
Scorsese 
kiest
Op verzoek van EYE stelde Martin 
Scorsese een filmprogramma samen 
uit de collecties van EYE en de door 
Scorsese geleide Film Foundation. 
Het programma geeft blijk van 
Scorseses grenzeloze passie voor 
cinema, van Amerikaanse film noir 
en Europese klassiekers tot Japanse 
meesterwerken en wereldcinema 
uit landen als Cuba en de Filipijnen. 
De selectie laat zien welke films 
hem als filmmaker hebben geïnspi-
reerd en onderstreept de gedeelde 
missie van EYE en The Film Foun-
dation: om films te behouden, te res-
taureren en te vertonen op groot 
doek. Het merendeel van The Film 
Foundation-restauraties is voor het 
eerst in Nederland te zien, waaron-
der Marlon Brando’s cultwestern 
One-Eyed Jacks (4K-restauratie) en 
de aanstekelijke Marokkaanse 
muziekdocumentaire Trances (El 
hal). Scorsese koos uit de EYE-col-
lectie een aantal lang niet vertoonde 
klassiekers van door hem geliefde 
regisseurs als Michael Powell (I 
Know Where I’m Going), Roberto 
Rossellini (Paisà) en de Chinese 
regisseur Tian Zhuang zhuang (The 
Blue Kite).

volledig aan Scorsese is gewijd, laat 
zien dat zijn werk buitengewoon 
persoonlijk is en tegelijkertijd 
getuigt van een grondige kennis van 
en liefde voor de cinema.

Met acht Academy Award-nomina-
ties voor Beste Regisseur is Scorsese 
de meest genomineerde filmmaker 
in de geschiedenis van de Oscars.  
De films van Scorsese vormen in veel 
opzichten een spiegel van de Ameri-
kaanse samenleving en hebben zich 
diep in het collectieve geheugen van 
het publiek verankerd.

Bijzonder aan de films van  
Scorsese is dat deze een duidelijke 
invloed van de Europese auteurs-

cinema en het 
klassieke  
Hollywood-
repertoire 
 verraden. 
 Scorsese heeft 
zich altijd uit-
voerig verdiept 
in de geschie-
denis van de 
cinema en 
maakt zich met 
zijn eigen Film 
Foundation 
sterk voor het 
behoud van het 
internationale 
filmerfgoed. 

“Soms moet je wat verder zijn 
in je leven om helemaal de 
nuance te kunnen vatten van 
films die je lang geleden voor 
het eerst zag. Wat geldt voor 
ons als individuele film
bezoekers, geldt ook voor de 
wereld in het algemeen. Die 
verandert ook, en soms klopt 
het, zeker bij visionaire films, 
dat ze moeten wachten tot het 
hun tijd is.”– Martin Scorsese

De tentoon-
stelling
Martin Scorsese – The Exhibition 
belicht Scorseses inspiratiebronnen 
en presenteert een helder beeld van 
de directe relatie tussen zijn leven en 
werk. Op grote projectieschermen 
zijn fragmenten uit zijn films te zien 
te midden van ruim 400 objecten en 
documenten, waaronder nooit eer-
der getoonde foto’s, scripts en story-
boards uit het privé-archief van  
Martin Scorsese en Robert De Niro. 
Ook zijn er kostuum  ontwerpen, kos-
tuums van Sandy Powell en originele 
setfoto’s van Brigitte Lacombe te 
bewonderen. Grote projecties tonen 
fragmenten uit ruim 30 films van 
Scorsese. Verder zijn er fragmenten 
te zien uit documentaires die Scorse-
se heeft gemaakt over de geschiede-
nis van de film. Bij een aantal high-
lights is een gesproken toelichting 
van Scorsese te beluisteren. In een 
aparte ruimte wordt aandacht 
geschonken aan muziek. De muziek 
heeft altijd een cruciale rol gespeeld 
in het oeuvre van Scorsese. Hij werk-
te intensief samen met prominente 

filmcompo-
nisten zoals  
Bernard Herr-
mann en Philip 
Glass en maak-
te daarnaast 
legendarische 
documentaires 
over The Rol-
ling Stones en 
Bob Dylan.

AMSTERDAM

De eerste grote over-
zichtstentoonstelling 
over Martin Scorsese is 
na Berlijn, Parijs, 
Melbourne en New York 
nu in Amsterdam te zien.

Scorsese is een van de belangrijkste 
Amerikaanse filmregisseurs van de 
afgelopen vijftig jaar en regisseur 
van klassiekers als Taxi Driver, 
Raging Bull en The Wolf of Wall 
Street. Opgegroeid als zoon van Ita-
liaanse immigranten in Little Italy in 
New York, schetst Martin Scorsese 
(1942) in zijn films een enerverend 
beeld van dit hechte milieu waarin 
familie, geloof en vertrouwen cen-
traal staan. In deze wereld speelt de 
Italiaanse maffia een prominente 
rol. Schuld en boete lopen dan ook 
als een rode draad door het oeuvre 
van Scorsese. De relaties van zijn 
personages – vaak met hoofdrollen 
voor soulmates Robert De Niro en 
Leonardo DiCaprio – zijn getekend 
door wantrouwen, angst en verraad. 
Geweld speelt een centrale rol, net 
als de zoektocht naar spiritualiteit. 
Deze eerste tentoonstelling die  
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Martin Scorsese in EYE Filmmuseum

“Mijn hele 
leven draaide 
om films en 
religie. Dat is 
alles. Anders 
niets.”– Martin 
Scorsese

EYE Filmmuseum, IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam    *    Open van 10.00-01.00 uur, tentoonstelling open van 10.00-19.00 uur    *    eyefilm.nl    *    Voor het meest actuele programma zie eyefilm.nl/scorsese

e The exhi
bi tion is also in 
English and 
most films in 
the programme 
are English 
spoken or with 
English 
subtitles. For 
detailed 
information 
please visit 
eyefilm.nl/en/
Scorsese

De films 
van Martin 
Scorsese
 
EYE vertoont alle 24 speelfilms van 
Scorsese en een selectie van zijn 
belangrijkste documentaires en kor-
te films op het grote doek. De films 
worden merendeels op originele 
35mm-prints vertoond, afkomstig uit 
de collectie van EYE en van Neder-
landse distributeurs. Digitale restau-
raties van The Last Waltz (1978, 2K), 
The King of Comedy (1982, 4K) en 
The Age of Innocence (1993, 4K) zijn 
exclusief bij EYE te zien. Vanaf 6 juli 
zijn drie van  Scorseses bekendste 
films opnieuw te zien in EYE en de 
landelijke bios copen: Taxi Driver 
(1976, 4K), Raging Bull (1980, 2K)  
en Goodfellas (1990, 4K). 

EYE en Scorsese
Martin Scorsese en EYE kruisten al eerder elkaars wegen. Twee jaar 
geleden schreef de regisseur een enthousiast voorwoord over de vroege 
kleurenfilmcollectie van EYE voor het boek Fantasia of Color in Early Cinema, 
gepubliceerd door EYE en Amsterdam University Press. In 2005 sprak 
Scorsese bij de DVD van de door EYE gerestaureerde Rudolf Valentino-film 
Beyond the Rocks (1922) een videoboodschap in. Maar het allermooist is 
misschien wel dat Scorseses film Hugo (2011) een fragment bevat uit de 
door EYE gerestaureerde Georges Méliès-film Les quatre cent farces du 
diable uit 1906. Hugo is ook deze zomer weer te zien in EYE, in 3D. 

EYE Filmmuseum 
Amsterdam 

Tentoonstelling 
en fi lmprogramma

Martin 
Scorsese
 The Exhibition
 25 mei – 3 sep 2017

Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio tijdens de opnames van The Aviator, 2004

Boks-shorts Raging Bull, 1980. Kostuum-
ontwerp: Richard Bruno. © Theater-
kunst Kostümausstattung GmbH
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haallijnen vaak gedreven worden 
door geweld en wreedheid, worden 
de films van Scorsese toch geken-
merkt door een zekere luchtigheid. 
Dat komt zowel door zijn produc-
tiestijl als door het virtuoze hand-
werk van zijn cameramensen.
Scorsese vindt de juiste verbeelding 
voor elke scène: frequente verande-
ringen in snelheid, tegengestelde 
bewegingen tussen camera en 
hoofdpersoon, en lange tracking 
shots met de steadicam worden 
gebruikt om de dramaturgie van de 

films te ver-
sterken. 
Ondanks het 
geweld en de 
brutaliteit, die 
vaak ten 
grondslag lig-
gen aan Scor-
seses plots, 
kenmerken 
zijn films zich 
door een licht-
voetige 
beweeglijk-
heid. 

Montage
Scorsese besluit al tijdens de produc-
tiefase via storyboards over de exac-
te visuele opbouw van de film, frame 
voor frame. Hij bepaalt hier niet 
alleen de camerabewegingen, maar 
ook de volgorde van de beelden. Hij 
plant de complexe structuur van zijn 
films als een architect. Kenmerkend 
is het afwisselen van lange, ononder-
broken, maar dynamische takes met 

In latere films, zoals The Age of 
Innocence (1993) en Gangs of New 
York (2002), heeft Scorsese zich 
beziggehouden met de geschiedenis 
van de stad in de negentiende eeuw. 
Daarvoor liet hij het historische 
New York herleven door uitgebreide 
sets te bouwen of door te filmen op 
authentiek ogende locaties buiten 
Manhattan.

Cinefiel
De eerste bioscoopbeelden die Mar-
tin Scorsese zich kan herinneren, 
waren die van een western met Roy 
Rogers en zijn paard Trigger. Zijn 
eerste Italiaanse films zag hij later 
op een kleine zwart-wittelevisie die 
zijn ouders in 1948 hadden aange-
schaft. Zijn vader ging ook vaak met 
hem naar de bioscoop, waar de jon-
ge Martin gefascineerd raakte door 
de grote Hollywoodklassiekers. 

Scorsese bezit een enorme kennis 
van de filmgeschiedenis, die hij 
vaak laat doorschemeren in zijn 
eigen films. Voor de 100ste geboor-
tedag van film in 1995 heeft Scorse-
se de documentaire A Personal 
Journey with Martin Scorsese 
Through American Movies gemaakt. 
In 2001 toont hij zijn visie op de Ita-
liaanse cinema met Il Mio Viaggio in 
Italia.

Camera
Martin Scorsese componeert zijn 
films tot in detail. Het ritme van de 
individuele scènes wordt bepaald 
door het samenspel van camera, 
montage en geluid. Hoewel de ver-

Eenzame helden
Veel van Scorseses personages zijn 
alleen en in strijd met de maat-
schappij. Het zijn geen eenzame 
helden in de klassieke zin, maar 
eerder antihelden: jonge mannen 
die neigen naar geweld, en die op 
zoek zijn naar hun plaats in de 
samenleving. Scorseses goede 
vriend en acteur Robert De Niro 
heeft deze personages het meest 
indrukwekkend belichaamd. In zijn 
legendarische rol van Travis Bickle 
in Taxi Driver (1976), een door de 
Vietnamoorlog getraumatiseerde 
man, is zijn neiging naar geweld 
minstens zo alarmerend als zijn die-
pe wanhoop. De katholieke begrip-
pen zonde, lijden en verzoening zijn 
in alle films van Scorsese terug te 
vinden. Of de worstelende held nu 
gespeeld wordt door Harvey Keitel 
in Mean Streets (1973), Robert De 
Niro in Taxi Driver (1976) en Raging 
Bull (1980), of Nicolas Cage in Brin-
ging Out the Dead (1999), Scorseses 
hoofdpersonages maken allen een 
proces door dat leidt naar verlos-
sing, of in ieder geval naar de aan-
vaarding van hun lot.

