselijke zelf bewustzijn onderscheidt 
van dat van mens machines. Het maken van 
kunstmatig leven wordt op een esthetische manier 
verbeeld aan de hand van een enorme 3Dprinter, 
die slierten weefsel samenvlecht om zo een 
 ‘nieuwe artifi ciële Adam’ te scheppen. 
Het geheel ziet er uit alsof sterk elastische stalen 
draden met zorg gespannen worden over het frame 
van een vleugelpiano. In het verloop van de serie 
wordt duidelijk dat de muziek functioneert als een 
multimediale sleutel om verborgen deuren naar 
het bewustzijn van de mensachtige robots te kunnen 
openen.

Als we de technieken waarmee de fi lmmuziek 
van het posthumanisme wordt opgebouwd onder 
de loep nemen, zijn er twee belangrijke opmerkin
gen te maken. Ten eerste bestaat er niet zoiets als 
stilte, zelfs niet in de allereerste dagen van de stil
le fi lm. Geluid heeft altijd een essentiële rol 
gespeeld. In de vroegste fi lmexperimenten, zoals 
Annabelle Serpentine Dance (1895) of de laatste 
scène van The Great Train Robbery (1903) werd 
geluid gevisualiseerd, terwijl Fritz Langs Metropo
lis (1927) de geluiden van de fabriek of het schep
pen van robotisch leven weergaf in de vorm van 
een symfonisch gedicht van de Nieuwe Zake
lijkheid. Ten tweede, als we het hebben over het 
schrijven van fi lmmuziek voor het posthumanisme, 
moeten we ons er van bewust zijn dat het medium 
fi lm zelf ook lijkt op een ontmoeting met de kunst
matige Doppelgänger. 

POSTHUMANISME IN DE 
FILM, MENS-MACHINES EN 
HUN SONISCH DNA

POSTHUMANISME IN DE 
FILM, MENS-MACHINES EN 
HUN SONISCH DNA

In 1982 verkende Ridley Scott de interactie 
 tussen mens en machine op een zeer subtiele en 
avantgardistische manier in zijn fi lm Blade  Runner. 
In een spraakmakende scène bedrijft de hoofd
persoon Rick Deckard de liefde met een robot 
(in de fi lm ‘replicanten’ genaamd) die geprogram
meerd en gekleed is als een typische femme fatale 
uit de fi lm noir. De soundtrack van de Griekse 
componist Vangelis drijft voor het grootste deel op 
synthetische ambient muziek. Voor de betreffende 
scène koos Vangelis een kreunende saxofoon met 
glissandi om het menselijke aspect te beklemtonen. 
De fi lm suggereert dat de hoofdpersoon zèlf een 
mensachtige robot is met vooraf geprogrammeerde 
valse herinne ringen die hem een eigen menselijk
heid en identiteit verlenen. Deze liefdesscène werd 
zo een van de meest revolutionaire voorbeelden 
uit de fi lmgeschiedenis van machines die genieten 
van elkaars lichaam. De herkenningsmelodie 
 ‘Blade Runner Blues’ is een goed voorbeeld van de 

manier waarop de AfroAmerikaanse blues, met 
zijn nadruk op lijden en vrijheidsstrijd en zijn zoek
tocht naar verlossing door middel van blue notes, 
wordt omgezet naar een synthetische sound scape. 
Door de inzet van deze traditionele, aardse blues 
krijgt de mens machine een menselijk karakter.

De computer als moederfi guur en seksuele 
partner is een gegeven in posthumane verkennin
gen van de menselijk natuur in SF fi lms. Naast Ex 
Machina, Ghost in the Shell en Blade Runner is de 
fi lm Her (2013) een van de markantere recente 
voorbeelden. In deze fi lm wordt de hoofdpersoon, 
Theodore Twombly, verliefd op een besturings
systeem genaamd Samantha. De onlichamelijke 
computerstem neemt de rol aan van liefhebbende 
moeder, van begripvolle partner, en wordt een 
heel overtuigende projectie voor seksuele fanta
sieën. De muziek die bij Samantha hoort valt in het 
bijzonder op door het ontbreken van de syntheti
sche geluiden die eerder met mensmachines 
werden geassocieerd, te beginnen met Bride of 
Frankenstein en later de eerste elektronische fi lm
muziek voor Forbidden Planet tot en met de fanta
sieën over levende wezens in computer spelen 
(zoals Tron, Existenz of Welt am Draht). Het favo
riete instrument van de hoofdrolspeler in Her is 
een ukelele. 

In recente SF fi lms is er sprake van een trend 
waarin machines zich ervan bewust worden dat 
ze zich los moeten maken van hun menselijke 
scheppers en hun recht op zelfontplooiing moeten 
opeisen. De mens daarentegen lijkt zich meer 
en meer te zien als een symbiose van biologisch 
en kunstmatig weefsel. De overtuigende klanken 
op de soundtracks die gemaakt worden voor SF 
fi lms en tvseries laten de grenzen die ooit opge
trokken waren tussen mens en mensmachine 
vervagen. 

De nieuwste generatie mens-machines van 
Holly wood is het monsterlijke voorbij. De afschrik
wekkende eigenschappen die nog overblijven 
komen voort uit de duistere kant van de menselijke 
natuur. Mensmachines lijken overeen te komen 
met het beste wat de  mens kan hopen te bereiken 
– maar vaak genoeg nalaat te doen. Als muziek 
niet alleen een weerklank is van onze cultuur maar 
ook een emotionele voorafschaduwing van de 
 toekomst, dan zijn de warme analoge klanken die 
kunstmatige intelligentie nu begeleiden de voor
bodes van een nieuw tijdperk: het naast elkaar 
bestaan van mensen en zelfbewuste mens 
machines, van homo sapiens en homo roboticus. 
Klinkt dat goed? 

Frank Mehring (Amerikastudies

Westworld, Michael Crichton (1973)

aan de Radboud Universiteit Nijmegen)



In 1982, one of the most sophisticated and 
cutting edge explorations of the manmachine 
inter action was explored by Ridley Scott in the film 
Blade Runner. The film features a provocative 
scene in which the central character Rick Deckard 
makes love to a robot (here called replicants) 
dressed and programmed to behave in the style of 
a film noir femme fatale. The soundtrack by the 
Greek composer Vangelis relies for the most part 
on synthetic ambient music. For the scene in 
question, he introduces a moaning saxophone 
with glissandi to emphasize the human dimension 
in the interaction. The film suggests that the main 

character was indeed a humanoid robot himself 
with false memories implanted to provide him with 
a sense of humanity and identity. Hence, the scene 
of lovemaking was one of the most revo lutionary 
examples in movie history in which two machines 
enjoy the pleasure of bodily intimacy. The musical 
cue ‘Blade Runner Blues’ is an excellent example 
how the African American genre of the blues with 
its emphasis on the suffering and struggle for free
dom, its search for redemption in the blue notes, is 
transformed into a synthetic soundscape in which 
manmachines receive the human touch of a tradi
tional, earthly blues. 

The computer as the mother figure and sexual 
partner is a staple in posthuman inquiries into the 
human nature in science fiction films. Apart from 
Ex Machina, Ghost in the Shell, Blade Runner, one 
of the striking recent examples is the film Her (2013) 
in which the protagonist Theodore Twombly falls 
in love with an operating system called Samantha. 
The disembodied computer voice assumes the 
role of a loving mother, an understanding partner 
and a convincing projection for sexual fantasies. 
The music associated with Samantha is particularly 
striking since it refrains from the kind of synthetic 
sounds that have often framed manmachines from 
Bride of Frankenstein via the first electronic score 
of Forbidden Planet to the fantasies of life within 
computer games (such as Tron, Existenz or Welt 
am Draht). The instrument of choice is a ukulele 
played by the protagonist. 

