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Thema’s uit veertig jaar
emancipatiestrijd uitgelicht

Instaprondleidingen
Iedere zondag zijn er
gratis
instaprondleidingen door With Pride.

In 2018 bestond IHLIA LGBT Heritage veertig jaar. Dit jubileum werd en wordt feestelijk gevierd met de tentoonstelling With
Pride, waarin de strijd voor lhbtiemancipatie van de afgelopen veertig jaar
centraal staat. Van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie tot wettelijke gelijkstelling.

Onder begeleiding van
een enthousiaste gids
bezoek je een wereld
van lesbische guerrilla’s,
safe sex activisme, Gay
Games en disco’s met
acid house. Er is plek
voor ongeveer 10-15
personen per rondleiding. Wees er dus op tijd
bij!
Wanneer: elke zondag
Waar: OBA Oosterdok (expositiezaal)
Hoe laat: 14:00 – 15:00 uur
Toegang is gratis | Aanmelden niet nodig
-

Gay Games

Ruim 20 jaar geleden
vonden de Gay Games
voor de eerste keer
plaats in Europa, en wel
in Amsterdam. Het motto luidde: ‘Friendship
through
Culture
and
Sports’. Het werd een
historisch moment. Niet
alleen voor internationale roze sporters, maar
ook
voor
de
lhbticommunity in Nederland
en de stad Amsterdam.

Veertig jaar verzamelen, veertig jaar
emancipatie

In verschillende werelden, met ieder een
specifiek tijdsframe en thema, beleeft de
bezoeker de turbulente geschiedenis van
veertig jaar lhbti-emancipatie en wordt de
sfeer van die jaren voelbaar. Bijzondere
stukken uit de collectie van IHLIA en persoonlijke verhalen vanuit de gemeenschap
scheppen een beeld van wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor lhbti’ers en
voor de samenleving als geheel.

Op 23 januari kijken we samen met Niek
van der Spek, adjunct directeur van de Gay
Games
1998,
en
Niels
Wolf
van
Pride&Sports Amsterdam terug naar deze
bijzondere gebeurtenis. Dit wordt gedaan
aan de hand van historische beeldopnamen
en archiefmateriaal. Daarnaast zetten we
de gebeurtenis in een hedendaags licht:
wat betekende de Gay Games toen, en wat
betekent het nu?

Nederland vervult internationaal gezien een
voortrekkersrol in het bereiken van gendergelijkheid en sociale acceptatie van lhbtiers. Toch is er nog altijd geweld en discriminatie. De tentoonstelling biedt mogelijkheid tot reflectie: er is al veel progressie
geboekt, maar er is ook een weg te gaan.
Wat heeft de strijd opgeleverd? En waar
moeten we nog naar streven?

De Gay Games is een sportevenement dat
om de vier jaar in een ander land plaatsvindt. In 1998 werden de spelen gehouden
in Amsterdam. Roze zichtbaarheid in cultuur en sport stond in ons land eerder nog
in de kinderschoenen, maar kreeg tijdens
de Gay Games een enorm impuls. Het werd
een belangrijk podium in onze samenleving.

With Pride laat zien dat de lhbti-strijd onderdeel is van een bredere maatschappelijke verandering die niet alleen een minderheid, maar ons allemaal aangaat. Om een
zo divers mogelijk publiek te bereiken,
trekt With Pride na de centrale expositie in
de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)
met een reizende tentoonstelling door het
land.

Wanneer: woensdag 23 januari
Waar: OBA Oosterdok (Forumzaal)
Hoe laat: 20:00 – 21:30 uur
Toegang is gratis | Aanmelden niet nodig

De tentoonstelling is in de OBA op het Oosterdok nog te zien t/m 25 januari 2019.
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Koning Winter