In Kundun (1997) verkent Scorse-
se het leven van een andere  iconi-
sche religieuze figuur, de Dalai 
Lama, van zijn vroege jeugd tot zijn 
gedwongen ballingschap tijdens de 
Chinese invasie van Tibet. Zijn 
meest recente film Silence (2016) 
vertelt het verhaal van de vervolging 
van de Jezuïeten in zeventiende- 
eeuws Japan.

New York
Naast Woody Allen is Scorsese in de 
afgelopen decennia uitgegroeid tot 
een van de belangrijkste kroniek-
schrijvers van New York. Hij richt 
de camera’s zelden buiten de stad. 
Vrijwel uitsluitend dolen we samen 
met de hoofdrolspelers door de stra-
ten en de interieurs in wijken van 
New York. 

In Scorseses beroemdste New 
York-film, Taxi Driver (1976), zien 
we het gebied rond Times Square in 
het centrum van Manhattan – in die 
tijd nog bevolkt door drugsverslaaf-
den en prostituees – door de ogen 
van Travis Bickle (Robert De Niro). 

neemt hij echter definitief afstand 
van Jake, die hem dat misschien in 
de slotmonoloog verwijt, als hij de 
tekst repeteert uit de beroemde ‘I 
could have been a contender’-scène 
uit On the Waterfront: “Het kwam 
door jou, Charlie. Jij was mijn broer. 
Jij had een beetje op me moeten 
passen. (…) Jij had gewoon een 
beetje op me moeten passen.”

Man en vrouw
Waar de vriendschappen tussen 
mannen in Scorseses films vaak 
worden gekenmerkt door heldere 
rituelen en machtsverhoudingen, 
zijn de toenaderingspogingen tus-
sen mannen en vrouwen bijzonder 
ongemakkelijk en onzeker. Scorse-
se voert mannen op die misschien 
wel in staat zijn om zwakte te tonen, 
maar niet over de nodige gebaren 
en vocabulaire beschikken. 

In New York, New York (1977) 
leidt het huwelijk van het kunste-
naarsechtpaar Jimmy Doyle (Robert 
De Niro) en Francine Evans (Liza 
Minnelli) schipbreuk omdat zij 
meer succes heeft dan haar man. 
Maatschappelijke conventies ver-
hinderen dat advocaat Newland 
Archer (Daniel Day-Lewis) en de 
recentelijk gescheiden gravin Ellen 
Olenska (Michelle Pfeiffer) tot 
elkaar kunnen komen in The Age of 
Innocence (1993). De strikte regels 
van de hogere kringen van New 
York komen ook tot uitdrukking in 
de strak aangeregen korsetten en 
stijve boorden van de kostuums in 
die film. In The Aviator (2004) heb-
ben Howard Hughes (Leonardo 
DiCaprio) en Katharine Hepburn 
(Cate Blanchett) te veel tics en 
eigenaardigheden gemeen om het 
leven te kunnen delen.

De tentoonstelling is 
onderverdeeld in een 
aantal secties en thema’s 
die het oeuvre van  
Scorsese kenmerken: 
Familie, Broers, Man en 
vrouw, Eenzame helden, 
New York, Cinefiel,  
Camera, Montage, 
Filmerfgoed en Muziek.

Familie 
Martin Scorsese groeide op in de 
jaren vijftig in Little Italy, een wijk 
in New York. Niet alleen hij en zijn 
broer woonden daar met hun 
ouders, maar ook de rest van de 
familie: grootouders, ooms en tan-
tes, neven en nichten. Die uitgebrei-
de Italiaanse familie was, naast de 
katholieke kerk en de ruige wereld 
van de straatbendes, van cruciale 
invloed op hem en zijn werk. 

Gedurende bijna dertig jaar per-
sonifieerde zijn moeder, Catherine 
Scorsese, de typisch Italiaanse 
‘mama’ in zijn films, meestal in klei-
ne rolletjes. Scorsese liet ook gere-
geld zijn vader Charles en andere 
familieleden als figuranten opdra-
ven. In 1974 maakte hij over zijn 
ouders de bekroonde documentaire 
Italianamerican, het exemplarische 
verhaal van een twintigste-eeuwse 
Italiaanse immigrantenfamilie in 
Amerika. 

Familie biedt meer dan alleen 
beschutting in zijn films. Machtsver-
houdingen beperken de vrijheid van 
de familieleden en kunnen conflic-
ten aanwakkeren. Scorseses helden 
ontsnappen niet aan deze druk en 
raken dikwijls betrokken bij de 
georganiseerde misdaad. 

Broers
Broers staan centraal in veel van 
Scorseses films – zowel in letterlijke 
als in figuurlijke zin. Vaak zijn er 
twee mannen die een hechte band 
met elkaar hebben, waarbij de één 
schuldig is aan iets, terwijl de ander, 
als een beschermengel maar vaak 
tegen zijn wil, de verantwoordelijk-
heid neemt. Schuld en boete, loyali-
teit en plicht spelen een grote rol in 
zijn films. Zo misbruikt Robert De 
Niro als Johnny Boy in Mean Streets 
(1973) herhaaldelijk het vertrouwen 
van zijn vriend Charlie (Harvey Kei-
tel), die niet uit de relatie kan stap-
pen. In Raging Bull (1980) vergaat 
het de broers Jake (Robert De Niro) 
en Joey (Joe Pesci) LaMotta niet 
veel anders. Jake, de bokser, is 
agressief en houdt zich niet aan 
afspraken, maar zijn broer en 
manager Joey blijft hem deson-
danks lang steunen. Op een dag 

TENTOONSTELLING

“Ik groeide op 
in New York 
in de Lower 
East Side als 
Italiaanse – 
eigenlijk meer 
als Siciliaanse 
– Amerikaan.” 
– Martin 
Scorsese

“Veel van waar ik door 
geobsedeerd ben heeft te 
maken met de relatie en de 
dynamiek tussen mensen en 
hun familie, vooral tussen 
broers en hun vader.”– Martin 
Scorsese

Dvd  
Alice Doesn’t Live Here Anymore

 Te koop in EYE Shop | €25 

Advertentie

Thema’s in het werk van Scorsese

Martin Scorsese met zijn ouders in Queens, New York. Privé-foto, 1947  
© Collectie Martin Scorsese, New York

Storyboard ‘The Eternal City’. Op 11-jarige leeftijd maakte Scorsese dit storyboard.
en Storyboard Raging Bull, 1980. Tekening: Martin Scorsese © Collectie Martin Scor-
sese, New York
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adembenemend gemonteerde 
sequenties waarin het oog de stort-
vloed aan korte visuele indrukken 
amper kan bijhouden.

Scorsese ontmoet editor Thelma 
Schoonmaker tijdens zijn filmstudies 
aan het Washington Square College. 
Voor Raging Bull wint ze haar eerste 
Oscar. Een van de meest indrukwek-
kend gemonteerde scènes van deze 
film is de laatste bokswedstrijd van 
kampioen Jake LaMotta tegen zijn 
uitdager Sugar Ray Robinson. Het 
heftige geweld van het gevecht 
wordt slechts gesuggereerd door de 
snelle montage. Daartegenover stel-
de de virtuoze montage van Schoon-
maker Scorsese in staat om de 
bebloede, mishandelde lichamen van 
beide boksers tot in detail te laten 
zien. Het brute geweld komt daar-
mee esthetisch op een hoger plan, 
mede door een zeer complex gecom-
poneerde soundtrack en het voortdu-
rend wisselen tussen normale snel-
heid en slow motion.
 
Filmerfgoed
Toen Martin Scorsese zich eind 
jaren zeventig bewust werd van het 
probleem van het snelle verval van 
kleurenfilmkopieën, richtte hij zich 
samen met collega’s tot Eastman 
Kodak met een dringende oproep 
om kleurvast en houdbaar filmmate-
riaal te ontwikkelen. In 1990 heeft 
hij samen met beroemde collega’s 
als Steven Spielberg, Francis Ford 
Coppola en Stanley Kubrick The 
Film Foundation opgericht, een 
stichting die zich inzet voor het 
behoud van het internationale erf-
goed van de film. Met zijn diepgaan-
de betrokkenheid bij film als erf-
goed en zijn niet-aflatende produc-
tie van bijzondere eigen speelfilms 
heeft Scorsese een unieke brug 
geslagen tussen het verleden en de 
toekomst van de internationale film.

Muziek
Muziek speelt een zeer belangrijke 
rol in Scorseses films. Voor films als 
Mean Streets liet hij zich inspireren 
door de muziek die hij ‘s nachts 
hoorde uit de appartementen, stra-
ten en bars in Little Italy. Scorsese 
maakte documentaires over Bob 
Dylan, George Harrison en The Last 
Waltz (1978), het legendarische 
laatste concert van The Band.
Al bij Taxi Driver werkte Scorsese 
met een van de beroemdste Ameri-
kaanse filmcomponisten. Bernard 
Herrmann, de componist van, onder 
andere, heel veel films van Alfred 
Hitchcock, schreef zijn laatste film-
muziek voor Taxi Driver, met een 
jazzthema dat wisselt tussen melan-
cholische en verontrustende saxo-
foongeluiden. Andere componisten 
die voor Scorsese muziek hebben 
geschreven zijn Peter Gabriel,  
Philip Glass en Howard Shore.

“Ik denk dat wij allemaal, 
onder bepaalde omstandig
heden, dingen zouden 
kunnen doen die behoorlijk 
verwerpelijk zijn.  
En daarom heb ik door 
de jaren heen in mijn 
films personages opgevoerd 
die er niets om gaven hoe 
er over hen werd gedacht. 
We proberen zo dicht 
mogelijk bij ze te blijven 
en misschien iets van 
onszelf erin te herkennen 
waar we eigenlijk niet 
zo blij mee zijn.” 
– Martin Scorsese

Affiches
De meer dan 47.000 unieke film-
affiches vormen een bijzondere  
collectie van EYE. De verzameling 
bevat affiches uit de beginjaren van 
de film tot affiches van de laatste  
blockbusters en arthousefilms. 
Samen geven ze niet alleen een 
beeld van de geschiedenis van de 
film, maar ook van de ontwik-
kelingen in de grafische vorm-
geving. Deze zomer toont EYE bij 
zaal 2 en 3 een selectie affiches van 
films van Martin Scorsese, zowel 
van zijn films als van zijn documen-
taires, afkomstig uit diverse landen.  
Zie eyefilm.nl/affichesscorsese voor 
meer informatie over de getoonde 
affiches. 