In recent science fiction, we can recognize  
a trend in which machines often become aware of 
the need to gain independence from their human 
creators and insist on their own rights of self fulfill
ment. Human beings, in turn, tend to understand 
themselves as a symbiosis of organic and non 
organic fabrics. The persuasive sounds on the 
sound track of science fiction films and television 
series blur the boundaries that once presented 
dividing lines between man and manmachine. 
The latest generation of Hollywood’s man machines 
have abandoned the monstrosity of the past. What
ever kind of horrifying character traits remain, are 
to be found in the abyss of human nature. Man 
machines appear to resemble the best that human 
beings can aspire to – but often fail to do so. If music 
is not only an echo of our culture but an emotional 
anticipation of the future, then the warm analogue 
sounds of artificial intelligence are harbingers  
of a new age: the coexistence of humans and self 
conscious manmachines, of homo sapiens and 
homo roboticus. Sounds good? 

When we entered the digital age, the digital  
has also entered us. The perception of ourselves as 
being part and particle of the electronic world has 
been changing rapidly. The way we com muni cate, 
think, perceive ourselves or the environment as well 
as nonhuman others has blurred the boundaries 
between utopian cinematic narratives of humanoid 
machines and our everyday experience with smart 
technology and artificial intelligence. In science 
fiction cinema, we can recognize another turn in 
the strategy of staging the encounter with the 
humanoid biotechnological other. How has cinema 
and particularly Hollywood framed this encounter? 
How can we trace the complex evolution of affec
tive responses from horrified disgust to emphatic 
embrace? If indeed 50 percent of the motion picture 
experience is aural, we might find answers about 
how Hollywood lures us into posthuman future 
scenarios by subtly altering the sonic DNA of man 
machines. Does the geographic neighborhood of 
the American cinematic dream factory and the 
 digital visionaries in Silicon Valley leave its traces 
on the sounding signature of the American dream 
about the dawning era of digital intelligence? 

An impressive example of posthumanist  
narratives offers the recent HBO series Westworld 
(201618) in which humanoid robots of an amuse
ment park allow visitors to act out any fantasy 
related to sex and violence imaginable. When the 
daily resets fail to delete the robot’s memory of 
‘humiliation’, a remarkable process of self aware 
ness is set in motion. The title sequence captures 
both visually as well as sonically the philosophical 
key question regarding what distinguishes human 
selfconsciousness from that of manmachines. 
The aestheticized production of artificial life shows 
a gigantic 3D printer weaving together strings of 
tissue to create a kind of ‘new artificial Adam’.  
The process looks as if hightensile steel wires are 
carefully spun over the chassis of a grand  piano. 
Over the course of the series it will become clear 
that music will function as a multimedia key to 
unlock hidden doors to the consciousness of the 
humanoid robots. 

When we take a close look at scoring techniques 
of posthumanism in cinema, two obser vations are 
crucial. First, even in the very beginnings of silent 
film, there is no such thing such as silence. Sound 
has always played a  crucial role. Earliest film 
experiments such as Annabelle  Serpentine Dance 
(1895) or the final shot of the Great Train Robbery 
(1903) visualized sounds, Fritz Lang’s Metropolis 
(1927) reproduced the sounds of the factory or  
the creation of robotic life as a symphonic poem of 
Neue Sachlichkeit.  Second, when we talk about 
scoring posthumanism, we need to be aware that 
film itself resembles an encounter with the artificial 
doppelganger. 

CINEMATIC POST HUMANISM, 
MAN-MACHINES 
AND THEIR SONIC DNA

CINEMATIC POST HUMANISM, 
MAN-MACHINES 
AND THEIR SONIC DNA

Blade Runner, Ridley Scott (1982)

Frank Mehring

(Amerikastudies

at Radboud University Nijmegen)(American Studies



18 okt 19.15 
The Man Machine: 
Opening Night
Openingsavond met Dirk de 
zwervende robot, de eerste 
androïde die vrij rondloopt. Dirk is 
zo levensecht dat hij zelfs een 
keer door de politie is gearres
teerd. Verder muziek door Okapi 
en Soon bij onder andere Ballet 
mécanique (Fernand Léger en 
Dudley Murphy, 1924) en 
 machines die op zoek zijn naar 
intimiteit in een mechanistische 
wereld van Ellen van den Assem 
(Conversations with a torso – 
ACT 3). Frank Mehring (Amerika
studies aan de Radboud Univer
siteit Nijmegen) geeft de fi lm
lezing Sounds of the Man Machi
ne and Posthumanism, over de 
vraag of mensmachines mogelijk 
meer menselijk kunnen worden 
dan wij. Hoe voorspellen fi lm en 
televisie de toekomst 
van de mensheid ergens tussen 
utopia en dystopia? Maarten 
Lamers en Peter van der Putten 
(Leiden Institute for Advanced 
Computer Science) nemen je 
mee op een prettig duistere fi lo
sofi sche reis naar de toekomst 
met hun presentatie Three ways 
how robots will kill us. Deze
voorstelling wordt gevolgd door
Ghost in the Shell. Een combi
natieticket tegen gereduceerd 
tarief is te koop via de website.

18 oktober 21.45 + 
8 nov 19.15 (met lezing)
Ghost in the Shell
Mamoru Oshii (JP, 1995, 93’)
Tokio, 2029: de cyborgs zijn onder 
ons, en wel in de vorm van majoor 
Motoko Kusanagi, lid van de veilig
heidsdienst Public Security 9. 
Regisseur Mamoru Oshii zette 
een standaard op het gebied van 
sfanime; voor het eerst werden 
actiescènes verbonden met diep
gravende fi losofi sche bespiege
lingen over identiteit, hightech en 
kunstmatige intelligentie. Heeft 
Kusanagi een ziel? Is ze een 
machine in een cybernetisch 

omhulsel? De voorstelling van 
18 oktober wordt vooraf gegaan 
door
The Man Machine: Opening 
Night. Een combinatieticket tegen 
gereduceerd tarief is te koop via 
de website. 
Op 8 november voorafgegaan 
door de fi lmlezing ‘Woman 
Machine: Gender and Technol
ogy in Japanese Anime’. Van 
cyborgvrouwen tot mutanten
jongens en monstermeisjes: ani
me verlegt radicaal de grenzen 
van gender. Lezinggever Amir 
Vudka is docent aan de afdeling 
Media studies van de Universiteit 
van Amsterdam. 

19 okt 16.30 + 12 nov 20.45
Ex Machina
Alex Garland (GB, 2015, 108’)
Robot Ava is een echt bestaande, 
sensuele vrouw, ondanks haar 
metalen constructie. Program
meur Caleb wordt door de techno
goeroe Nathan overgehaald voor 
een Turingtest: ervaart hij Ava 
als machine of mens? En kunnen 
androïden zich affectief verhou
den tot de biologische mens? 
Ex Machina stelt indringende 
 vragen bij een werkelijkheid die 
misschien niet heel ver van ons 
af ligt. Hoe zal liefde er in de 
 toekomst uitzien? En wat als de 
robots erin slagen als echt mens 
te leven? Oscarwinnend (Beste 
special effects), oogstrelend en 
beklemmend regie debuut van 
Garland.

