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8/3 - 9/3 & 13 - 16/3 Vier Farben (Four Colours)
Stefan Pente, DE, 1998, video, 35’, Eng gesproken

 Vier vrouwen bevinden zich samen in een kamer zonder deuren of ramen. Vier 

stemmen in een conversatie over kunst en productie, regels, beperkingen, leven, 

verwachtingen en bewustwording. Ze voeren gesprekken over de omstandigheden 

waarin ze leven en werken en gaan op zoek naar gelijkenissen. Ze ontwikkelen 

strategieën en delen verzuchtingen. De tijd schrijdt langzaam voorbij en 

GH�YURXZHQ�EHZHJHQ�KDDVW�QLHW��'H�¿�OP�LV�RSJHERXZG�XLW�EHYURUHQ�JHEDUHQ�HQ�
begrensde bewegingen, onmerkbaar geloopt.

20/3 - 23/3 Kings & Disasters
Werner Hirsch, DE, 2004, video, 26’, Eng gesproken

 Kings & Disasters is een lichtvoetige en campy imitatie van een Mexicaans 

melodrama, gekocht in Los Angeles voor één luttele dollar. In tegenstelling tot 

GH�RULJLQHOH�SUHQW�LV�GH]H�¿�OP�XLWVOXLWHQG�JHFDVW�PHW�GUDJ�NLQJV��+HW�LG\OOLVFKH�
strand wordt ingewisseld voor het Oost-Duitse platteland en de dialogen worden 

gedubd door een apatische Mexicaans-Engelse voiceover. De verhaallijn past 

zich voortdurend aan de productieomstandigheden aan en is soms zelfs helemaal 

achterwege gelaten. 

27/3 - 30/3 & 03/4 - 06/4 For Ida, A Self-Portrait
Antonia Baehr, DE, 2009-2011, video, 20’59”

 Dit is een video-liefdesbrief van een man aan zijn vrouw Ida, opgenomen via een 

skype-webcam. Doorheen de subtiele verschuivingen en transformaties van dit 

PLFUR�FKRUHRJUD¿�VFK�NZDUWHW�RQVWDDQ�HU�YHUVFKLOOHQGH��GUDJ�LGHQWLWHLWHQ��'H]H�
³SHUIRUPDQFH�YRRU�GH�FDPHUD´�PDDNW�JHHQ�JHEUXLN�YDQ�W\SLVFKH�¿�OPWDDO���]RDOV�
WLMGVHIIHFWHQ�RI�PRQWDJH���PDDU�LV�HQNHO�JHFRQVWUXHHUG�XLW�HHQ�FKRUHRJUD¿�H��)RU�
,GD�LV�GH�¿�OPLVFKH�WHJHQKDQJHU�YDQ�GH�SHUIRUPDQFH�)RU�)DFHV�����	����DSULO�WH�
]LHQ�LQ�%HXUVVFKRXZEXUJ��GLH�OLYH�ZRUGW�JHEUDFKW�GRRU�YLHU�µXLWYRHUGHUV¶��+HW�
LV�HFKWHU�JHHQ�W\SLVFKH�GRFXPHQWDLUH�RYHU�GH�RQPRJHOLMNKHLG�HHQ�¿�OP�WH�PDNHQ�
YDQ�HHQ�SHUIRUPDQFH��:HOOLFKW�LV�KHW�HHQ�DW\SLVFK�JH¿�OPG�]HOISRUWUHW�

10/4 - 13/4 & 17/4 - 20/4 Charming for the revolution, 
Pauline Boudry & Renate Lorenz, 2009, 16mm/video, 11’, Eng gesproken

 Met een knipoog naar Jack Smith, de New Yorkse underground performer en 

¿�OPPDNHU��HQ�QDDU�YURHJHUH�TXHHU�HQ�IHPLQLVWLVFKH�SURWHVWDFWLHV�]RDOV�³ZDJHV�
IRU�KRXVHZRUN�´��ORRQ�YRRU�WKXLVZHUN��KHUVFKHSW�GH]H�¿�OP�GH�µKXLVYURXZ¶�DOV�HHQ�
DPELJXH�¿�JXXU�PHW�HHQ�QRJ�RQEHNHQGH�WRHNRPVW��:HUQHU�+LUVFK�WUDQVIRUPHHUW�YDQ�
PLVQRHJGH�KXLVYURXZ�GUDJ�NLQJ�QDDU�HHQ���H�HHXZVH�À�DQHXU�PHW�VFKLOGSDG�DDQ�GH�
leiband, tot een extravagant gevederde dandy-vogel. De revolutionaire boodschap 

wordt tenslotte uitgeschreeuwd: “An army of housewives cannot lose!”.