Script Obsessions, 1969, Pim de la Parra en Wim Verstappen, met handgeschreven 
commentaar van Martin Scorsese

Toen Martin Scorsese eind jaren 60 in Amsterdam was voor filmopnames voor 
Who’s That Knocking at my Door, kwam hij in contact met de Nederlandse filmma-
kers Wim Verstappen en Pim de la Parra. De la Parra, op dat moment bezig met zijn 
soloregiedebuut Obsessions (Bezeten – Het gat in de muur) vroeg Scorseses hulp bij 
zijn script, met name wat betreft de Engelse dialogen. Scorsese ging hier grondig 
op in en gaf tevens enkele regieaanwijzingen. 
Collectie EYE Filmmuseum, Amsterdam  

Plattegrond tentoonstelling

Affiches Taxi Driver, Groot-Brittannië, 2000-2009, 87x61 cm, The Departed, Verenigde Staten, 2006, 102x69 cm, Meanstreets en Raging Bull, Verenigde Staten, 1980.  
Ontwerp: Kunio Hagio, 105x69 cm. © Collectie EYE Filmmuseum

 Taxi Driver, 1976

Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio tijdens de opnames van Shutter Island, 2010
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Hugo (3D)
Martin Scorsese (VS 2011)  
126’, 2K
11, 18 & 25 juni 13.00; 12 juni 21.00 
+ 7 juli 20.30 (plus filmconcert 
Méliès); zie www.eyefilm.nl voor 
extra voorstellingen
Voor de fantasievolle familiefilm 
Hugo nam Scorsese het formidabel 
getekende jeugdboek The Invention 
of Hugo Cabret tot uitgangspunt; 
het resultaat is een inventieve ode 
aan de vroege cinema, waarin dertig 
seconden te zien zijn van de bijzon-
dere restauratie van Georges 
Méliès’ Les quatre cent farces du 
diable, uit de EYE-collectie. 

 
Italianamerican +
American Boy: A Profile
of Steven Prince
Martin Scorsese (VS 1974 + 1978)
Engels gespr., niet ondert., 49’+ 55’
23 aug 19.00

In Scorseses eerste documentaire 
Italianamerican portretteert hij zijn 
ouders, die vertellen hoe ze als 
immigrant opgroeiden in New York. 
Scorsese keerde terug naar het Little 
Italy uit zijn jeugd om aan de keu-
kentafel zijn eigen wortels te onder-
zoeken. Op de aftiteling en in deze 
krant het recept voor mama Scorse-
ses gehaktballen en de bijbe horende 
tomatensaus. American Boy is Scor-
seses ‘verloren film’, die nooit is uit-
gebracht in de bioscoop. Stand-up 
comedy, tragiek en regelrechte hor-
ror wisselen elkaar af als de voorma-
lige roadie en door heroïneversla-
ving uitge mergelde Steven Prince 
zijn verhalen over de zelfkant van 
het bestaan in razend tempo afvuurt 
op Scorsese. 

The King of Comedy
Martin Scorsese (VS 1983)  
107’ kleur, 35mm + 4K-restauratie
30 mei 16.30 + 14 juni 19.15

Zwarte komedie over mislukte 
stand-upkomiek Rupert Pupkin 
(Robert De Niro), die er alles voor 
over heeft om op te mogen treden in 
de talkshow van zijn idool Jerry 
Langford (Jerry Lewis). 

Kundun
Martin Scorsese (VS 1997)
Engels, Tibetaans & Mandarijn 
gespr., Nederlands en Frans ondert., 
134’, 35mm
19 aug 19.00 + 24 aug 18.45

Dit meditatieve portret van de 
geestelijke leider van Tibet beves-
tigt andermaal Scorseses reputatie 
van een van de meest begaafde visu-
ele verhalenvertellers van deze tijd. 
In prachtige beelden van Roger 
Deakins kijken we door de ogen van 
een jongen die zijn hele leven is ver-
troeteld en beschermd en tegelijk 
als uitverkorene met een enorme 
verantwoordelijkheid is belast.

bij de politie terwijl een politieagent 
(DiCaprio) zich opwerkt bij de maf-
fia, met aan de top de excentrieke 
Jack Nicholson, die balanceert op 
de grens van onbekommerdheid en 
waanzin. Oscar voor de beste film, 
beste regie, beste montage en beste 
scenario.

Gangs of New York
Martin Scorsese (VS 2002)
167’, 35mm
15 juli 18.45 + 30 juli 13.00  
+ 5 aug 21.00

Daniel Day-Lewis zet in deze zin-
derende stadswestern de instant 
klassieke filmschurk Bill the Butcher 
neer. Deze charismatische maniak 
maakt de Ierse vader van Amster-
dam Vallon (Leonardo DiCaprio) een 
kopje kleiner tijdens een van de vele 
bloederige bendeoorlogen die New 
York teisterden in het midden van de 
negentiende eeuw. Scorsese schetst 
een cynisch beeld van de anarchisti-
sche VS van weleer.
 
George Harrison: Living
in the Material World
Martin Scorsese (VS 2011)
Engels gespr., niet ondert., 208’, 2K
28 aug 19.00 

Scorsese zet ‘de stille Beatle’ ein-
delijk eens op de voorgrond en pro-
beert zo het mysterie te ontrafelen 
rond de man die nummers als ‘Some-
thing’, ‘While My Guitar Gently 
Weeps’ en ‘Here Comes the Sun’ 
schreef. Harrison blijkt een vat vol 
tegenstrijdigheden: een anti-materia-
listische multimiljonair met spirituele 
inslag, die tegelijkertijd ook ontvan-
kelijk is voor zeer aardse geneugten.

Goodfellas 
Martin Scorsese (VS 1990)  
144’, 4K-restauratie 
Vanaf 6 juli (zie www.eyefilm.nl); 
12 juli 20.00 met inleiding; 14 juli 
21.00 met korte film It’s Not Just 
You, Murray! (1964)

Scorsese schetst de aantrekkings-
kracht van een criminele lifestyle op 
een Iers-Italiaans jongetje in de New 
Yorkse volksbuurt East Brooklyn. 
Henry Hill (Ray Liotta) werkt zich 
op van manusje-van-alles tot maf-
fiabaas, die uiteindelijk wegglijdt in 
cokebestoven grootheidswaan. 
Goodfellas wordt beschouwd als een 
van de meest invloedrijke films uit 
de jaren negentig. 

montage ‘gesneden op machinege-
weersnelheid’ (Variety), hielden het 
publiek aan de bioscoopstoel gena-
geld. De Niro is de psychopathische 
‘white trash’-crimineel Max Cady, 
die wraak neemt op de man die hem 
voor veertien jaar achter de tralies 
deed belanden (Nick Nolte). 

Casino 
Martin Scorsese (VS 1995)  
176’, 35mm uit de collectie van EYE 
21 juni 19.30 + 22 juli 13.00  
+ 8 aug 20.30

Fraai gestileerde film, gesitueerd 
in de neon-onderwereld van gokpa-
radijs Las Vegas, over ex-gokker De 
Niro die als zetbaas voor de maffia 
een casino runt. Zijn vrouw (Sharon 
Stone) en zijn maat (Joe Pesci) ver-
pesten zijn nieuwe carrière. De Niro, 
Pesci en Stone gaan elkaar met 
gevatte dialogen te lijf; Scorsese 
toont de donkere kant van het flit-
sende maffiabestaan. 

The Color of Money
Martin Scorsese (VS 1986)
118’, 35mm uit de collectie van EYE
31 mei 16.30 + 20 juni 21.15

Paul Newman opnieuw als pool-
biljartspeler Fast Eddie, een rol die 
hem in The Hustler (1961) beroemd 
maakte. 25 jaar later treedt hij op 
als coach van het jonge talent Vin-
cent (Tom Cruise) in diens jacht op 
het grote geld. De sfeertekening van 
het milieu is een kolfje naar de hand 
van Scorsese. Newman won zijn 
eerste Oscar.

 
The Departed
Martin Scorsese (VS/Hongkong 2006)
150’, 35mm 
26 mei 20.45 + 17 juni 11.00  
+ 22 juni 18.45
Gitzwarte remake van de Honkong
actiehit Infernal Affairs, waarin een 
gangster (Matt Damon) infiltreert 

Howard Hughes (Leonardo DiCap-
rio), die zijn familiefortuin gebruikte 
voor zijn twee grote hobby’s: film en 
vliegtuigen. Deze tirannieke, ran-
cuneuze megalomaan dacht de 
wereld in handen te hebben maar had 
zo’n bizarre persoonlijkheid dat deze 
wel tot zijn neergang moest leiden. 

Bob Dylan:  
No Direction Home
Martin Scorsese (VS 2005)
Engels gespr., niet ondert., 208’, 2K
4 juli 19.00

De cameraschuwe Bob Dylan gaf 
Scorsese bij hoge uitzondering toe-
gang tot zijn archief uit de beginpe-
riode van zijn carrière, van 1961 tot 
1966. Scorsese maakte een intieme 
documentaire waarin Dylan open-
lijk spreekt over zijn roots in Min-
nesota, zijn begintijd in de koffie-
huizen van Greenwich Village, en 
zijn tumultueuze doorbraak in 1966. 

Boxcar Bertha
Martin Scorsese (VS 1972)
Engels gespr., niet ondert., 88’, 2K
1 aug 21.30 + 5 aug 16.30

Scorseses tweede lange speelfilm 
is lang in de obscuriteit gebleven. 
Hij maakte dit vluggertje voor 
B-filmkoning Roger Corman voor-
dat hij doorbrak met Mean Streets 
en kon zo uitgebreid oefenen in het 
uitbeelden van geweld. Hoewel 
bedacht als goedkoop jatwerk van 
Bonnie & Clyde, laat de film Scorse-
ses kenmerkende stijl en (katholie-
ke) beeldspraak al doorschemeren, 
zoals in de bizarre kruisiging aan 
het einde, het virtuoze camerawerk 
en het ongemakkelijke geweld.  

Bringing Out the Dead
Martin Scorsese (VS 1991)
Engels gespr., Nederlands en Frans 
ondert., 121’, 35mm
5 juni 19.00 + 20 juni 13.00

Met Paul Schrader als scena-
rioschrijver is het niet verwonderlijk 
dat Bringing Out the Dead qua duister 
straat- en wereldbeeld overeenkom-
sten vertoont met Taxi Driver. De sla-
peloze Frank Pierce (Nicolas Cage) 
scheurt al dagen onafgebroken in zijn 
ambulance door de lugubere straten 
van New York. Het chaotische per-
spectief vanuit de ambulance vormt 
een briljante visualisering van het 
innerlijk leven van de tegen de hel 
strijdende hoofdpersoon. 

Cape Fear
Martin Scorsese (VS 1991)  
127’, 35mm uit de collectie EYE
3 juni 16.30 + 14 juni 21.45 + 3 juli 
21.15 + 29 aug (Pllek, blu-ray)

Geen middel liet regisseur Scor-
sese onbeproefd voor zijn remake 
van J. Lee Thompsons zwart-wit-
klassieker uit 1962. Dynamisch 
camerawerk, compacte, recht voor 
z’n raap gespeelde scènes en een 

After Hours
Martin Scorsese (VS 1985)
95’, 35mm uit EYE-collectie
 25 mei 17.00 + 22 juli 22.00 met kor-
te film What’s A Nice Girl Like You 
Doing in a Place Like This? (1963)

Humoristische nachtmerrie in 
duister New York, waar een kan-
toorklerk hoopt op een avon tuurtje 
en wel zeer op zijn wenken wordt 
bediend. Deze computerprogram-
meur (Griffin Dunne) raakt op een 
nacht in de bizarre artiestenbuurt 
SoHo verzeild en komt er niet meer 
weg. Volgens Scorsese gaat After 
Hours vooral over seksuele angst.