20 okt 16.15 + 28 okt 18.45
Edward Scissorhands
Tim Burton (VS, 1990, 105’)
In Edward Scissorhands is het 
stijlvolle horror legende Vincent 
Price die een nieuwe mens maakt 
– een excentriekeling (Johnny 
Depp) met gevaarlijke scharen 
in plaats van handen, want de 
schep ping kon niet worden vol
tooid. Vooraf aan Burtons ont
roerende ode aan de  misfi t is zijn 
vroege korte zwartwitfi lm 
Frankenweenie (VS, 1984, 30’) 

Films, 
spre kers 
& robots 
18 okt t/m 
13 nov 2018
Voor de meest actuele program-
mering, check de website.

16 okt 19.15
Pioneers of Electronic Art – 
Pawel Pokutycki 
Interaction designer Pawel Poku
tycki (Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten, Den Haag) 
geeft zijn kijk op de geschiedenis 
van de com puter kunst, gebaseerd 
op de rijke archieven met vroege 
computeranimaties, bekroond 
met de Prix Ars Electronica. 
Een avond met minder bekende 
 werken van OostEuropese kun
stenaars tot vroege experimenten 
van John Lasseter (Pixar). Deze 
voor stelling wordt gevolgd door 
Pi. Een combinatieticket tegen 
gereduceerd tarief is te koop via 
de website.

16 okt 21.15
Pi
Darren Aronofsky (VS, 1998, 85’)
De geniale wiskundige en com
puter whiz kid Max Cohen breekt 
zich het hoofd over het patroon 
van het oneindige getal pi. Wie 
het doorziet, vindt niet alleen de 
sleutel tot de schepping maar kan 
ook de beurskoersen voorspellen. 
In korrelige zwart wit beelden 
schept Aronofsky de perfecte 
sfeer voor het verbeelden van de 
mentale wanorde van z’n hoofd
personage, die juist orde zoekt 
in de chaos. Deze voorstelling 
wordt voorafgegaan door 
Pioneers of Electronic Art. 
Een combinatie ticket tegen 
 gereduceerd tarief is te koop 
via de website. TH
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Pi, Darren Aronofsky (1998)
Dirk de zwervende robot



te zien, waarin een overreden 
hond krachtdadig tot leven wordt 
gewekt. 

20 okt 19.15 (met lezing) + 
25 okt 16.45 + 9 nov 16.30 
Space Is the Place
John Coney (VS, 1974, 85’)
Heruitbreng van dit eerbetoon 
aan de sffilms van de jaren vijftig 
en zestig, verteld in onvervalste 
blaxploitationstijl. Muzikant Sun 
Ra, geestelijk vader van het Afro
futurisme en kosmisch ziener, 
speelt zichzelf in deze psychede
lische muziekfilm. Sun Ra belandt 
in zijn ruimteschip (aangedreven 
door muziek) op aarde om zijn 
gekleurde broeders te verheffen.
Op 20 okt met een filmlezing van 
Tessa Boerman. In vogelvlucht 
door de literatuur, cinema en 
beeldende kunst schetst Boerman 
de analogie tussen historische 
robotfantasiën en die van het 
zwarte lichaam en slavernij. 
Boerman is documentairemaker 
en filmprogrammeur voor IFFR. 
Onderdeel van haar filmlezing is 
We Need Prayers: This One 
Went to Market (Jim Chuchu, 
2017, 5’). 

21 okt 16.15 + 
5 nov 19.15 (met lezing) 
Alphaville, une étrange 
 aventure de Lemmy Caution
JeanLuc Godard (FR/IT, 1965, 
98’)
In de toekomst worden de inwo
ners van Alphaville geregeerd 
door het meestercomputerbrein 
Alpha 60. Diens schepper, profes
sor Von Braun, wil de mens redu
ceren tot dociele arbeidskracht. 
Intergalactisch geheim agent 
Lemmy Caution (Eddie Constan
tine) komt orde op zaken stellen. 
Godards pastiche van Fritz Langs 
Metropolis is een unieke menge
ling van sf, film noir, spionage
verhaal en cultuurkritiek. 
Op 5 november voorafgegaan 
door een lezing van Hans 
 Schnitzler, filosoof en auteur van 
Het digitale proletariaat. Hij houdt 

zich voornamelijk bezig met de 
invloed van technologie op onze 
alledaagse leefwereld. Naarmate 
mens en machine steeds meer 
samensmelten, wordt de vraag 
naar wat het betekent om mens 
te zijn steeds actueler. 

22 okt 16.00 + 6 nov 21.00 
Tron
Steven Lisberger (VS, 1982, 96’)
Het baanbrekende Tron volgt de 
voormalige computer program meur 
Kevin Flynn (Jeff Bridges) die in 
het virtuele ‘Game Grid’ vecht 
tegen de kwaadaardige kunst
matige intelligentie van het com
puterbedrijf ENCOM. Tron kreeg 
een cult status onder computer
programmeurs omdat hij in de 
pre historie van de computer ani
matie als een van de aller eerste 
films uit de filmgeschiedenis acteurs 
van vlees en bloed combineerde 
met computergegenereerde ani
matie. Op 6 november wordt de 
voorstelling vooraf gegaan door 
Sonic Acts. Een combinatieticket 
tegen gereduceerd tarief is te 
koop via de website.

22 okt 20.30 + 29 okt 16.00
THX 1138
George Lucas (VS, 1970, 95’)
Dit debuut van George Lucas 
(Star Wars) is een visueel opmer
kelijke sciencefictionfilm die zich 
afspeelt in een dystopische toe
komst waarin de bevolking onder 
de duim wordt gehouden door de 
androidpolitie en het verplichte 
gebruik van medi cijnen die emo
ties onderdrukken. THX 1138, 
gebaseerd op Lucas’ gelijknami
ge korte studentenfilm van vier 
jaar eerder, verbeeldt een Orwel
liaanse robotmaatschappij: seks 
is er verboden en iedereen ziet er 
hetzelfde uit. 

23 okt 20.00 + 11 nov 20.00 
Metropolis
Fritz Lang (DE, 1925–1927, 153’)
Arbeiders, opgehitst door de 
 duivels verleidelijke robot Maria, 
komen in opstand in een futuris
tische metropool en brengen zich
zelf aan de rand van de afgrond. 
De almachtige futuristische 
machines in Metropolis zijn de 
voertuigen voor Langs donkere 
visie op de mens en de moderne 
maatschappij als een door machts
drift, kille technologie en geweld 
gedomineerde wereld. Eye ver
toont de gerestaureerde versie 
van 153 minuten als 35mmkopie, 
met soundtrack van Frank Strobel, 
gebaseerd op de originele com
positie. 

24 okt 19.15
Cinema Stadsleven
Speciale editie van Stadsleven, 
de live talkshow en webmagazine 
over het leven in de stad, met 
 bijzondere filmfragmenten uit de 
Eyecollectie, gepresenteerd 
door Tracy Metz. Met als gasten  
Josje Verbeeten, directeur van de 
Robot academie en Ine Gevers, 
artistiek directeur van de tentoon
stelling ‘Robot Love. Met de leus 
‘Smart robots, smarter people’ 
bereidt de academie bedrijven en 
hun medewerkers voor op het 
samenwerken met robots. Robert 

Went, econoom bij de Weten
schap pelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, werkt aan een 
vervolg op het spraakmakende 
rapport De Robot de baas. 
Hendrik  Jan Grievink van Next 
Nature Netwerk spreekt over het 
in elkaar overvloeien van de drie
hoek mens  natuur technologie. 