De moderne mens, voorzien van alle gemakken zoals goed geïsoleerde huizen, centrale verwarming, wind- en waterdichte kleding, kan zich nauwelijks indenken hoe
koud het moet zijn geweest voor het gewone volk in de tochtige huizen, werkplaatsen
en op schepen. In vroeger eeuwen was
men door langdurige blootstelling aan kou
wel meer gehard tegen lage temperaturen,
maar voor de meeste mensen was de winter een periode van
venijnige kou en ontberingen. Van circa
1430-1820 was er
bovendien
sprake
van een Kleine IJstijd, waarbij de gemiddelde
temperatuur 1 à 2 graden beneden het huidige
peil lag. Het dieptepunt lag in het laatste kwart van de zestiende eeuw, zo blijkt
uit onderzoek in talloze historische bronnen.
Tuitlampje ook wel bekend als snotneus
Alle activiteiten vonden in de winter zoveel
mogelijk in één ruimte plaats (soms was in
de akten sprake van de 'binnenheerd'),
waar men zat, sliep maar ook kookte. Men
kon deuren en ramen dicht houden om de
kou buiten en de warmte van koken, stoken
en de lichaamswarmte van gezinsleden,
binnen te houden. Gordijnen die men veel
tegenkomt in de boedels beschermden binnenshuis enigszins tegen koude luchtstromen. De bedstede maakte een aparte
slaapkamer overbodig en zorgde ervoor dat
deze kleine ruimte in de winter door de lichaamswarmte van de slapers snel werd
opgewarmd.
Slaapmutsen en nachthalsdoeken die men
vaak in de boedelinventarissen aantreft
zorgden ervoor dat de lichaamsdelen die
buiten de dekens staken, toch warm bleven. Arm of rijk, dekens komen in elk huishouden voor. Overdag beschermde men
zich tegen de kou door het aantrekken van
meerdere lagen kleding en wie het zich kon
permitteren, droeg goede overkleding en
schoeisel.
Bescherming tegen de koude tijdens de
Kleine IJstijd
Welke mogelijkheden had men om handen,
voeten en hoofd te beschermen tegen Koning Winter? In deze bijlage een impressie
uit de notariële akten, aangevuld met afbeeldingen van voorwerpen uit andere
oudroze.agenda@gmail.com
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bronnen.

kunnen nemen. Ook aan
boord van schepen maakte
men wel van de stoof gebruik.

Binnenshuis

Men warmde zich binnenshuis bij de haardstede. Voorwaarde was natuurlijk een voldoende voorraad hakhout, sprokkelhout of
afvalhout dat vaak op de vliering was opgeslagen, om het haardvuur vuur gaande te
houden. In een akte uit december 1679
van notaris Winter (hoe toepasselijk is de
naam in dit verband) wordt bijvoorbeeld,
met een deel van de winter nog voor de
boeg, melding gemaakt van tweehonderd
manden turf en wat bosjes hoepelstokken,
tot brandhout in bosjes gebonden. Deze
hoepen waren kennelijk te versleten of ongeschikt om nog voor tonnen te gebruiken.

Soms bracht men een permanentere voorziening aan
in een ruimte om zich te
beschermen
tegen
een
koude vloer, zoals in een
winkel waar men een oude
toonbank in een adem
noemt met een voetenbank. Dit was een verhoging achter de toonbank
waarop men kon staan.

Handen

Het haardvuur annex stookplaats gaven natuurlijk de meeste warmte. Voor de opkomst van synthetische brandstoffen als
petroleum gebruikte men plantaardige of
dierlijke oliën en vetten ter vulling van olielampjes of voor de vervaardiging van vetkaarsen en voor waskaarsen gebruikte men
bijeenwas. De kaarsen borg men op in een
kaarslade. Een ruimte kon men met een
kleine vlam niet verwarmen, maar deze
kleine lichtbronnen gaven wel wat warmte.

Handen waren zo mogelijk nog gevoeliger
voor de kou dan voeten. Handschoenen of
wanten waren dan de oplossing. Ze waren
er in soorten, maten en kleuren. De ‘paer
gekoleurde handtschoenen met franje’ of
twee ‘leere hantschoenen met silver gechambereert’ (lees: gechamarreerd: met
galons bezetten) zullen vooral hebben gediend om het kostuum meer cachet te geven en niet om buitenshuis de handen
warm te houden. De witte gebreide handschoenen hielden de handen misschien
warm, maar daarmee zal men weinig arbeid hebben verzet.

Men trachtte de lichaamswarmte zoveel
mogelijk vast te houden, door warme beenbekleding bijvoorbeeld. Dan had men niets
aan een ‘paer parl-koleurde sijde kousen’
want die gaven weinig warmte, men had
meer aan de ‘witte wollen kousen’, in de
akten worden vrouwen- en mannenkousen
onderscheiden.

Arbeiders droegen meest
wanten: ze waren eenvoudiger te maken en te herstellen en vast ook goedkoper in de aanschaf. We
kennen de gebreide wanten ook uit de Nederlandse
scheepsopgravingen.