The Age of Innocence
Martin Scorsese (VS 1993)
139’, 4K-restauratie
27 mei 18.45 + 11 juni 15.30

In dit elegante kostuumdrama 
laat Scorsese zien hoe onderdrukte 
romantische verlangens door de eti-
quette heen beginnen te sijpelen. 
Dat hij koos voor een verhaal over 
een hopeloze romantische liefde in 
de high society is minder vreemd 
dan het lijkt: net als in veel van zijn 
andere film ligt een man in de clinch 
met collectieve waarden en normen. 
 
Alice Doesn’t Live Here 
Anymore
Martin Scorsese (VS 1974)
Engels gespr., niet ondert., 112’, 
35mm
5 juli 19.00 + 17 juli 21.30

Het verhaal van arbeidersvrouw 
Alice (Ellen Burstyn), die na de 
dood van haar man kiest voor een 
bestaan ‘on the road’. Burstyn won 
een Oscar. Scorseses enige film met 
een vrouwelijke hoofdrolspeler 
wekte veel discussie op over het al 
dan niet feministisch gehalte, maar 
was volgens de maker nooit bedoeld 
als ‘feministisch pamflet’: “De film 
ging over de eigen verantwoorde-
lijkheid en liet ook zien hoe mensen 
steeds weer dezelfde fouten 
maken.”. 

The Aviator
Martin Scorsese (VS/Duitsland 2004)
170’, 35mm 
23 juni 15.30 + 9 juli 15.00  
+ 14 aug 20.30
Visueel overdonderende biopic van 
de tragisch geëindigde Holly-
wood-producent en rokkenjager 

FILMPROGRAMMA

“Het bijzonder fijne aan het 
maken van een film is zonder 
meer dat je iets aan het 
maken bent, zelfs onder de 
beroerdste omstandigheden. 
Het gaat om die passie. Die 
passie vast te houden, daar 
gaat het om.”– Martin Scorsese

Filmarchieven en ondersteunende  
organisaties ‘Scorsese kiest’
The Film Foundation (Los Angeles)
The Academy Film Archive (Los Angeles)
Anthology Film Archives (New York)
Cineteca di Bologna (Bologna)
Park Circus (Londen) 
Sikelia Productions (New York)
UCLA Film and Television Archive  
(Los Angeles)
Met dank aan de rechthebbenden.

Distributeurs en film archieven  
‘De films van Scorsese’
Independent Films Nederland
Buena Vista Pictures Nederland
Dutch FilmWorks
Entertainment One Benelux
Paradiso Filmed Entertainment 
Park Circus (Londen)
Warner Bros. Entertainment Nederland
UPI Nederland
Sikelia Productions (New York)
British Film Institute (Londen)
Cinemathek Brussel
Bonner Kinemathek
Museum of Modern Art (New York)
Luce Cinecittà (Rome)
George Harrison Estate

Alle films zijn Engels gesproken en Nederlands ondertiteld,  
tenzij anders aangegeven. 
EYE heeft zich ingespannen om van alle films in het programma de best bruikbare 
kopie te bemachtigen; desondanks kan de kwaliteit van sommige van de vertoonde 
films afwijken van de standaard. EYE dankt alle filmarchieven, distributeurs, recht-
hebbenden en ondersteunende organisaties voor hun bijdrage. 

De films van Scorsese
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Shutter Island
Martin Scorsese (VS 2010) 
138’, 35mm
6 juni 13.00 + 19 juni 16.30  
+ 1 juli 21.15

Succesvolle psychologische thril-
ler, waarin twee politiemannen naar  
een afgelegen eiland worden 
gestuurd om de mysterieuze ver-
dwijning van een moordenares uit 
de vestingachtige psychiatrische 
inrichting te onderzoeken. Pikzwar-
te hommage aan all things gothic, 
groezelige pulpverhalen, het  

literaire werk van de Brontë-zusjes 
en B-films uit de jaren 50, vol kille, 
donkere gangen, desoriënterende 
camerabewegingen en montage, en 
grillige, bevreemdende klassieke 
muziek.

Shine a Light 
Martin Scorsese (VS 2008)
122’, 35mm
31 mei 19.00 + 9 juni 14.00

Zelden vertoonde archiefbeelden 
van The Rolling Stones worden 
afgewisseld met de registratie van 
een concert uit hun A Bigger Bang-
tour. Scorsese, die in meerdere van 
zijn films muziek van The Stones 
gebruikt, koos voor een relatief klei-
ne zaal om het optreden vast te leg-
gen. Bevriende artiesten als Jack 
White (The White Stripes), Christi-
na Aguilera en Buddy Guy klimmen 
bij The Stones op het podium. 

Silence
Martin Scorsese (VS/JP, 2016)
159’, 2K
29 juli + 26 aug 15.30

De zoektocht naar hun vermiste 
mentor in het Japan van de 17e 
eeuw brengt de levens van twee jon-
ge Jezuïtische priesters in gevaar. 
De aangrijpende, soms zenuwslo-
pende (spirituele) reis die ze maken 
blijkt een ware beproeving voor hun 
uithoudingsvermogen én overtui-
gingen. Dit passieproject van Scor-
sese is al sinds 1990 in ontwikke-
ling, en is in 2016 eindelijk voltooid. 

Taxi Driver 
Martin Scorsese (VS 1976)  
113’, 4K restauratie
6 juli 19.00 met inleiding  
+ korte film The Big Shave (1968); 
vanaf 7 juli (zie www.eyefilm.nl)

Bijzonder grimmig portret van de 
New Yorkse taxichauffeur Travis 
Bickle (Robert De Niro). Bickle 
trekt eenzaam ten strijde tegen de 
verloedering in de stad en draait 
daarin volledig door. De scène waar-
in Bickle (met Mohawk-hanenkam) 
tegen zijn spiegelbeeld staat te pra-
ten (‘You talkin’ to me?’), is klassiek 
geworden. Harvey Keitel en Jodie 
Foster (als tienerprostituee) maken 
hun opwachting in gedenkwaardige 
bijrollen. 

Who’s That Knocking  
at My Door
Martin Scorsese (VS 1967)
95’, 35mm uit de collectie van EYE
29 mei 19.15 + 10 juni 14.00 

Debuut van Scorsese is een voor-
loper van het latere Mean Streets en 
bevat typische Scorsese-thema’s als 
de botsing tussen goed en kwaad en 
de worsteling met de traditionele 
waarden van het katholieke geloof. 
Psychologische karakterstudie van 
een jongeman die een levenshou-
ding probeert te vinden en een 
intense registratie van Little Italy’s 
ruige straatleven. 

The Wolf of Wall Street
Martin Scorsese (VS 2013)
180’, 2K
7 juli 17.00 + 18 juli 15.00  
+ 16 aug 19.30 + 27 aug 14.30

In deze hyperenergieke beursma-
kelaarssatire, over de rise and fall 
van de gladde geldwolf Jordan Bel-
fort, haalt Scorsese uit naar overma-
tige hebzucht. Een koortsige trip 
met hoofdrolspeler Leonardo DiCa-
prio in grootse doen. DiCaprio 
speelt een variant op een typisch 
Scorsese-personage: Belfort is een 
evangelische handelaar in geld en 
macht.

“Dit is geen geschied kundige 
vertelling”, zegt de regisseur dan 
ook over zijn onorthodoxe 
documentaire, “maar een verhaal. 
Míjn verhaal.” 

New York Stories
Martin Scorsese, Francis Ford  
Coppola & Woody Allen (VS 1989)
124’, 35mm uit de collectie van EYE
15 juli 15.30

Francis Ford Coppola, Woody 
Allen en Martin Scorsese regisseer-
den een drieluik over de beslomme-
ringen van een aantal New Yorkers. 
In Scorseses Life Lessons speelt 
Nick Nolte een licht ontvlambare 
schilder met een getroebleerd  
liefdesleven. 

New York, New York 
Martin Scorsese (VS 1977)  
Engels gespr., 155’ 

Onder voorbehoud. Na het suc-
ces van het gruizige Taxi Driver 
(1976) verraste Scorsese critici en 
publiek met het hypergestileerde 
New York, New York, een tweeën-
eenhalf durende ode aan de bloeitijd 
van de ‘big band’, de jaren veertig 
van de vorige eeuw. Robert De Niro 
en Liza Minnelli vormen een New 
Yorks muzikantenechtpaar dat 
roem probeert te verwerven. 
 
A Personal Journey with
Martin Scorsese Through
American Movies
Michael Henry Wilson en Martin 
Scorsese (VS/GB/FR 1995)
Engels gespr., niet ondert., 225’ 
2 juli 19.00

Rasverteller én volbloed filmfa-
naat Scorsese betuigt met veel vuur 
bijna vier uur lang zijn liefde voor 
de zevende kunst en de films en 
regisseurs die hem hebben beïn-
vloed of - zijn woorden - zijn leven 
hebben veranderd. Jacques Tour-
neurs Cat People (1942) is volgens 
hem voor de Amerikaanse filmge-
schiedenis van even groot belang 
als Orson Welles’ Citizen Kane. 
 
Raging Bull
Martin Scorsese (VS 1980)  
129’, 35mm en 2K
5 juni 11.00 met inleiding; vanaf  
6 juli (zie www.eyefilm.nl)

Na het sentimentele Rocky uit 
1976 was deze rauwe verfilming van 
het levensverhaal van de legendari-
sche bokser Jake LaMotta even 
schrikken. Blinde ambitie, na-ijver 
en een overkill aan testosteron 
lagen ten grondslag aan LaMotta’s 
carrière. De Niro, die in de beste 
method acting-traditie dertig kilo 
aankwam voor zijn Oscarwinnende 
rol, geeft goed inzicht in de psyche 
van de bokser. 

The Last Temptation 
of Christ
Martin Scorsese (VS 1988)
143’, 35mm uit de collectie van EYE
25 mei 19.30 + 4 juni 10.45

Scorseses definitieve verwerking 
van zijn religieuze achtergrond 
werd door de christelijke fundamen-
talisten geheel ten onrechte in de 
schandaalsfeer getrokken. De 
uitbeel ding van de kruisiging is van 
een zeer expliciete gruwelijkheid, 
terwijl de liefdesscène met Maria 
Magdalena, waar zoveel om te doen 
was, zo kuis als maar mogelijk 
gefilmd is. 

The Last Waltz
Martin Scorsese (VS 1978)
Engels gespr., niet ondert. 122’, 
2K-restauratie 
26 juni 21.00 + 5 juli 16.30

Het laatste optreden van The 
Band in 1976 werd door Scorsese 
met dezelfde flair vastgelegd als zijn 
speelfilms. Een hele stoet rockle-
gendes trekt voorbij, van Joni Mit-
chell en Van Morrison tot Bob 
Dylan. ‘The most beautiful rock film 
ever made’, aldus The New York 
Times. Nieuwe digitale 2K-restaura-
tie, waarbij ook de soundtrack hele-
maal onder handen werd genomen. 

A Letter to Elia
Martin Scorsese (VS 2010)
Engels gespr., niet ondert. 60’, 2K
19 juli 18.45

Persoonlijk, teder eerbetoon aan 
de Amerikaanse toneel- en filmregis-
seur Elia Kazan (On the Waterfront, 
East of Eden en A Streetcar Named 
Desire). Terwijl Scorsese diep in het 
getroebleerde leven van de door 
hem bewonderde Kazan graaft, 
maakt hij ons ook deelgenoot van 
zijn eigen obsessies, twijfels en 
demonen. Aansluitend op A Letter to 
Elia de vertoning van Kazans epos 
America America (1963). 