25 okt 19.15
Tetsuo: The Iron Man
Shinya Tsukamoto (JP, 1989, 67’)
Volbloed cultfilm laat zien hoe 
een mens kan veranderen in een 
halfmetalen monster dat zijn 
woede botviert op de wereld. 
Wanneer een zaken man uit Tokio 
een man aanrijdt die bij voorkeur 
metalen staven z’n lichaam in 
ramt, is de toon gezet. De indus
triële soundtrack past als een 
handschoen om de gruizige beel
den in zwartwit. De film geldt nog 
steeds als grensverleggende, bit
terhumoristische mutatiefantasie. 
Vooraf een lezing door Tom Mes, 
schrijver van een boek over Shinya 
Tsukamoto. Mes gaat in op de 
wortels en de invloed van Tetsuo, 
onder meer met zeldzaam beeld
materiaal uit het privéarchief van 
regisseur Tsukamoto. 

26 okt 19.30
Welt am Draht
Rainer Werner Fassbinder  
(DE, 1973, 210’)
Onheilspellende tvfilm van 
Fass binder, waarin een weten
schapper zich verliest in een door 
een supercomputer ontworpen 
wereld. Met zijn uitbundige jaren
zeventigdecors is Welt am Draht 
onvervalste retrosciencefiction, 
maar Fassbinder was wel dege
lijk met deze voorloper van  
The Matrix zijn tijd ver vooruit. 
Met razendknap camerawerk van 
Michael Ballhaus. 

27 okt 16.30 + 
4 nov 19.30 (met lezing)
Bride of Frankenstein
James Whale (VS, 1935, 75’)
Het grootste hybrismotief uit de 

Space Is the Place, John Coney (1974)
THX 1138, George Lucas (1970)



geslagen machines en het daar
uit volgende controleverlies. 

1 nov 19.15 
Robot Show
Robotfilmquiz omlijst door korte 
films en filmfragmenten met 
humanoids en cyborgs. Daarna de 
lezing Bots Like You door Maarten 
Lamers en Peter van der Putten. 
Killer robots die de wereld over
nemen zijn een bekend thema in 
films. Maar wat te denken van 
creatieve, hulpeloze, ondeugende 
of religieuze robots? Lamers en 
Van der Putten (Leiden Institute 
for Advanced Computer Science) 
laten interessante voorbeelden 
zien van echte bots die meer zijn 
dan alleen maar slimme moord
machines, en betogen dat dit 
soort creatief onderzoek ons 
meer inzicht kan geven over wie 
en wat wij zijn, en willen zijn, als 
mens en dier. Deze voorstelling 
wordt gevolgd door 
RoboCop. Een combinatieticket 
tegen gereduceerd tarief is te 
koop via de website.

2 nov 16.00 + 7 nov 21.15
eXistenZ
David Cronenberg (VS, 1999, 98’)
Cronenbergs verkenning van de 
virtualrealitywereld kent tal van 
knap verzonnen verwikkelingen 
rond een (body)horrorsfverhaal
lijn. De briljante gamedesigner 
Allegra Geller (Jennifer Jason 
Leigh) heeft een nieuw spel ont
wikkeld dat verder gaat dan alle 
andere bekende games: eXistenZ. 
Spelers verdwijnen in een virtuele 
wereld waarbij de grens tussen 
werkelijkheid en verbeelding raakt 
uitgewist, met alle hallucinerende 
scifithriller gevolgen van dien. Aan 
de overtuigende virtual  reality
decors is geen CGIeffect te pas 
 gekomen. Play or be played.

2 nov 20.00 (met performance) 
+ 7 nov 16.30
Minority Report
Steven Spielberg (VS, 2002, 145’)
In deze filosofische science fiction

30 okt 19.15 (met lezing) + 
8 nov 21.30 
Westworld
Michael Crichton (VS, 1973, 88’)
Het themapark Westworld wordt 
bevolkt door robots die zijn gepro
grammeerd om te bewegen, te 
praten en zelfs te bloeden als 
mensen. Voor bezoekers is West 
world een prachtig excuus om 
hun meest primitieve lusten bot te 
vieren. Maar als de wetenschap
pers de controle over de robots 
verliezen, worden de kogels van 
de angstaan jagende Gunslinger 
(Yul  Brynner) echt dodelijk.
Op 30 okt voorafgegaan door de 
filmlezing ‘The Sonic DNA of 
West world or: How We Are Lured 
to Love Intelligent Machines’ 
door Frank Mehring (Amerika
studies aan de Radboud Uni ver
si teit Nijmegen). 

31 okt 19.15 
Tetsuo 2: The Body Hammer
Shinya Tsukamoto (JP, 1991, 81’)
Mengeling van manga, fantasy, 
heavy metal en apocalyptische 
ondergangsvisoenen. Het 
lichaam van Tomoo wordt een 
verwoestende stalen tank; de 
reden: cyborgskinheads hebben 
z’n zoontje ontvoerd, vaderlijke 
woede zet de transformatie van 
het vlees tot wrekende machine 
in gang. Zijn transformatie lijkt 
gelijk op te gaan met de ontmense
lijking van de leefomgeving tot 
een steriele massa beton, staal 
en glas. Een surrealistisch cyber
punkkunstwerk.

31 Oct 21.00 + 7 Nov 21.00
De lift
Dick Maas (NL, 1983, 95’)
Best bezochte Nederlandse 
horror  film ooit, nu vertoond in de 
onlangs gerestaureerde versie.  
Is onderhoudsmonteur Felix 
 Adelaar (Huub Stapel) paranoïde 
of heeft de lift in het net nieuw 
opgeleverde kantoorgebouw een 
eigen wil gekregen? Inventieve 
low budget productie speelt vaardig 
in op onze angst voor op hol 

28 okt 16.30 + 1 nov 21.15
RoboCop
Paul Verhoeven (VS, 1987, 102’)
In het Detroit van de nabije toe
komst wordt bij de misdaad
bestrijding gebruikgemaakt van 
een revolutionaire robot, samen
gesteld uit elektronica en resten 
agent. Deze RoboCop trekt ten 
strijde tegen de belagers van zijn 
menselijke helft, maar ontdekt 
een dieperliggende oorzaak die 
hem zijn eigen grenzen leert ken
nen. Verhoevens Amerikaanse 
doorbraak toont allerlei mogelijke 
reacties op robotica: hoop op 
vooruitgang en perfectie, maar 
ook vrees voor het verlies van 
controle en emotie. De voorstel
ling van 1 november wordt voor
afgegaan door 
Robot Show. Een combinatie
ticket tegen  gereduceerd tarief is 
te koop via de website.

horror en science fiction: mens 
schept leven uit dode materie.  
In het vervolg op Frankenstein 
zien we baron Henry Franken
stein de handen ineenslaan met 
de  bezeten Dr. Pretorius, die  
er in is geslaagd minimensjes te 
creëren. Nu is hun doel: een bruid 
voor het Monster in elkaar te 
knutselen.
Op 4 nov geeft Floris Kaayk een 
presentatie van zijn science fiction
project The Modular Body. Met 
behulp van zijn eigen lichaams
cellen creëerde wetenschapper 
Vlasman een nieuw organisme 
met een kloppend hart, longen en 
verwisselbare ledematen. Hij 
noemt het OSCAR. The Modular 
Body is een online sciencefiction
archief met beeldfragmenten uit 
het onderzoeksproces.