Voeten

Voorbeeld van een
lange wollen gebreide kous (Rijksmuseum) Dit soort
kousen werd behalve aan land ook
aan
boord
van
schepen gedragen,
zoals blijkt uit de
resten
van
een
paar
geitenwollen
sokken
uit
een
scheepswrak.

Soms waren ze heel simpel, vervaardigd van een
geweven stuk stof, boven
bijeen gesnoerd, met een
aangezet duimstuk. Ook
kwamen wanten met twee
duimen voor. Als een kant
door zwaar werk versleten
was, draaide men de want gewoon om.
Leren wanten en met name het mouwmodel boden waarschijnlijk vooral hen die met
of op het water werkten bescherming tegen
kou en vocht. Leer was slijtvaster dan wol,
maar leren wanten waren duurder en daarom niet voor iedereen weggelegd. Ook
vroeg leer om onderhoud om de handschoen soepel en waterdicht te houden.

Behalve sokken kon
men ook gebruik
maken
van
een
warmtebron zoals
een stoof of kerkstoof om de koude benen
onder de lange damesrokken warm te houden. Vaak had men er meerdere, voor
meerdere personen of vertrekken. Kerkstoven waren vaak fraai versierd en voorzien
van een hengsel om mee naar de kerk te

In de boedelinventarissen worden ook tal
van ‘moffels’ genoemd: een ‘sijde moffel’,
een ‘otter moffel’ en een ‘swarte katte mof5
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Hoofd

fel’. In de akten worden de moffen niet altijd nader gespecificeerd, maar ze dienden
om de handen in weg te steken en waren
er voor ‘hem’ en ‘haar’.

Het aanbod aan hoofddeksels in de boedels
was zeer gevarieerd. Ze waren lang niet
altijd bedoeld om veel warmte te geven,
zoals een verfijnd ‘swart mutsje met Goude
stiftjens met goude haecken ende parlen’,
‘boommutsen’ of ‘treckmutsen’ . Sommige
hoofddeksels bedekten de oren niet, of waren lastig te dragen in de wind, zoals hoeden. Toch werden ook deze aan boord van
schepen gedragen.

Links: Vrouw met mof, 1635. Rechts:
Heer, die ‘Winter’ voorstelt, met mof, 1670
– 1724. Het Nederlandse onderschrift linksonder luidt: De ‘mof’ was niet alleen voor
de rijken. Ook de armen gebruikten deze
tegen de kou. (Afbeeldingen: Rijksmuseum)

Mutsen die wel bescherming boden tegen
de kou en wind zijn bijvoorbeeld gebreide
wollen mutsen. Tal van deze mutsen uit de
zeventiende eeuw van walvisvaarders en
traankokers
maakt
deel uit van de verzameling
van
het
Rijksmuseum.
Ze
werden door archeologen met de skeletten opgegraven in de
jaren ’80 van de vorige eeuw op Spitsbergen. De kleuren zijn
nog sprekend door
eeuwenlange conservering in de permafrost.

Men kon de handen niet alleen tegen de
kou beschermen, men kon ze ook bijvoorbeeld met een koperen balletje extra verwarmen. Mogelijk gebruikte men een dergelijk verwarmd voorwerp in een mof zodat
het lang zijn warmte behield. En voor wie
toch koude handen had gekregen zat er
niets anders op ze te warmen boven een
test van aardewerk of metaal gevuld met
kooltjes of kastanjes, die enige tijd hun
warmte behielden. Veel warmte gaven deze
niet, maar alle beetjes hielpen.

Het aangezicht moest het in de kou het
meest ontgelden want kijken, ademen en
praten gaan nu eenmaal slecht samen met
afdekken van delen van het gelaat. Wie de
snijdende kou moest trotseren en zich
daarbij zorgen maakte om de huid, kon zijn
toevlucht nemen tot een soort masker.
Hieronder een gemaskerde Engelse vrouw
gehuld in bont, de handen in een mof. De
begeleidende tekst heeft veel weg van een
hedendaagse reclame tegen een schrale
huid:
Vrouw als personificatie van de
‘Winter’,
1643.
(Rijks)
Het
onderschrift
luidt:
The cold, not cruelty makes her
weare
In Winter, furs
and Wild beasts
hair
For a smoother
skinn at night
Embraceth her
with more delight.