Mean Streets
Martin Scorsese (VS 1973)  
Engels gespr., niet ondert., 110’, 35mm 
11 aug 19.00 + 17 aug 19.00

Met zijn rauw-realistische weer-
gave van het uitzichtloze leven van 
de kleine New Yorkse misdadigers 
Charlie (Harvey Keitel) en Johnny 
Boy (Robert De Niro) verwierf Martin 
Scorsese internationaal bekendheid. 
Scorsese baseerde de film op jeugd-
herinneringen. Sommige filmcritici 
zien het onopgesmukte Mean Streets 
als ‘de duistere tegenhanger’ van The 
Godfather uit het jaar daarvoor. 

Il mio viaggio in Italia
Martin Scorsese (Italië/VS 1999)
Engels en Italiaans gespr., Engels 
ondert. 243’, 35mm
26 juli 19.00

Gepassioneerde, persoonlijke 
geschiedschrijving van de Italiaanse 
cinema is een hommage aan regis-
seurs die voor Scorsese van grote 
betekenis zijn geweest. In de jaren 
veertig verzamelde de familie Scor-
sese zich iedere vrijdagavond rond 
het tv-toestel om naar de Italiaanse 
films te kijken. 

Michael 
Ballhaus
De dit voorjaar overleden Director 
of Photography van onder meer The 
Last Temptation of Christ, Gangs of 
New York en The Departed werd 
beschouwd als een van de beste 
cameramannen ter wereld. De in 
Duitsland geboren Michael Ballhaus 
draaide in de jaren zeventig vele 
films voor Rainer Werner 
Fassbinder. Scorsese, die voor het 
eerste met hem werkte bij After 
Hours: “Dankzij Michael vond ik het 
weer echt spannend om films te 
maken. Niets was onmogelijk voor 
hem.” 
In het programma worden alle 
zeven films vertoond die Scorsese 
met Ballhaus maakte. 

Restoring Scorsese 
In de afgelopen jaren zijn verschillende van Scorseses films gerestaureerd, 
waardoor deze opnieuw beschikbaar zijn voor festivals, retrospectieven en 
bluray. EYE vertoont digitale restauraties van The Last Waltz, The King of 
Comedy, Goodfellas, Taxi Driver en The Age of Innocence. Grover Crisp 
(Sony Entertainment) was verantwoordelijk voor de restauratie van de laat-
ste twee films en spreekt tijdens The Reel Thing-conferentie in EYE over 
zijn samenwerking met Scorsese en diens editor Thelma Schoonmaker. 
Aansluitend wordt de 4K-restauratie van The Age of Innocence vertoond in 
Cinema 1, 27 mei 18.45

Thelma 
Schoonmaker
Vaste editor van Scorsese sinds 
Raging Bull (1980). De twee kennen 
elkaar sinds 1963, Schoonmaker 
monteerde eveneens zijn speelfilm-
debuut Who’s That Knocking at My 
Door. Haar door velen bewonderde 
montagestijl was tot nu toe goed 
voor drie Oscars (Raging Bull, The 
Aviator en The Departed). Scorsese: 
“Wat essentieel is bij Thelma is de 
toewijding aan de aard van het 
project zelf – de waarheid van de 
film. Wat voor haar centraal staat is 
de oorspronkelijke bedoeling achter 
het maken van de film en waar het 
om gaat.” Meer weten over wat de 
montage van Scorseses films zo 
geniaal maakt? 
Bezoek de Filmacademie  
Masterclass over Scorsese op  
22 juni, 13.00-17.00 

The Best of 
Scorsese 
met jouw 
favoriete film
In het slotweekend vertoont EYE de 
films van Martin Scorsese die zijn 
gekozen door het publiek. Doe mee 
en kies uit Scorseses films je 
favoriet. Mail de film die je graag 
nog een keer ziet voor 23 augustus 
naar bestof@eyefilm.nl
EYE vertoont de door het publiek 
geselecteerde films op zaterdag 2 en 
zondag 3 september. Hou de website 
in de gaten voor het programma van 
‘The Best of Scorsese’.
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Daarom zijn Imamura’s films zo 
beangstigend, zo verontrustend, en 
uiteindelijk ook zo bevrijdend.”

 
Leave Her To Heaven
John M. Stahl (VS 1945)
Engels gespr., niet ondert. 110’, 
35mm. Restauratie ondersteund 
door The Film Foundation
4 aug 16.30 + 12 aug 21.30

Als de jonge auteur Richard Har-
land een vrouw ontmoet in een trein 
lijkt een relatie onvermijdelijk. Uit-
eindelijk neemt niet romantiek maar 
tragedie de overhand in deze fatalis-
tische liefdesfilm over jaloezie. Een 
in Technicolor opgenomen film noir, 
in 1946 een grote hit (Oscar voor het 
camerawerk van Leon Shamroy), 
maar daarna in vergetelheid 
geraakt. Scorsese noemt het hyper-
realistische kleurenpalet van de film 
een inspiratiebron voor New York, 
New York en The Aviator. De moord 
op de rivier, met een hoofdrol voor 
ijskoude femme fatale Gene Tierney, 
is een van de meest verontrustende 
scènes uit de naoorlogse Ameri-
kaanse filmgeschiedenis.

Ludwig
Luchino Visconti (IT/FR/BRD 1973)
Italiaans, Duits en Frans gespr., 
Nederlands ondert., 235’, 35mm uit 
de collectie van EYE 
2 aug 19.00

Visconti ontrafelt het gevoelsle-
ven van de laatnegentiende-eeuwse 
koning Ludwig II van Beieren  
(Helmut Berger). Ludwig worstelt 
met zijn seksuele identiteit, verliest 
zich in de droomwereld van Richard 
Wagner en laat suikerzoete, barok-
ke kastelen bouwen. Scorsese over 
Visconti: “Luchino Visconti was een 
van de grootste kunstenaars uit de 
filmgeschiedenis. Hij had een fasci-
nerend leven dat nauw verbonden 
was met  een groot aantal verschil-
lende stromingen in de Europese 
kunst en cultuur.”  

Memories of  
Under  development
(Memorias del subdesarrollo)
Tomás Gutierréz Alea (Cuba 1968) 
Spaans gespr., Engels ondert., 97’, 4K
Restauratie ondersteund door The Film 
Foundation/World Cinema Project
28 mei 19.00 + 3 juni 14.15

I Know Where I’m Going
Michael Powell & Emeric Pressbur-
ger (GB 1945)
Engels gespr., niet ondert., 92’, 
35mm uit de collectie van EYE
26 mei 18.30 + 13 juni 15.30

Een eigengereide jonge vrouw 
gaat een verstandshuwelijk aan met 
een schatrijke Lord. Op weg naar 
haar verloofde komt ze een week 
vast te zitten in een Schots kust-
plaatsje, waar ze valt voor een sym-
pathieke zeeman. Scorsese was 
negen toen hij The Red Shoes van 
het duo zag en besloot filmmaker te 
worden. Dankzij de inspanning van 
Scorsese is het filmoeuvre van 
Powell & Pressburger nog steeds te 
zien. EYE vertoont een zelden ver-
toonde 35mm-kopie die werd ver-
worven toen Michael Powell in 1989 
het Filmmuseum bezocht voor een 
retrospectief van zijn films.

Insiang
Lino Brocka (Filipijnen 1976)
Filipijns gespr., Engels ondert., 124’, 
4K. Restauratie ondersteund door  
The Film Foundation/World Cinema 
Project 
16 juni 14.00 + 2 juli 16.30

Lino Brocka’s genadeloze film 
ging als een schok door het festival 
van Cannes in 1976. Terwijl Insiang 
in stilte lijdt, bereidt ze de wraak op 
haar verkrachters voor. Brocka 
schetste de harde wereld van Mani-
la’s sloppenwijken en de margina-
len in zijn geboorteland en kwam 
regelmatig in conflict met de autori-
teiten. Scorsese beschreef de Fili-
pijnse regisseur als een “force of 
nature” van de wereldcinema.  

The Insect Woman 
(Nippon kunchuki)
Shohei Imamura (JP 1963)
Japans gespr., Nederlands ondert., 
123’, 35mm uit de collectie van EYE
21 juni 16.30

Een vrouwenleven: ze wordt in 
1919 op het platteland geboren, 
wordt hoerenmadam in Tokio en 
keert in 1963 met haar dochter 
terug naar haar geboortestreek. Ze 
heeft de overlevingsdrang van een 
insect, even meedogenloos als de 
haar omringende wereld. Via haar 
weet Imamura een fascinerend por-
tret te maken van drie generaties 
Japanse vrouwen, vrouwen die de 
conventies aan hun laars lappen.

Scorsese over Imamura: “Iedere 
keer als ik een van Imamura’s films 
bekijk leer ik iets. En iedere keer 
weer ben ik verkocht. Hij laat ons 
van dichtbij, van heel dichtbij, 
aspecten van de menselijke natuur 
zien die de meesten van ons, 
misschien wel wij allen af en toe, 
liever weggemoffeld zouden zien. 

kaanse president John F. Kennedy 
tijdens deze politieke crisis. Vooraf: 
Report (Bruce Conner, VS 1963-67, 
13’, 16mm). Deze invloedrijke 
found-footagefilm maakt gebruik 
van tv-beelden van de moord op  
president Kennedy. Filmkunstenaar 
Bruce Conner plaatst het verwarde 
voice-overcommentaar van nieuws-
uitzendingen over loops van een 
langsrijdende Kennedy om een 
gefrustreerd gevoel van liveness op 
te roepen en om te reflecteren op de 
functies van geweld.

Faces 
John Cassavetes (VS 1968) 
130’, 35mm uit de collectie van EYE 
Restauratie ondersteund door The 
Film Foundation 
31 juli 21.30

Eerste film van Cassevetes met 
echtgenote Gena Rowlands in een 
hoofdrol, is een portret van de Ame-
rikaanse middle class, een nauw-
keurige studie van het uiteenvallen 
van een huwelijk en de spirituele 
leegte van de ‘American way of life’. 
Cassavetes filmde met geleend 
materiaal en werkte twee jaar lang 
in de garage aan de montage. Scor-
sese over de films van Cassavetes: 
“Hij was in niets anders dan in men-
selijke relaties geïnteresseerd: het 
gelach en de spelletjes, de tranen en 
het schuldgevoel, die hele achtbaan 
van de liefde.”

Force of Evil
Abraham Polonsky (VS 1948)
Engels gespr., niet ondert., 78’, 
35mm. Restauratie ondersteund 
door The Film Foundation
1 juli + 11 juli 19.15

New Yorks advocaat Joe Morse 
kiest voor het snelle geld in deze 
lang vergeten film noir-klassieker, 
die van grote invloed was op Mean 
Streets, Raging Bull en Goodfellas. 
Joe belazert zijn broer om een mil-
joen dollar binnen te slepen. Scorse-
se prijst bovenal John Garfields 
acteerprestaties, wiens gezicht hij 
beschrijft als een “landschap van 
moreel conflict”. Het broeder-thema 
uit Force of Evil vindt zijn equivalent 
in Scorseses Raging Bull. 