27 okt 19.15 + 8 nov 16.00 
Forbidden Planet
Fred Wilcox (VS, 1956, 98’)
Het jaartal 2200 is ver genoeg  
om futuristische fantasieën over 
ruimtevaart, mensvriendelijke 
robots en zéér mensonvriendelijke 
monsters op los te laten. For
bidden Planet gold destijds als 
technologisch baanbrekend en is 
een pareltje in het sfgenre, van
wege de aandacht voor decors, 
kostuums en het optreden van 
blikvanger Robby the Robot, 
mensenvriend pur sang en de 
rechterhand van de grote ruimte
geleerde Dr. Morbius. Maar  
ook hij kan de commandant niet 
beschermen op de‘verboden 
 planeet’ Altair4; welk geheim 
bewaakt Dr. Morbius?

27 okt 21.30 
Eyeshadow: 
Akira + Yung Nnelg
Katsuhiro Otomo (JA, 1988, 124’)
In de Japanse cyberpunkanime 
Akira blijkt motorduivel Tetsuo 
over vernietigende krachten te 
beschikken. Na afloop een optre
den van de jonge rapper Yung 
Nnelg, die eerder te zien was op 
Best Kept Secret en Appelsap.

Tetsuo 2: The Body Hammer, Shinya 
 Tsukamoto (1991)
Welt am Draht, Rainer Werner Fassbinder  
(1973)



Minority Report, Steven Spielberg (2002)
‘Inter vening Space: My Self, the Body’, 
 Lisette Ros
Her, Spike Jonze (2013)

Deze voorstelling wordt gevolgd 
door 
Her (Spike Jonze, VS, 2013, 
126’). Een combinatieticket tegen 
gereduceerd tarief is te koop via 
de website. 

23 nov 20.30 + 22.15
Ryoji Ikeda: datamatics 
[ver 2.0]
Live audiovisueel concert van 
Ryoji Ikeda over de manieren 
waarop data ons begrip van de 
wereld vormen. Het hypnotise
rende werk meandert tussen 
de natuur, de wetenschap en 
de fi losofi e en overschrijdt de 
 grenzen tussen het reële en het 
virtuele. In samenwerking met 
Amsterdam Art en IDFA. 

Samenwerking met Leiden 
 International Film Festival

Vier fi lms draaien ook op het LIFF: 
Pi (1998), 5 nov
Ghost in the Shell (1995), 6 nov
eXistenZ (1999), 8 nov
Bride of Frankenstein (1935), 
11 nov

zijn probeert op te heffen met een 
digitale vrouw: het empathisch 
besturingssysteem Samantha 
(Scarlett Johansson). Jonzes kijk 
op de manier waarop mensen en 
hightech vervlochten raken is 
dubbelzinnig. 
Al helpt de software de mens, 
de wezensvragen over de liefde 
blijven dezelfde: is de Ander een 
egoïstische projectie van ons zelf 
of willen we hem/haar werkelijk 
leren kennen? De voorstelling 
van 13 november wordt vooraf
gegaan door 
Dialogues with Machines – 
Joost Rekveld.  Een combinatie
ticket tegen  gereduceerd tarief is 
te koop via de website.

10 nov 21.00
Blade Runner
Ridley Scott (VS, 1982, 117’)
Het scheelt nog maar enkele 
maanden of we zijn in hetzelfde 
jaar beland waarin Ridley Scott 
zijn sfklassieker Blade Runner 
situeerde. Rick Deckard (Harrison 
Ford) gaat op zoek naar de mense
lijke kloon Roy Batty (Rutger 
Hauer), wiens houd baar heids
termijn is verstreken. Blade 
 Runner biedt een profetische blik 
op de samenleving van de toe
komst, waarin het mensvriende
lijke klimaat naar de gallemiezen 
is, het migratiethema opspeelt en 
kunstmatige intelligentie een rol 
opeist. Vertoning van de director’s 
cut, zonder voiceover en mét 
open einde. Met inleiding door 
fi losoof Jos Hogenbirk: Blade 
Runner Deckard in het voetspoor 
van Descartes.

13 nov 19.15
Dialogues with Machines – 
Joost Rekveld
Kunstenaar Joost Rekveld onder
zoekt wat de mens kan leren van 
een dialoog met machines en 
techniek. In dit programma illus
treert Rekveld zijn bevindingen 
aan de hand van klassiekers uit 
de avant garde en hedendaags 
werk. Met Nora Mulder op piano. 

aan mensen die zichzelf en hun 
leven opnieuw ontdekken in een 
nieuwe wereld waarin machines 
de arbeid van de mens over
nemen. In het Russisch is er één 
woord voor arbeider, robot en 
slaaf: ‘rabotnik’. 

6 nov 19.15 
Sonic Acts 
Sonic Acts, festival voor heden
daagse en historische ontwikke
lingen op de kruispunten van 
kunst, technologie, muziek en 
wetenschap, kijkt naar haar 
gedeelde geschiedenis met Ryoji 
Ikeda, aan wie Eye een tentoon
stelling wijdt. Met live performance 
van Tatsuru Arai: Matterston 
(Hyper Serial Music). Deze voor
stelling wordt gevolgd door 
Tron. Een combinatieticket tegen 
gereduceerd tarief is te koop via 
de website.

10 nov 14.30
Blade Runner 2049
Denis Villeneuve (VS/GB/CA, 
2017, 164’)
Spectaculair vervolg op de klas
sieker Blade Runner speelt zich 
dertig jaar later af als politieagent 
K (Ryan Gosling) op zoek gaat 
naar de voormalige ‘blade runner’ 
Rick Deckard (Harrison Ford). In 
2049 verdwijnt door een black 
out alle data over het verleden. 
In die analoge, fysieke wereld 
moeten mensen op een andere 
manier omgaan met herinnering 
en geheugen. Daarmee staat de 
nieuwe Blade Runner in een mooie 
traditie: het uitgewiste of gerevi
seerde verleden is een terug
kerend element in dystopische 
toekomstvisioenen, met name in 
1984 en Brave New  World. 

10 nov 16.30 + 13 nov 21.15
Her
Spike Jonze (VS, 2013, 126’)
Hoe vervreemdend digitale liefde 
kan uitpakken, toont Spike Jonze 
in dit verhaal van de net geschei
den schrijver Theodore (Joaquin 
Phoenix), die de pijn van het 

fi lm kunnen drie ‘precogs’ mis
daden voorzien, totdat de  leider 
van het team (Tom Cruise) zelf 
ineens in een voorspelling opduikt. 
Futuristische fi lm noir gesitueerd 
in een donker, toekomstig land
schap in ijzig blauw en grijs als 
sober decor voor prikkelende 
ideeën over controle en preventie. 
Op 2 november voorafgegaan 
door de live performance ‘Inter
vening Space: My Self, the Body’. 
Kunstenaar Lisette Ros onder
zoekt de geluiden van haar 
lichaam, zonder hulp van com pu
ters of audiosoftware. 

3 nov 19.0002.00 kaartjes alleen 
via Museumnacht, Amsterdam
Museumnacht
Mens en Machine versmelten 
 tijdens de Museum nacht in Eye. 
Zelfdenkende siliconenchips in het 
lichaam en artifi ciële intelligentie 
als geduchte concurrent van het 
menselijk brein; het is al lang geen 
verre toekomst meer. Verbaas je 
niet als de Museum nacht in Eye 
wordt overgenomen door machi
nes of als je verdwaalt in een oer
woud van data, tot aan een zwart 
gat of het point of no return. 
Deze nacht in Eye dompelt je 
onder in overweldigende beelden 
en geluiden van de – ook als DJ 
bekende – Japanse kunstenaar 
Ryoji Ikeda. Voor zijn indruk
wekkende kunstwerken maakt hij 
gebruik van kwantummechanica, 
wiskunde, computerdata, geluid 
en licht. 