oudroze.agenda@gmail.com
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Van Eesterenmuseum
Noordzijde 31

Rijke eenvoud – Interieurs &
objecten uit de wederopbouw
t/m 5 mei

In het Van Eesteren Museum in Amsterdam
vindt de tentoonstelling “Rijke eenvoud. Interieurs & objecten uit de wederopbouw”
plaats. De expositie toont gerestaureerde
meubelensembles van bekende Nederlandse ontwerpers, objecten van verzamelaars
en werk van hedendaagse makers. Daarnaast is er een randprogramma met lezingen, creatieve workshops en nachtelijke
videokunst.
Met de expositie en randprogrammering
schenkt het Van Eesteren Museum aandacht aan de thema’s interieur, wederopbouw en Goed Wonen uit de wederopbouwperiode, en verbindt deze aan actuele onderwerpen als duurzaamheid en hergebruik.
De meubelensembles die te zien zijn, tonen
een dwarsdoorsnede van ontwerpen voor
wonen, werken en ontspannen uit de periode 1945-1965. Ze geven een tijdsbeeld en
een visie op het ontwerpvak en het leven
zelf in een opkomende welvaartsstaat. Hoe
beïnvloedden fabricagetechnieken de vormgeving? En welke veranderingen traden op
in het gangbare interieur en de opvattingen
daarover? Er zijn werken te zien uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), zoals de perskamer die Gerrit Rietveld in 1958 ontwierp voor het destijds nieuwe hoofdkantoor van UNESCO in
Parijs. Maar ook een ladekast voor lingerie
van Hein Salomonson uit 1954, een fauteuil
van Dirk van Sliedregt uit de jaren 60 en
een woninginterieur van een Amsterdamse
dokterspraktijk van Coen de Vries uit 1954.
Daarnaast toont de expositie werk van de
hedendaagse makers Chris Slutter, Mina
Abouzahra en kunstenaarscollectief DAY
collective. Met welke ideeën en visies uit de
wederopbouwperiode zijn makers anno nu
aan het werk? Wat valt er te leren van die
periode? En hoe verhoudt zich de vroegere
periode van massaproductie van hoogwaardige producten tot de huidige tijd waarin
hergebruik en duurzaamheid belangrijk
zijn? En als de avond valt, verandert het
paviljoen in een lichtbaken door een lichtinstallatie van videokunstenaar Martin Boverhof.
Beeld: Interieur Stedelijk Museum-Amsterdam
– Dirk van Sliedregt
W vaneesterenmuseum.nl
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Het eerste virtuele museum
met alle kunstwerken van Johannes Vermeer

Het project ‘Meet Vermeer’

Om de werken van Vermeer in één virtuele
ruimte onder te brengen is gebruik gemaakt van Pocket Gallery, een geheel
nieuwe augmented reality-functie van de
Google Arts & Culture-app die ieders
smartphone omtovert tot een portaal naar
een virtuele tentoonstelling. Gebruikers
kunnen met deze techniek met hun
smartphone in de hand door een tentoonstelling van het complete oeuvre van Vermeer wandelen. De tentoonstelling is samengesteld door experts van het Mauritshuis. Alle 36 schilderijen van Vermeer hangen levensgroot en perfect belicht in de
virtuele ruimte, uiteraard met inbegrip van
het topstuk Meisje met de parel (16651667) uit het Mauritshuis zelf.

Google Arts & Culture
en het Mauritshuis lanceren in samenwerking
met 17 culturele partners in Europa en de
Verenigde
Staten
Meet
Vermeer,
(‘Ontmoet
Vermeer’)
het eerste internationale online retrospectief
voor
Johannes
Vermeer ooit. Hoogtepunt is de Pocket Gallery: een virtuele tentoonstelling van alle
werken van de Hollandse oude meester
in de Google Arts &
culture-app die gebruikmaakt van augmented reality, in het
Nederlands heet dat:
toegevoegde realiteit.
Een droom voor Vermeer-liefhebbers wereldwijd.

Ultrahoge resolutie

Alle kunstwerken zijn vastgelegd door de
Art Camera van Google óf in vergelijkbaar
hoge kwaliteit. De Art Camera is de robotcamera van Google met ultrahoge resolutie
die speciaal voor het fotograferen van
kunstwerken is gemaakt. Dat betekent dat
er naar hartelust op kan worden in- en uitgezoomd. Er is zelfs de mogelijkheid om
een ‘rondleiding binnen een schilderij’ te
maken en zo alle verbluffende details te
zien op alle 36 werken van Vermeer, zelfs
van zijn kleinste schilderijen, zoals Meisje
met de fluit (20 cm x 17,8 cm).