The Blue Kite
(Lan feng zheng)
Tian Zhuangzhuang (CH/HK 1993)
Mandarijn gespr., Nederlands 
ondert., 140’, 35mm uit de collectie 
van EYE 
25 aug 18.45

Chinees regisseur Tian Zhuang-
zhuang kreeg een filmverbod van 
tien jaar, omdat hij in dit historisch 
epos aantoont hoe de Chinese over-
heid vanaf de jaren vijftig een steeds 
sterkere grip op de bevolking uitoe-
fent. Jongetje Tietou ondervindt de 
gevolgen daarvan als het Chinese 
familieleven emotielozer wordt om 
met de tijd mee te kunnen gaan. 
Scorsese noemde de film bij de 
Amerikaanse première “een ogen-
schijnlijk eenvoudige film die de 
hele geschiedenis van het laat- 20e-
eeuwse China omvat”. 

The Chase
Arthur D. Ripley (VS 1946)
Engels gespr., niet ondert., 86’, 
35mm. Restauratie ondersteund 
door The Film Foundation 
8 juli 22.00 + 14 juli 17.00

Straatarme WOII-veteraan Chuck 
Scott wordt aangenomen als per-
soonlijk chauffeur van een verdor-
ven gangster in deze herontdekte 
thriller met surrealistische invloe-
den. Gebaseerd op een pulproman 
van Cornell Woolrich blijkt The 
Chase een onwaar schijnlijke voor-
bode op David Lynch’ Lost Highway 
als realiteit en droom door elkaar 
beginnen te lopen. 

Crisis: Behind a  
Presidential Commit-
ment
Robert Drew (VS 1963)
Engels gespr., niet ondert. 53’, 16mm
Restauratie ondersteund door The 
Film Foundation
22 aug 19.15

De gouverneur van Alabama 
George Wallace zwoer hoogstper-
soonlijk twee zwarte studenten te 
weer houden zich in te schrijven bij 
de ‘blanke’ Universiteit van Alaba-
ma. Door zijn eerdere verkiezings-
film Primary (1960) kreeg direct- 
cinemapionier Robert Drew in 1963 
ongekende toegang tot de Ameri-

America America
Elia Kazan (VS 1963)
Engels gespr., niet ondert., 174 min, 
35mm. Restauratie ondersteund 
door The Film Foundation 
19 juli 20.15 + 28 juli 15.30

Stavros Topouzoglou krijgt zijn 
familiekapitaal mee om een nieuw 
leven op te bouwen in Constantino-
pel. Elia Kazan liet zich voor dit his-
torische verhaal inspireren door zijn 
oom die uiteindelijk voor Amerika 
koos. In A Personal Journey With 
Martin Scorsese Through American 
Movies sluit Scorsese af met deze 
film, als een scharnierpunt tussen 
de films uit de jaren veertig en vijf-
tig die hem beïnvloedden en de 
nieuwe cinema van de jaren zestig 
en zeventig waarvan hij zelf deel 
uitmaakt. 19 juli Elia Kazan-avond 
met de documentaire A Letter to 
Elia + America America  
 

Barry Lyndon
Stanley Kubrick (GB 1975)
184’, 2K uit de collectie van EYE
5 juni 15.15

William Thackeray’s roman over 
de opkomst en ondergang van de Ier-
se avonturier Barry Lyndon groeit in 
de handen van Kubrick uit tot een 
gigantisch fresco vol monumentale 
beeldcomposities, waarin de achttien-
de eeuw langzaam aan het oog voor-
bij trekt, en tegelijkertijd een zeldzaam 
authentieke sfeer weet te suggereren. 
Perfectionist Kubrick filmde uitslui-
tend met natuurlijk licht en kaarslicht. 
Scorsese: “Aan de oppervlakte lijkt 
Barry Lyndon koel en afstandelijk, 
maar ik vind het een van de emotio-
neelste films die ik ooit heb gezien.”  

FILMPROGRAMMA

Scorsese kiest
Martin Scorsese heeft zich altijd uitvoerig verdiept in 
de geschiedenis van cinema. Op verzoek van EYE 
koos hij zijn favoriete klassiekers uit de collectie van 
EYE en die van The Film Foundation. Met de door 
hem opgerichte The Film Foundation maakt hij zich 
sterk voor het behoud van het internationale film-
erfgoed. In het World Cinema Project van The Film 
Foundation worden films gerestaureerd die de  
diversiteit van de wereldcinema representeren. 

Advertentie

T-shirts Taxi Driver | Te koop in 
EYE Shop | €29,50
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regie geldt als een bijzondere bij-
drage aan het westerngenre: harde 
actie wordt doorsneden met broeie-
rige sfeerscènes, de toon is afwisse-
lend ruig realistisch of romantisch 
en de vrouwenrollen hebben diep-
gang. Martin Scorsese en Steven 
Spielberg, beiden grote liefhebbers 
van de film, namen het initiatief 
voor de restauratie van One-Eyed 
Jacks. Volgens Scorsese was deze 
zeer complex omdat de film oor-
spronkelijk was opgenomen in het 
in onbruik geraakte VistaVision  
formaat. 

Paisà
Roberto Rossellini (IT 1946)
Italiaans gespr., Nederlands ondert., 
117’, 35mm (conservering EYE) 
2 juni 14.00 + 14 juni 16.15

Scorsese zag Roberto Rossellini’s 
klassieker Paisà – zes verhalen over 
de geallieerden in Italië, vanaf de 
landing op Sicilië tot de dag voor de 
overwinning – voor het eerst op tele-
visie als zesjarig jongetje. Later her-
innerde hij zich de indruk die het 
neorealisme op hem maakte: “Wat 
ik toen ervoer was de kracht van 
film op zich, die in dit geval ver bui-
ten Hollywood was gemaakt, onder 
hele moeilijke omstandigheden en 
met ondermaatse apparatuur.”  

The River
Jean Renoir (FR/IND/VS 1951)
Engels en Bengaals gespr., Engels 
ondert. 99’, 35 mm
Restauratie ondersteund door The 
Film Foundation 
9 aug 19.15 + 13 aug 16.30 

In India opgenomen Technicolor -
productie van Frans meester-
regisseur Jean Renoir (La règle du 
jeu, La grande illusion). Renoir 
schetst in zijn eerste kleurenfilm 
een jaar in het leven van de jonge 
Harriet die voor het eerst romanti-
sche gevoelens ontwikkelt. The 
River was van grote invloed op Wes 
Andersons India-film The Darjeeling 
Limited (2007).  

Salvatore Giuliano
Francesco Rosi (IT 1962)
Italiaans gespr., Engels ondert., 123’, 
4K. Restauratie ondersteund door 
The Film Foundation
18 juni 18.45 + 25 juni 21.00

Neorealistische reconstructie van 
de moord op Siciliaans bandiet Sal-
vatore Giuliano. Tevens een com-
plexe schets van de tumultueuze 
politieke situatie op Sicilië na de 
Tweede Wereldoorlog. Martin Scor-
sese schrijft over Salvatore Giuliano 
(Zilveren Beer filmfestival Berlijn 
1962): “Een grootse hymne aan Sici-
lië, het land van mijn familie. Om die 
reden alleen al koester ik deze film.”

Trances (El hal)
Ahmed El Maanouni (Marokko 1981)
Arabisch gespr., Engels ondert., 87’, 2K
Restauratie ondersteund door The 
Film Foundation/World Cinema 
Project
25 juli 19.15 + 13 juni (Tolhuistuin 
Park)

Aanstekelijk fly-on-the-wall por-
tret van de muzikanten van Nass El 
Ghiwane, ook wel ‘The Rolling Sto-
nes van Marokko’ genoemd. Met 
hun bedwelmende instrumentatie, 
complexe ritmes en pacifistische 
songteksten waren zij een van de 
invloedrijkste bands van de Marok-
kaanse tegencultuur. Voor Scorsese 
was Trances een doorslaggevende 
reden om te beginnen aan het World 
Cinema Project. Scorsese ontdekte 
de film op een New-Yorks tv-kanaal 
tijdens de montage van The King of 
Comedy. Muziek van Nass El Ghi-
wane wordt door hem gebruikt in 
The Last Temptation of Christ. 

Ugetsu monogatari 
Kenji Mizoguchi (JP 1953)
Japans gespr., Engels ondert., 97’, 4K
Restauratie ondersteund door The 
Film Foundation
6 aug 16.30 + 15 aug 19.15

Een van Mizoguchi’s bekendste 
films. Een pottenbakker probeert 
overeind te blijven in een door de 
oorlog verscheurd middeleeuws 
dorp. Dan ontmoet hij een sprookjes-
prinses die hem meeneemt naar een 
land vol sensuele verlokkingen. Lyri-
sche evocatie van het Japanse land-
schap met mistige meren en bergen.

Martin Scorsese: “Mizoguchi is 
een van de grootste meesters die 
ooit in het medium film heeft 
gewerkt (…) na de oorlog heeft hij 
drie films gemaakt – Life of Oharu, 
Ugetsu monogatari en Sansho dayu 
– die behoren tot de hoogtepunten 
van de cinema.”

Memories of Underdevelopment 
schetst een indringend portret van 
de jonge intellectueel Sergio, wiens 
familie na de Castro-revolutie van 
1959 Cuba ontvlucht. De apathische 
Sergio blijft echter en ziet zich 
gedwongen zijn positie te bepalen 
ten opzichte van Castro’s regime, als 
achterblijver lijken emotionele en 
geestelijke vervreemding zijn deel. 

Al momia 
(The Night of Counting the Years) 
Shadi Abdel Shalam (Egypte 1969) 
Egyptisch gespr., Engels ondert., 
103’, 2K. Restauratie ondersteund 
door The Film Foundation/World 
Cinema Project
20 aug 16.30 + 27 aug 19.00

Historisch drama dat speelt ten 
tijde van de ontdekking van de 
koninklijke mummies in Deir al-Ba-
hari in 1881. Door de ontdekking 
wordt de plaatselijke Bedoeïnen 
hun belangrijkste inkomstenbron, 
het roven van graftombes, ontno-
men. De film onderzoekt het dilem-
ma van Egypte tussen lange historie 
en getourmenteerd heden. Martin 
Scorsese over Al momia: “Een ver-
bluffend staaltje cinema. Het histo-
risch besef van deze film is onge-
evenaard. Uiteindelijk biedt de film 
op een merkwaardige, zelfs schrij-
nende manier troost.” 

One-Eyed Jacks
Marlon Brando (VS 1961)
Engels gespr., niet ondert., 141’, 4K
Restauratie ondersteund door The 
Film Foundation
10 juli 21.15 + 23 juli 13.00

Psychologische western waarin 
outlaw Marlon Brando zich wreekt 
op zijn voormalige partner (Karl 
Malden), die het inmiddels tot she-
riff heeft geschopt. Brando’s enige 

25 mei 19.30 _ The Last Temptation of 
Christ: Antoine Bodar over Scorseses 
films en het geloof
Journalist Rick de Gier in gesprek met 
priester en publicist Antoine Bodar over 
de rol van religie in de films van 
Scorsese, aansluitend vertoning van zijn 
omstreden Jezusfilm The Last 
Temptation of Christ. 

27 mei 18.45 _ The Age of Innocence: 
restoring Scorsese
Nederlandse première van de 
4K-restauratie van The Age of Innocence, 
met inleiding van Grover Crisp (Sony 
Pictures). Crisp gaat in op zijn 
samenwerking met Scorsese en diens 
editor Thelma Schoonmaker bij de 
restauratie van hun films (i.s.m. The Reel 
Thing).  