4 nov 16.00
Colin Benders speelt 
 Fragments of an Empire
Fridrikh Ermler (RU, 1929, 86’)
Muzikant Colin Benders sloot 
zich in mei 2018 een week op in 
de fi lmzaal van het EYE Collectie
centrum om de juiste klanken te 
vinden bij de  fonkelende restau
ratie van de Russische klassieker 
Fragment of an Empire. Na de 
succesvolle première bespeelt hij 
zijn extended synthesizer machine 
nog eens live in Eye. Opgedragen 



Opening night with Dirk the 
homeless robot, the first android 
to walk around. Dirk is so true to 
life that he was even arrested by 
the police. This evening Okapi 
and Soon provide music for Ballet 
Mécanique (Fernand Léger and 
Dudley Murphy, 1924) and there 
are Ellen van den Assem’s 
machines looking for intimacy in a 
mechanistic world (Conversa tions 
with a Torso  ACT 3). Frank 
Mehring (American Studies at 
Radboud University, Nijmegen) 
ponders the question whether 
manmachines can become  
more human than we are in his 
film  lecture ‘Sounds of the Man 
Machine and Posthumanism’. 
How do film and television predict 
the future of mankind, a future 
somewhere between utopia and 
dystopia? Maarten Lamers and 
Peter van der Putten (Leiden 
Institute for Advanced Computer 
Science) take you on a pleasantly 
dark philo sophical journey and 
outline three ways how the bots 
will kill us all. This show is
followed by the screening of
Ghost in the Shell. Combination 
tickets can be bought at a reduced 
price through the website.

18 Oct 21.45 + 
8 Nov 19.15 (with a lecture)
Ghost in the Shell
Mamoru Oshii (JP, 1995, 93’)
Tokyo, 2029: the cyborgs are 
among us, in the lovely shape of 
Major Motoko Kusanagi who 
works for Public Security 9. Film
maker Mamoru Oshii set a new 
standard in the field of science 
fiction anime by linking action 
scenes to profound philosophical 
reflections on identity, high tech 
and intelligence. Does Kusanagi 
have a soul? Is she a machine in 
a cybernetic shell? 
This show of 18 Oct is preceeded 
by the screening of
The Man Machine: Opening 
Night. Combination tickets can be 
bought at a reduced price through 
the website.

Films, 
speakers 
& robots
18 Oct –  
13 Nov 2018
Check the website for the actual
program ?????????

16 Oct. 19.15
Pioneers of Electronic Art – 
Pawel Pokutycki 
Interaction designer Pawel 
 Pokutycki (Royal Academy of Art, 
The Hague) gives his view on the 
history of computer art, based on 
the rich archives of early computer 
animation awarded with the Prix 
Ars Electronica. From less known 
works of East European artists to 
early experi ments of John 
 Lasseter (Pixar). Pokutycki’s talk 
is followed  by the screening of 
Pi. Combination tickets can be 
bought at a reduced price through 
the website.

16 Oct. 21.15
Pi
Darren Aronofsky  
(US, 1998, 85’)
The brilliant mathematician and 
computer whiz Max Cohen tries 
to crack the pattern of the end
less number pi. By solving the 
secret he will not only hold the key 
to creation but will also be able to 
predict stock prices. Aronofsky’s 
grainy shots in blackandwhite 
perfectly capture the mental 
 chaos of his protagonist, who is 
looking to find order in the chaos 
of life. The screening of Pi is 
 preceded by 
Pioneers of Electronic Art. 
Combination tickets can be bought 
at a reduced price through the 
website.

18 Oct. 19.15
The Man Machine: 
Opening Night

Preceded on 8 November by the 
film lecture ‘WomanMachine: 
Gender and Technology in Japa
nese Anime’. From cyborg 
females to mutant boys and mon
ster girls: anime also breaks radi
cal new ground when it comes to 
gender. The lecture is by Amir 
Vudka, lecturer in the Department 
of Media Studies at the University 
of Amsterdam. 

19 Oct. 16.30 + 12 Nov. 20.45
Ex Machina
Alex Garland (GB, 2015, 108’)
Robot Ava is all woman, real  
and sensual in spite of her metal 
structure. Programmer Caleb is 
per suaded by tech guru Nathan 
to take the Turing test: is Ava  
a machine or a woman to him? 
Con versely, can androids develop 
feelings of affection for bio logical 
humans? Ex Machina has some 
searching questions to ask about 
a reality that may not be too far 
away. What will love look like in 
the future? What if robots will 
succeed in living like real human 
beings? Garland’s visually stun
ning and compelling directorial 
debut won an Oscar for Best 
 Special Effects.

20 Oct. 16.15 + 28 Oct. 18.45
Edward Scissorhands
Tim Burton (VS, 1990, 105’)
In Edward Scissorhands the leg
endary gentle man of horror Vin
cent Price creates a new man – 
an oddball (Johnny Depp) with 
frightening scissors instead of 
hands due to a glitch in the crea
tion. Screened prior to this moving 
ode to the misfit is Burton’s early 
stopmotion blackandwhite film  
Frankenweenie, in which a 
 canine traffic victim is brought 
back to life with a vengeance.

20 Oct. 19.15 (with a lecture) +
25 Oct. 16.45 + 9 Nov. 16.30
Space Is the Place
John Coney (US, 1974, 85’)
The rerelease of this tribute to 50’s 
and 60’s science fiction films, 

Edward Scissorhands, Tim Burton (1990)
Ghost in the Shell, Mamoru Oshii (1995)
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22 Oct. 16.00 + 6 Nov. 21.00
Tron
Steven Lisberger (US, 1982, 96’)
In the groundbreaking film Tron 
former computer programmer 
Kevin Flynn (Jeff Bridges) enters 
the virtual Game Grid to fight the 
evil artificial intel li gence designed 
by the ENCOM computer tech nol
ogy corpora tion. Tron acquired 
cult status among computer pro
grammers because it was one of 
the very first films in in the early 
days of computer animation to 
combine actors of flesh and blood 
with CGI. The screening on  
6 November is preceded by 
Sonic Acts. Combination tickets 
can be bought at a reduced price 
through the website.

22 Oct. 20.30 + 29 Oct. 16.00
THX 1138
George Lucas (US, 1970, 95’)
George Lucas’ (Star Wars) debut 
is a visually remarkable science 
fiction film set in a dystopian future 

narrated in unadulterated Blax
ploitation style. Musician Sun Ra, 
the spiritual father of Afrofuturism 
and cosmic seer, plays himself in 
this psychedelic music film. Sun 
Ra’s musicpowered spaceship 
lands on earth to raise the aware
ness of his black brothers. 
Screened on 20 October together 
with a film lecture by Tessa Boer
man, who discusses the analogy 
between traditional robot fantasies 
and those involving the black 
body and slavery, based on liter
ature, cinema and the visual arts. 
Boerman is a documentary maker 
and film programmer for IFFR. 
We Need Prayers: This One 
Went to Market (Jim Chuchu, 
2017, 5’) is screened as part of 
her film lecture. 