24/4 - 27/4 

Holiday Movies Initiative Compilatie

� +HW�+ROLGD\�0RYLHV�,QLWLDWLYH�LV�HHQ�LQWHUQDWLRQDDO�FROOHFWLHI�YDQ�¿OPPDNHUV�
PHW�RQGHU�DQGHUH�$QWRQLD�%DHKU��1DQF\�GH�+ROO��$OLFH�.|QLW]��-HQQLIHU�6LQGRQ�
HQ�,VDEHOO�6SHQJOHU��,Q������KHHIW�HON�YDQ�KHQ�HHQ�HLJHQ�PDQLIHVW�JHFUHsHUG�PHW�
daarin het opzet, doel en de technieken van de groep. Doorheen de manifesten 

sluipt echter een lichtvoetigheid die de draak steekt met de ernstige en 

KRRJGUDYHQGH� ¿OPPDQLIHVWHQ� XLW� KHW� YHUOHGHQ�� 'H� URGH� GUDDG� GRRUKHHQ� DOOH�
PDQLIHVWHQ� LV�� SOH]LHU� PDNHQ�� ³+ROLGD\� PRYLHV� ZRUGHQ� XLWVOXLWHQG� JH¿OPG� RS�
vakantie”, dus “ze moeten leuk zijn om gemaakt te worden”. Niettemin tracht de 

groep via speelse middelen de “gebruikelijke logica van narratieve conventies 

uit te dagen” en “hun eigen werelden te scheppen… met hun eigen regels en 

realiteit”. 

1. Transformation in the land of enchantment 
Alice Könitz, Corinna Schnitt, Isabell Spengler, USA, 2003, Super8/video, 6’, Eng 

gesproken 

Op vakantie in Texas voelen drie vrouwen zich op mysterieuze wijze 

getransformeerd. Nadat ze de Rio Grande oversteken, komen ze in contact met de 

locale cowboys.

2. Da Kiekste Wa
Daniel Adams, Antonia Baehr, Stacy Goldate, Isabell Spengler, DE/FR, 2000, 

Super8/video, 7’30”, Eng gesproken

(HQ�YURHJH�YRRUORSHU�YDQ�KHW�+ROLGD\�0RYLHV�JHQUH�PHW�HHQ�VSHHOVH�NLMN�RS�GH�
SUREOHPDWLVFKH�UHODWLH�WXVVHQ�GLHUHQ�HQ�PHQVHQ�HQ�HHQ�YRRUEHHOG�YDQ��HHQ�DQGHU�
W\SH�GUDJ��GLHUHQ�GUDJ�

3. The Natural life of mermaids
Alice Könitz, Nancy DeHoll, Jennifer Sindon, Isabell Spengler, USA, 2004, Super8/

video, 10’, Eng. gesproken

Een parkwachter vertelt over zeemeerminnen en andere lokale vissen in een water-

UHFUHDWLHGRPHLQ�LQ�$UL]RQD��1D�GH]H�LQWURGXFWLH�NUXLSHQ�GH�¿OPPDDNVWHUV�]HOI�LQ�
de huid van deze mythische zeewezens, gestrand op de toeristische oever van het 

+DYDVXPHHU��

4. Lantouy
Daniel Adams, Isabell Spengler, Nature & Technology, FR, 2006, Super8/video,6’47”  

(HQ�¿OP�DOV�HHQ�VHQVXHOH�HUYDULQJ��PHW�GURPHULJH�EHHOGHQ�RS�HHQ�NDEEHOHQGH�
VRXQGWUDFN��2SJHQRPHQ�LQ�GH�P\WKLVFKH�RPJHYLQJ�YDQ�KHW�=XLG�)UDQVH�/DQWRX\��'H�
RPJHYLQJ�HQ�KDDU�VSHFL¿HNH�VWHP�ZHUGHQ�EHVFKRXZG�DOV�HHQ�PHGHVWDQGHU��JHOLMN�DDQ�
de mens en met een heel eigen wil. 

5. Mummy
Isabell Spengler & Uli Ertl, DE, 2006, Super8/video, 2’30”

Een baby mummie ontsnapt uit een Berlijns appartement en wordt gegrepen door 

een geest in witte lakens. Ondertussen wandelen een vrouw in hoofddoek en haar 

familie voorbij. Een scène uit een wereld zonder verbod op gelaatsbedekking.

1/5 - 6/5 Telepathie Experiment I
Isabell Spengler, DE, 2007, video, 31’

� ,VDEHOO�6SHQJOHU¶V�YLGHR�LQVWDOODWLH�LV�GH�UHJLVWUDWLH�YDQ�HHQ�KDOI�XXU�
durend telepathisch experiment tussen haar en haar jeugdvriendin Antonia 

Baehr. In twee verschillende, afgesloten kamers gebruikten de test-subjecten 

woorden, gebaren en tekeningen om naar elkaar gedachten te verzenden en te 

RQWYDQJHQ��(ONH�SHUVRRQ�ZHUG�JH¿OPG�GRRU�WZHH�FDPHUD¶V��'H�RQJHPRQWHHUGH�
YLGHR�ZRUGW�JHSURMHFWHHUG�RS�HHQ�µVSOLW�VFUHHQ¶�]RGDW�ZH�JHOLMNWLMGLJ�GH�
gedachten van beide personen in beide ruimtes kunnen volgen.

beursschouwburg