5 juni  11.00 _ Raging Bull op celluloid
Eenmalige 35mm projectie van Scorseses 
in zwart-wit gedraaide boksfilm Raging 
Bull, met inleiding van filmjournalist 
Gerhard Busch (i.s.m. VPRO). 

13 juni _ Trances: openluchtvoorstelling 
met live muziek
Cineblend, Tolhuistuin en EYE 
organiseren in het Tolhuistuin Park een 
openluchtvoorstelling van de aan-
stekelijke Marokkaanse muziek-
documentaire Trances (Ahmed El 
Maanouni, 1981). Trances werd op 
initiatief van Scorsese gerestaureerd in 
het kader van The Film Foundations 
World Cinema Project. Vooraf muziek 
van gitarist Dieter van der Westen 
(Kasba) en de Nederlands-Marokkaanse 
zangeres en schrijfster Samira Dainan. 
In samenwerking met Dancing on the 
Edge en 180 Amsterdammers. 
Locatie: Tolhuistuin Park, Tolhuisweg 5, 
Amsterdam (www.beeldvoorbeeld.nl)

14 juni 19.15 _ The King of Comedy
Nederlandse première van de 
4K-restauratie, met inleiding van Bor 
Beekman (filmjournalist De Volkskrant). 
Deze zwarte komedie over de mislukte 
stand-upkomiek Rupert Pupkin (Robert 
De Niro) was een keerpunt in de carrière 
van Scorsese (i.s.m. De Volkskrant). 

21 juni 19.30 _ Casino: Scorseses  
Amerika
Filmwetenschapper Dan Hassler Forest 
(Universiteit Utrecht) gaat aan de hand 
van de films van Scorsese in op de 
sociaal-economische veranderingen in de 
VS en de transformatie van het 
Amerikaanse kapitalisme, met Casino  
als een van de meest expliciete 
voorbeelden. Aansluitend Casino in 
glorieus 35mm. 

22 juni 21.00 _ Filmacademie 
Masterclass over Scorsese
Wat maakt de films van Scorsese zo 
goed? De Nederlandse Filmacademie en 
EYE presenteren een Masterclass over 
zijn films, waarin de dynamiek tussen 
regie en montage centraal staat. Gasten: 
editor Stanley Kolk en regisseur David 
Lammers. Zie eyefilm.nl/filmacademie.

26 juni 21.00 _ Leo Blokhuis over  
The Last Waltz en The Band
Scorseses gerestaureerde documentaire 
over The Band wordt ingeleid door 
muziekexpert Leo Blokhuis (DWDD, Top 
2000 a go go) die vertelt over zijn 
favoriete muziekdocumentaire en zijn 
liefde voor de muziek van The Band. In 
2013 tourde Blokhuis met de voorstelling 
THE BAND: Music From Big Pink To The 
Last Waltz, waarin het verhaal en de 
muziek van The Band opnieuw tot leven 
wordt gebracht. 

5 juli 19.00 _ Alice Doesn’t Live Here 
Anymore: Scorsese en de vrouwen
Scorseses films spelen zich vaak af in 
typisch mannelijke settings. Toch 
creëerde hij een aantal iconische 
vrouwenrollen, waaronder het 
titelpersonage uit Alice Doesn’t Live Here 
Anymore. Schrijver en filmjournalist Basje 
Boer belicht deze film vanuit Scorseses 
kijk op mannen en vrouwen. Aansluitend 
Alice Doesn’t Live Here Anymore.

6 juli 19.00 _ Taxi Driver: van  
Dostojevski tot The Searchers 
Peter Verstraten (Film- en Literatuur-

“De taal van de film is 
universeel. In een tijd van 
grote tegenstellingen, 
conflicten en verregaande 
veranderingen is het van 
essentieel belang om 
ons culturele erfgoed te 
behouden en te delen en 
ervoor te zorgen dat deze 
universele taal toekomstige 
generaties over de hele 
wereld zal blijven 
aan spreken. Het is een 
spirituele en culturele 
plicht.”– Martin Scorsese

Talks & Events
VOERTAAL NEDERLANDS (BEHALVE OP 27 MEI)

wetenschap Universiteit Leiden) gaat op 
zoek naar de cinematografische en 
literaire roots van Taxi Driver. Welke 
films en romans inspireerden Scorsese 
en scenarioschrijver Paul Schrader bij 
het maken van hun meesterwerk? 
Aansluitend Taxi Driver (4K restauratie) 
én eenmalig Scorseses korte film The Big 
Shave (1968).

7 juli 20.30 _ Scorsese Meets Méliès
3D vertoning van  Hugo met aansluitend 
in de Arena van EYE een gratis 
toegankelijk filmconcert met  films van 
de Franse filmpionier Georges Méliès op 
35mm.

12 juli 20.00 _ Goodfellas: pastasaus 
uit de gevangenis 
Knoflook snij je met een scheermesje! 
Schrijver en misdaadjournaliste Marian 
Husken, auteur van Crimineel eten: aan 
tafel met de onderwereld, gaat in op de 
status van eten in de onderwereld en de 
rolmodellen die films als Goodfellas en 
The Godfather bieden. 
Aansluitend Goodfellas (4K restauratie).  

15 juli vanaf 16.00 _ New York door de 
ogen van Scorsese
Dompel jezelf onder in Scorseses  
thuis stad met Taxi Driver (het rauwe 
New York van de jaren zeventig) en 
Gangs of New York (immigrantentwisten 
in de vroege jaren van de metropool). 
Tevens eenmalige vertoning van de 
episoden film New York Stories, waarvoor 
Scorsese het deel Life Lessons 
regisseerde. 

21 juli 20.00 _ Cinema Egzotik: Shock 
Corridor & The Seventh Cross
Ronald Simons en Martin Koolhoven 
presenteren in Cinema Egzotik twee 
dankzij The Film Foundation 
gerestaureerde cult klassiekers: Shock 
Corridor (Samuel Fuller, 1963) en The 
Seventh Cross (Fred Zinneman, 1944)
Cinema Egzotik-programmeur Martin 
Koolhoven licht toe: We vonden het bijna 
vergeten The Seventh Cross, een 
hartverscheurend oorlogsdrama dat 
gemaakt werd terwijl het allemaal nog 
bezig was en het geweldige Shock 
Corridor. Want zoals Martin Scorsese zelf 
zei “If you don’t like the films of Samuel 
Fuller, then you just don’t like cinema.”

16 augustus 19.30 _ The Wolf of Wall 
Street: de mens is als een wolf voor de 
ander
Filosoof en jurist Marc Schuilenburg 
(VU, Amsterdam) is gefascineerd door 
het mensbeeld in de films van Scorsese; 
de mens als egoïstisch en agressief 
wezen, een beeld dat teruggaat tot het 
werk van de Engelse filosoof Thomas 
Hobbes, die de mens vergeleek met een 
wolf. In zijn lezing gaat Schuilenburg in 
op de vraag wat het mensbeeld van de 
mens als wolf betekent. Daarbij laat hij 
zien hoe dit mensbeeld centraal staat in 
het werk van Scorsese, met The Wolf of 
Wall Street als meest duidelijke 
voorbeeld hiervan. Aansluitend The Wolf 
of Wall Street. 

29 augustus _ Cape Fear bij Films with 
a View Summer Screenings
Geniet van nagelbijtende spanning en 
heftige verlangens in Cape Fear  op het 
stadstrand van Pllek. Ook deze zomer 
organiseren Pllek, Outdoor Cinema en 
Cine.nl openluchtvoorstellingen met 
uitzicht op de skyline van Amsterdam.   
In augustus is het thema ‘Desire’, waarin 
Scorseses broeierige thriller niet mag 
ontbreken. Huur een koptelefoon, kruip 
weg in een zitzak, neem je date mee en 
dompel jezelf onder in wereldcinema, 
cult classics, inspirerende documen-
taires, animatie en shorts die je ogen 
zullen openen. 
Locatie: Pllek, Neveritaweg 59, 
Amsterdam(www.pllek.nl)

1 t/m 3 september _ The Best of Scorsese 
Films gemist? Geen nood, in het laatste 
weekend van de tentoon stelling vertoont 
EYE de publieks favorieten nog een keer. 
En als het donker is sleept EYE haar 
projectoren naar buiten voor een 
openluchtvoor stelling van een van zijn 
klassiekers. Gegarandeerd zonder 
foodtrucks, bring your own food  
and drinks!
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Ticketprijzen
Films vanaf €10 (online) en €10,50 
aan de kassa. Tentoonstelling €13, 
reductie €11,50, Museumkaart €3, 
herhaalbezoek gratis 
 
Cineville
Gratis toegang tot de fi lm* en €5 
korting voor de tentoonstelling.
*met een toegangsprijs van €10. 
Toeslag voor lange fi lms en Cinema 
Concerten.
 
Meer zien dan één fi lm?
Koop de 10-strippenkaart voor €85 
aan de kassa. De strippenkaart is 
niet persoonsgebonden en een jaar 
geldig na datum eerste afstempeling.
 
Betaling alleen met pin, niet contant. 
Een uitgebreid prijzen overzicht vind 
je op eyefi lm.nl/tickets

Op 6 juli en 30 augustus is EYE 
gesloten.

We Are Public
De cultuuroptimisten van We Are 
Public bieden je een unieke kans om 
voor een bescheiden bedrag per 
maand de spannendste kunst en 
cultuur te ontdekken. Met de pas kun 
je elke maand terecht bij EYE. Voor 
We Are Public-pashouders hebben 
we drie fi lms geselecteerd die je in de 
komende maanden gratis kunt 
bezoeken.

27 mei, 18.45 - The Age of Innocence
14 juni, 19.15 - The King of 
Comedy, inleiding door Bor 
Beekman (De Volkskrant)
22 juli, 22.00 - After Hours
17 aug, 19.00 - Mean Streets

Wil je op 
de hoogte 
blijven?
Meld je aan voor de wekelijkse 
digitale nieuwsbrief en blijf op de 
hoogte van premières, programma’s 
en de laatste nieuwtjes over de 
tentoonstelling. Ga naar eyefi lm.nl/
nieuwsbrief.