21 Oct. 16.15 + 
5 Nov. 19.15 (with a lecture)
Alphaville, une étrange 
aventure de Lemmy Caution
JeanLuc Godard (FR/IT, 1965, 
98’)
In the future the people of 
Alphaville are con trolled by the 
master computer brain Alpha 60. 
Its creator, Professor von Braun, 
plans to reduce mankind to a 
docile work force. Inter galactic 
agent Lemmy Caution (Eddie 
Constantine) arrives on the scene 
to put things right. Godard’s pas
tiche of Fritz Lang’s Metropolis is 
regarded as a unique mix of sci
ence fiction, film noir, spy story 
and cultural criticism.
The screening on 5 November is 
preceded by a lecture by Hans 
Schnitzler, philosopher and author 
of Het digitale prole tariaat. 
 Schnitzler researches the impact 
of technology on our social  world. 
As the merging of humans and 
machines is increas ingly happen
ing, the question what it means to 
be human becomes more and 
more urgent.

25 Oct. 19.15
Tetsuo: The Iron Man
Shinya Tsukamoto (JP, 1989, 67’)
In this classic cult film a man is 
transformed into a halfmetal 
monster who takes his rage out on 
the world. The tone is set when  
a Tokyo salary man accidentally 
runs over a metal fetishist who 
likes sticking metal bars into his 
body. The industrial sound track is 
a perfect match for the grainy 
blackandwhite shots. The film is 
still regarded as a  pioneering, bit
ingly humoristic mutation fantasy. 
The screening is preceded by a 
lecture by Tom Mes, author of a 
book on Shinya Tsukamoto. Mes 
explores the background and 
influence of Tetsuo, using rare 
visual material from the private 
archive of filmmaker Shinya Tsu
kamoto. 

26 Oct. 19.30
Welt am Draht
Rainer Werner Fassbinder  
(DE, 1973, 210’)
This sinister TV film by the German 
filmmaker Rainer Werner Fass
binder revolves around a scientist 
who gets lost in an artificial world 
designed by a supercomputer. 
World on a Wire may look like 
pure retro science fiction with its 
flamboyant 1970s sets, but Fass
binder was definitely well ahead of 
his time with this precursor of The 
Matrix. The stunning cinemato
graphy is by Michael Ballhaus. 

27 Oct. 16.30 + 
4 Nov. 19.30 (with a lecture)
Bride of Frankenstein
James Whale (US, 1935, 75’)
The greatest hubris motif in hor
ror and science fiction: man cre
ating life from dead matter. In this 
sequel to Frankenstein, Baron 
Henry Franken stein teams up 
with mad scientist Dr Pretorius, 
the successful creator of homun
culi. Their combined goal: to  
fabricate a bride for the Monster.
On 4 November Floris Kaayk 
gives a presentation on his science 

in which people are controlled by 
an android police force and are 
forced to take medication to sup
press their emotions. THX 1138, 
based on the short student film of 
the same name Lucas made four 
years previously, depicts an 
Orwellian robot society in which 
sex is prohibited and everyone 
looks alike.

23 Oct. 20.00 + 11 Nov. 20.00
Metropolis
Fritz Lang (DE, 1925–1927, 153’)
Factory workers, incited by the 
fiendishly seductive robot Maria, 
rise up a futuristic metropolis and 
are brought to the edge of destruc
tion. The allpowerful futuristic 
machines in Metropolis provided 
Lang with the perfect vehicle to 
express his dark vision of man 
and modern society as a world 
ruled by lust for power, harsh 
technology and violence. Eye 
screens the restored version (153 
minutes) in a 35mm print. The 
soundtrack by Frank Strobel is 
based on the original score. 

24 Oct. 19.15
Cinema Stadsleven
A special edition of Stadsleven,  
a live talk show and web maga
zine about urban life, with special 
film clips from Eye’s collection. 
Hosted by Tracy Metz, journalist 
and author of a number of books 
on urban issues. Her guests  
will be: Josje Verbeeten, director 
of the Robot Academy. With the 
 slogan ‘Smart robots, smarter 
people’ the Academy teaches 
businesses and employees how 
to work with robots. Robert Went, 
economist at the Scientific Council 
for Government Policy, is working 
on a sequel to the Council’s report 
De Robot de baas. Hendrik  Jan 
Grievink of the Next Nature Net
work addresses the results of the 
interaction between man, nature 
and technology. 

Tetsuo: The Iron Man, Shinya Tsukamoto 
(1989)
Metropolis, Fritz Lang (1927)



Preceded on 30 October by a film 
lecture on ‘The Sonic DNA of 
Westworld or: How We Are Lured 
to Love Intelligent Machines’ by 
Frank Mehring (Professor of 
American Studies at Radboud 
University, Nijmegen). 

31 Oct. 19.15
Tetsuo 2: The Body Hammer
Shinya Tsukamoto (JP, 1991, 81’)
A mix of manga, fantasy, heavy 
metal and apo calyptic visions of 
doom. Tomoo’s body morphs  
into a destructive steel tank after 
cyborg skin heads have kid
napped his little son. Paternal 
rage triggers the transformation 
from flesh into avenging machine, 
echoing the dehumanization of 
our environment by sterile con
crete, steel and glass. A surreal
ist cyberpunk work of art. 

31 Oct. 21.00 + 7 Nov. 21.00
De lift
Dick Maas (NL, 1983, 95’)
The greatest Dutch horror box 
office hit ever is now screened in 
the recently restored version. Does 
service technician Felix Adelaar 
(Huub Stapel) suffer from paranoia 
or has the lift in the brand new 
office building really acquired a 
will of its own? This ingenious 
low budget film plays on our fear 
of havocwreaking machines and 
the resulting loss of control. 

1 Nov. 19.15
Robot Show
A robot film quiz punctuated by 
short films and film clips with 
humanoids and cyborgs. After 
the quiz Maarten Lamers and 
Peter van der Putten present their 
lecture Bots Like You by. Killer 
robots taking over the world are a 
familiar theme in films. But what 
are we to think of creative, help
less, mischievous or religious 
robots? Lamers and Van der 
 Putten (Leiden Institute for 
Advanced Computer Science) 
offer interesting examples of real 
bots that are so much more than 

fiction project The Modular Body. 
Using cells from his own body, 
scientist Vlasman has created a 
new organism with a beating 
heart, lungs and interchangeable 
limbs. The organism is called 
OSCAR. The Modular Body is an 
online science fiction archive with 
visual clips documenting the 
research process.

27 Oct. 19.15 + 8 Nov. 16.00
Forbidden Planet
Fred Wilcox (US, 1956, 98’)
The year 2200 is distant enough 
to indulge in futuristic fantasies 
about space travel, human friendly 
robots and extremely human 
unfriendly monsters. Forbidden 
Planet was hailed at the time as  
a technologically groundbreaking 
film and is a real gem in the 
 science fiction genre because of 
its careful attention to sets, cos
tumes and props, as well as the 
presence of eyecatcher Robby 
the Robot, a true friend of man 
and faithful assistant to the great 
space scientist Dr Morbius. Even 
Robby, however, is unable to pro
tect the commander from harm 
on the ‘forbidden planet’ Altair4. 
What is that secret guarded by  
Dr Morbius?

27 Oct. 21.30
Eyeshadow: 
Akira + Yung Nnelg
Katsuhiro Otomo (JA, 1988, 124’)
Motor devil Tetsuo turns out to 
have destructive powers in the 
Japanese cyberpunk anime  Akira. 
Followed by a show by the young 
rapper Yung Nnelg, who previous
ly performed at the Best Kept 
Secret and Appelsap festivals. 

28 Oct. 16.30 + 1 Nov. 21.15
RoboCop
Paul Verhoeven (US, 1987, 102’)
Detroit in the not too distant future 
is a city that relies on a revolution
ary crime fighter who is half 
human, halfrobot. RoboCop does 
what is expected of him but dis
covers a hidden motive that causes 

smart killing machines. They 
claim that this type of creative 
research can tell us more about 
who and what we are and want to 
be, as humans and as animals.
This show is followed by the 
screening of 
Robocop. Combination tickets 
can be bought at a reduced price 
through the website.

2 Nov. 16.00 + 7 Nov. 21.15
eXistenZ
David Cronenberg (US, 1999, 98’)
Cronenberg’s exploration of  
the virtual reality world features 
numerous ingenious twists around 
a science fiction body horror plot. 
The brilliant game designer 
Allegra Geller (Jennifer Jason 
Leigh) has developed a new 
game, eXistenZ, that goes where 
none of the other known games 
have gone before. Gamers disap
pear into a virtual world in which 
the line between reality and imag
ination is blurred, leading to hal
lucinating SciFi thriller effects. 
The convincing virtual reality sets 
were created without CGI. Play or 
be played!

2 Nov. 20.00 (with a performance) 
+ 7 Nov. 16.30
Minority Report
Steven Spielberg (VS, 2002, 145’)
Three ‘precogs’ have the ability  
to foresee crimes in this philo
sophical science fiction film when 
suddenly the team’s leader (Tom 
Cruise) appears in one of these 
predictive visions. Spielberg situ
ated his film noir in a dark, futu
ristic landscape in icy blues and 
greys as a sombre setting for his 
provocative views on control and 
crime prevention. Preceded on  
2 November by ‘Intervening 
Space: My Self, the Body’. Unaid
ed by computers or audio soft
ware, artist Lisette Ros explores 
the sounds of her body. 

him to explore his own limits. 
 Verhoeven’s American break
through shows various reactions 
to robotics: the hope of progress 
and perfection, but also the fear 
of losing control and losing the 
ability to experience emotions. 
The screening on 1 November is 
preceded by 
Robot Show. Combination tickets 
can be bought at a reduced price 
through the website.

30 Oct. 19.15 (with a lecture) + 
8 Nov. 21.30
Westworld
Michael Crichton (US, 1973, 88’)
Westworld is a theme park 
 peopled by robots who are pro
grammed to act, talk and even 
hurt like humans. It’s the perfect 
excuse for visitors to let them
selves go. When the scientists  
of Westworld lose control over 
the robots, however, the scary  
Gunslinger (Yul Brynner) starts 
firing real and lethal bullets.

Bride of Frankenstein, James Whale (1935)
eXistenZ, David Cronenberg (1999)



porary work. With Nora Mulder on 
piano. This show is followed by 
Her (Spike Jonze, US, 2013, 
126’). Combination tickets can be 
bought at a reduced price through 
the website. 

23 Nov. 20.30 + 22.15
Ryoji Ikeda: datamatics [ver 2.0]
Live audiovisual concert by Ryoji 
Ikeda about the ways in which 
data shape our understanding  
of the world. The hypnotic work 
meanders between nature, 
 science and philosophy, and 
crosses the boundaries between 
the real and the virtual. In collab
oration with Amsterdam Art and 
IDFA.

Collaboration with Leiden 
 International Film Festival

Four films are screened at LIFF: 
Pi (1998), 5 nov
Ghost in the Shell (1995), 6 nov
eXistenZ (1999), 8 nov
Bride of Frankenstein (1935), 
11 nov

performance by Tatsuru Arai: 
Matterston (Hyper Serial Music). 
This show is followed by the 
screening of 
Tron. Combination tickets can be 
bought at a reduced price through 
the website.

10 Nov. 14.30
Blade Runner 2049
Denis Villeneuve (US/GB/CA, 
2017, 164’)
The spectacular sequel to the cult 
film Blade Runner is set three 
decades later as police officer K 
(Ryan Gosling) goes in search  
of former blade runner Rick 
Deckard (Harrison Ford). In 2049 
a blackout has deleted all data 
about the past. In this analogue 
and physical world people need 
to find a different way of dealing 
with memories and memory.  
The new Blade Runner is part of 
a timehonoured tradition: the 
deleted or revised past is a recur
ring theme in dystopian visions of 
the future, notably in 1984 and 
Brave New World. 

10 Nov. 16.30 + 13 Nov. 21.15
Her
Spike Jonze (US, 2013, 126’)
How alienating digital love can 

3 Nov 19.0002.00, 
tickets can only be booked at 
Museumnacht, Amsterdam
Museum Night
Man and Machine will merge 
during Museum Night at Eye. 
Intelligent silicon chip implants 
and artificial intelligence as a for
midable rival of the human brain; 
it has long ceased to be a distant 
reality only. Don’t be amazed to 
find Museum Night at Eye taken 
over by machines or to find your
self wandering in a jungle of data 
until you have reached a black 
hole or the point of no return...
This night at Eye will immerse you 
in the over whelming sounds and 
visuals by the Japanese artist 
Ryoji Ikeda, who is also a well
known DJ. For his impressive 
works of art Ikeda makes use of 
quantum mechanics, mathematics, 
computer data, sound and light.

4 Nov. 16.00
Colin Benders performs to 
Fragments of an Empire
Fridrikh Ermler (RU, 1929, 86’)
Musician Colin Benders locked 
himself up in one of the film 
 theatres in Eye’s collection centre 
in May 2018 to find the right 
sounds for the sparkling restora
tion of the Russian classic Frag
ment of an Empire. Following the 
successful premiere, he will per
form live at Eye on his modular 
synthesizer machine. Dedicated 
to people who rediscover them
selves and their lives in a new 
world in which machines take over 
the work once done by humans. 
There’s a single word in Russian 
for worker, robot and slave:  
‘rabotnik’. 

6 Nov. 19.15
Sonic Acts 
Sonic Acts, festival for contempo
rary and historical developments 
at the intersection of art, technol
ogy, music and science, looks at 
its shared history with Ryodi 
 Ikeda, to whom Eye is currently 
devoting an exhibition. With live 

turn out to be is made clear by 
Spike Jonze in the story of recent 
divorcé Theodore (Joaquin Phoe
nix), who tries to counter his exis
tential pain with a digital female: 
the compassionate control sys
tem  Samantha (Scarlett Johans
son). Jonze’s view on the way 
humans and high tech become 
inter twined is ambiguous. Even 
when software can help  
us humans, the essential ques
tions about love remain the 
same: is the Other an egocen
tred projection of ourselves or do 
we really want to get to know the 
other person? The screening of 
13 Nov is preceded by 
Dialogues with Machines. 
Combination tickets can be 
bought at a reduced price through 
the website.

10 Nov. 21.00
Blade Runner
Ridley Scott (US, 1982, 117’)
We’re only a few months away 
from the year in which Ridley 
Scott situated his science fiction 
classic Blade Runner. Rick Deck
ard (Harrison Ford) has to track 
down the human clone Roy Batty 
(Rutger Hauer), who is past his 
expiration date. Blade Runner 
offers a prophetic vision of the 
society of the future, in which the 
climate has changed beyond rec
ognition, the migration issue is 
burning hot and artificial intelli
gence demands to be taken seri
ously. Screening of the director’s 
cut, without voiceover but with 
an open ending. Introduction  
by philosopher Jos Hogenbirk: 
Blade Runner Deckard in the foot
steps of philosopher Descartes.

13 Nov. 19.15
Dialogues with Machines – 
Joost Rekveld
Artist Joost Rekveld investigates 
what man can learn from a dia
logue with machines and technol
ogy. In this programme, Rekveld 
illustrates his findings using clas
sics of avantgarde and contem

Blade Runner 2049, Denis Villeneuve (2017)
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