Check ook 
eyefi lm.nl
facebook.com/eyefi lm
twitter.com/eyefi lm

Exposed

EXPOSED organiseerde niet alleen 
het openingsevenement van Martin 
Scorsese - The Exhibition, maar 
heeft ook een magazine. Daar lees 
je eigenzinnige, kritische en 
poëtische artikelen over fi lm, 
interviews met jonge, veelbelovende 
kunstenaars en word je op de 
hoogte gehouden van de vetste 
evenementen. Ga naar www.eye-
exposed.nl of like ons op Facebook! 
Aramis Gonzalez, Lon van den 
Berg, Madé van Krimpen, Naomi 
Jansen, Tess Vermeer, Timo Koren 
(het EXPOSED-team)

COLOFON 
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Redactie: Marente Bloemheuvel, Leo van 
Hee, Maureen Mens, Inge Scheijde 
Teksten: Marente Bloemheuvel, Hugo 
Emmerzael, Mariska Graveland, Leo van 
Hee, Kristina Jaspers, Paul Kempers, 
Claartje Opdam, Nils Warnecke
Eindredactie: Mariska Graveland
Grafi sch ontwerp: Joseph Plateau, 
Amsterdam
Druk: Frank Bakker
Concept krant: Maureen Mens 
 
Tentoonstelling
Samenstelling en organisatie
tentoonstelling Deutsche Kinemathek –
Museum für Film und Fernsehen in
Berlijn, in samenwerking met EYE
Filmmuseum, Amsterdam

De tentoonstelling is samengesteld door 
Kristina Jaspers, Nils Warnecke 
Bewerking voor EYE: Jaap Guldemond, 
Marente Bloemheuvel

Directeur: Sandra den Hamer
Director of Exhibitions / Curator: Jaap 
Guldemond
Associate Curator: Marente Bloemheuvel
Projectmanagers: Claartje Opdam, Sanne 
Baar
Projectmanager Berlijn: Vera Thomas
Tentoonstellingsontwerp: Claus Wiersma
Grafi sch ontwerp: Joseph Plateau, 
Amsterdam
Publiciteit en marketing: Inge Scheijde, 
Marnix van Wijk, Maureen Mens
Technische productie: Rembrandt 
Boswijk, Indyvideo, Utrecht, Bo Jansen
Technische ondersteuning: Sven Jense, 
Elmer Leupen
Audiovisuele apparatuur / Audiovisual 
equipment: BeamSystems Amsterdam
Installatie: Syb Sybesma, Landstra & De 
Vries, Amsterdam
Licht: Maarten Warmerdam, 
Theatermachine, Amsterdam
 
Filmprogramma
Programmeur: Leo van Hee
Productie: Claartje Opdam
 
Beeldrecht
Portret Martin Scorsese: Brigitte 
Lacombe, New York
Goodfellas © 1990 Warner Bros. Inc. 
All Rights Reserved. 
Taxi Driver © 1976, renewed 2004 
Columbia Pictures Industries, Inc. 
All Rights Reserved.
Raging Bull © 1980 Metro-Goldwyn-
Mayer Studios Inc., All Rights Reserved

Beeld: EYE heeft geprobeerd alle 
rechthebbenden van beeld te 
achterhalen. Indien u meent over 
auteursrechten te beschikken, kunt u 
contact opnemen met EYE.

EYE bedankt Martin Scorsese, Sikelia 
Productions, New York: Marianne Bower, 
Lisa Frechette, Deutsche Kinemathek, 
Berlijn, Museum of the Moving Image, 
New York

EYE dankt zijn partners voor hun 
bijdrage aan Martin Scorsese – 
The Exhibition:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, Amsterdams Fonds voor de 
Kunst, Amvest, Heineken, U.S. Embassy 
The Hague, de leden van EYE Connect en 
het U&EYE Fonds.

Filmografi e
1963 What’s a Nice Girl Like You  
 Doing in a Place Like This?
1964 It’s not just you, Murray!, short 
1967    The Big Shave [Viet ‘67], short 
1967 Who’s That Knocking at My Door
1972 Boxcar Bertha
1973 Mean Streets 
1974 Italianamerican, documentaire 
1974 Alice Doesn’t Live Here Anymore
1976 Taxi Driver  
1977 New York, New York  
1978 The Last Waltz, documentaire 
1978   American Boy: A Profi le of 
 Steven Prince 
1980 Raging Bull 
1982 The King of Comedy 
1985 After Hours 
1986 The Color of Money
1986 Amazing Stories: Mirror Mirror (TV)
1987 Michael Jackson: Bad, videoclip 
1988 The Last Temptation of Christ 
1988 Robbie Robertson: Somewhere  
 Down the Crazy River, videoclip
1989 New York Stories: Life Lessons 
1990 Goodfellas 
1990 Made in Milan, documentaire 
1991 Cape Fear
1993 The Age of Innocence 
1995 A Personal Journey with Martin  
 Scorsese Through American
 Movies, documentaire
1995 Casino 
1997 Kundun 
1999 Bringing Out the Dead
1999 Il Mio Viaggio in Italia, 
 documentaire 
2001 The Neighborhood (short 
 documentary) for The Concert  
 for New York
2002 Gangs of New York 
2003 The Blues: Feel Like Going Home 
 documentaire 
2004 The Aviator
2004 Lady by the Sea: The Statue of  
 Liberty, documentaire
2005 No Direction Home: Bob Dylan,  
 documentaire 
2006 The Departed
2007 The Key to Reserva, short
2007 Shine a Light, documentaire 
2010 Shutter Island 
2010 A Letter to Elia, documentaire 
2010 Boardwalk Empire, tv-serie, pilot
2010 Public Speaking, documentaire 
2011 George Harrison: Living in the  
 Material World, documentaire 
2011 Hugo 
2013 The Wolf of Wall Street 
2014  The 50 Year Argument, 
 documentaire 
2015 The Audition, short
2016 Vinyl, tv-serie, pilot
2016 Silence 

In productie
2018 The Irishman

Prijzen (selectie)
1976 Taxi Driver, Palme d’Or ‘Best  
 Director’, Cannes Film Festival
1985 After Hours, Palme d’Or ‘Best  
 Director’, Cannes Film Festival
1990 Goodfellas, BAFTA Film Award  
 ‘Best Screenplay’, 
 ‘Best Direction’ & ‘Best Film’,  
 Londen
1991 Winnaar American Cinema - 
 theque Award, Los Angeles
1995 Winnaar BFI Fellowship, BFI  
 Londen 
1997 Winnaar ‘Life Achievement  
 Award’, American Film Institute, 
 Los Angeles
2002 Gangs of New York, Golden 
 Globe ‘Best Direction 
 (Motion Picture)’, Beverly Hills
2003 Winnaar ‘Lifetime Achievement  
 Award’, Directors Guild of 
 America, Los Angeles
2004 The Aviator, Awards Circuit  
 Community Award ‘Best Director’,  
 New York
2005 No Direction Home: Bob Dylan,  
 Grammy Award ‘Best Long Form  
 Music Video’, Los Angeles
2006    The Departed, Oscar ‘Best Achie- 
 vement in Directing’ Hollywood
 The Departed, Golden Globe  
 ‘Best Direction (Motion Picture)’,  
 Beverly Hills
 The Departed, Sierra Award  
 ‘Best Director’, Las Vegas Film 
 Critics Society, Las Vegas
2010 Winnaar Golden Globe ‘Cecil B.  
 DeMille’ award, Beverly Hills
2011 Hugo, Golden Globe 
 ‘Best Direction (Motion Picture)’, 
 Beverly Hills
 Hugo, AARP Movies for   
 Grownups Awards ‘Breakthrough 
 Achievement’, Hollywood
 Hugo, AFI Award ‘Movie of the  
 Year’, Los Angeles
 George Harrison: Living in the  
 Material World, Primetime 
 Emmy Award ‘Outstanding 
 Nonfi ction Special’, Hollywood
2012 Winnaar BAFTA Awards 
 Academy Fellowship, Londen
2013 The Wolf of Wall Street, 
 AFI Award ‘Movie of the Year’, 
 Los Angeles
2014 Winnaar ‘Contribution to 
 Cinematic Imagery Award’, 
 Art Directors Guild, Studio City,  
 California 
2010 Boardwalk Empire, Primetime  
 Emmy award 
 ‘Outstanding Directing for a 
 Drama Series’, Hollywood
 Boardwalk Empire, AFI Award  
 ‘TV Program of the Year’, 
 Los Angeles

EYE bar-restaurant
zo t/m do 10.00-01.00 
(keuken 10.30-22.30)
vr & za 10.00-02.00 
(keuken tot 23.30)

www.eyebarrestaurant.nl
t. 020-5891402

Rond-
leidingen 
onderwijs
Speciaal voor leerlingen en studen-
ten vanaf de derde klas van het 
voortgezet onderwijs biedt EYE 
rondleidingen bij de tentoonstelling. 
Scorsese heeft in de loop van de tijd 
een uniek fi lmisch handschrift 
ontwikkeld waarin familie, geloof 
en vertrouwen centrale thema´s 
zijn. De interactieve rondleiding 
geeft inzicht in de kwaliteiten, 
achtergronden en context van zijn 
werk en zorgt voor een groter 
bewustzijn van het kunstenaar-
schap van fi lmauteurs in het alge-
meen.
Meer informatie en reserveringen: 
educatie@eyefi lm.nl. Kijk voor het 
volledige onderwijsaanbod op: 
eyefi lm.nl/educatie

Passie 
voor fi lm
Bij bijzondere programma’s in EYE 
zoals het Scorsese-programma 
wordt uitvoerig gebruikgemaakt 
van de EYE-collectie voor fi lms, affi -
ches en stills. De collectie van EYE 
behoort tot de belangrijkste fi lmcol-
lecties ter wereld in omvang en bij-
zonderheid. EYE wordt ook wereld-
wijd geroemd om zijn restauraties. 
Onder de 40.000 titels bevindt zich 
bijvoorbeeld de Hollywoodfi lm 
Beyond the Rocks (VS, 1922, met 
fi lmsterren Rudolph Valentino en 
Gloria Swanson). Scorsese verzorg-
de een video-inleiding bij de door 
EYE gerestaureerde versie die in 
2005 in Cannes in première ging.

Like Film, 
Love EYE 
Deel je liefde voor fi lm. Word lid van 
de EYE Society. Laat je inspireren, 
profi teer van allerlei voordelen en 
steun, net als Scorsese, het fi lmerf-
goed. Kijk op www.eyefi lm.nl/support 

Scorsese familierecept:

De saus
Fruit een uitje, met een beetje knofl ook, in olie. Doe 
er wat kalfsvlees bij, stukje rundvlees, wat varkens-
worst en een lamsnek. Voeg een blaadje basilicum 
toe. Haal het vlees eruit als het bruin wordt & leg 
het op een bord. Doe er een blikje tomatenpuree & 
wat water bij. Haal een blik hele tomaten door de 
blender en schenk dat erbij. Breng het geheel aan 
de kook. Voeg zout & peper toe, en een snufje sui-
ker. Laat het even doorkoken. Doe het vlees er weer 
bij. Laat alles 1 uur koken. Maak de gehaktballen.
Doe een snee brood, zonder korst, 2 eieren & een 
scheutje melk met kalfs- en rundergehakt in een 
schaal. Voeg zout, peper, wat kaas & een paar lepels 
van de saus toe. Meng alles met de hand. Rol de bal-
letjes en doe ze bij de saus. Laat het geheel nog een 
uur koken.

(Zoals vermeld op de aftiteling van Italianamerican, 
Martin Scorsese, 1974)

“Als je 
moeder 

Italiaans kan 
koken, 

waarom zou 
je dan nog 
naar een 

restaurant 
gaan?” 

Martin 
Scorsese

MovieZone 
Scorsese 
Masterclass 
Speciaal voor fi lmmakers in spe van 
12 tot 21 jaar presenteert EYE’s 
MovieZone samen met Kunstbende 
de Scorsese Masterclass. Regisseur 
David Lammers, onder meer 
bekend van de serie Van God los, 
vertelt je alles over fi lmmaken aan 
de hand van het werk van Scorsese. 
Vraag alles wat je weten wil en 
bezoek daarna gratis de tentoonstel-
ling. 3 juni, 10:00 tot 12:00 uur, 
Cinema 2. Tickets en info: eyefi lm.
nl/masterclass
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