Volledige oeuvre

Op initiatief van het Mauritshuis sloegen
Google Arts & Culture en 17 culturele partners 1,5 jaar geleden de handen ineen om
een platform in het leven roepen dat het
volledige oeuvre van Vermeer (1632-1675)
in zeer hoge resolutie weergeeft en een
breed internationaal publiek van (kunst)
historische informatie voorziet over zijn
werk en leven. Uniek aan het project is de
deelname van alle internationale Vermeercollecties, zelfs van het Isabella Stewart
Gardner Museum in Boston (VS) waaruit in
1990 het schilderij Het concert (1664)
werd gestolen dat sindsdien spoorloos is.

Vermeer-pelgrims

Alle Vermeer-musea kennen ze: Vermeerpelgrims, die de hele wereld over reizen
om álle schilderijen van de kunstenaar een
keer in het echt te zien. Samen met talloze
kunstliefhebbers delen zij één droom: de
ultieme Vermeer-tentoonstelling met zijn
gehele oeuvre op één locatie. Een evenement dat in werkelijkheid nooit zal plaatsvinden. Van Johannes Vermeer zijn slechts
36 schilderijen bekend. De kunstwerken
bevinden zich in 18 collecties verdeeld over
zeven landen in Europa en de Verenigde
Staten. Van de meeste schilderijen laat de
conditie het niet toe om te reizen of kunnen om andere redenen het museum niet
verlaten.
oudroze.agenda@gmail.com
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Street-View

Deelnemende culturele instellingen
Nederland:
Mauritshuis – Den Haag,
Rijksmuseum - Amsterdam
Verenigde Staten:
Metropolitan Museum of Art – New York,
The National Gallery of Art – Washington DC,
The Frick Collection – New York,
Isabella Stewart Gardner Museum – Boston,
Leiden Collection – New York
Verenigd Koninkrijk:
The National Gallery – Londen,
Kenwood House – Londen,
Scottish National Gallery – Edinburgh,
Royal Collection Buckingham Palace - Londen
Ierland:
National Gallery of Ireland – Dublin
Frankrijk:
Het Louvre – Parijs
Duitsland:
Gemäldegalerie Alte Meister – Dresden,
Staatliche Kunstsammlungen – Dresden,
Herzog Anton-Ulrich-Museum – Braunschweig,
Städel Museum – Frankfurt am Main

Google Arts & Culture heeft ook Street View
-fotografie in de musea verzameld om de
virtuele Pocket Gallery-ervaring te complimenteren. Bezoekers kunnen dus door de
gangen van The Frick Collection (New
York), het Rijksmuseum (Amsterdam) en
verschillende andere musea navigeren om
de schilderijen van Vermeer ter plekke te
zien hangen. Zelfs de Britse Koningin Elizabeth II opende de deuren van haar Picture
Gallery in Buckingham Palace voor het project ‘Meet Vermeer’.

Bron en beeld: persbericht Mauritshuis

YouTube Creators

Naast de schilderijen van Vermeer zijn er
op Meet Vermeer archiefstukken te vinden
die licht werpen op het leven van Vermeer,
van wie weinig bekend is. Het project omvat ook verhalen die inzicht bieden in de
nalatenschap van de Hollandse meester,
zoals content van Tracy Chevalier, de
schrijfster van de bestseller Girl with a
Pearl Earring. En ten slotte kunnen gebruikers diverse video’s bewonderen van
YouTuber Creators als Today I Found Out.
Hij bezoekt de Nederlandse molen die bijna
400 jaar geleden verf voor Vermeer produceerde.
Google Arts & Culture is voor iedereen gratis toegankelijk: g.co/meetvermeer of
download de app voor iOS of Android.
9
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Rembrandt Privé
Stadsarchief – Vijzelstraat
t/m 7 april 2019

De tentoonstelling Rembrandt Privé
vertelt het persoonlijke verhaal van de
grootste schilder uit de Nederlandse
geschiedenis. De kunstenaar woonde
een belangrijk deel van zijn leven in
Amsterdam en liet naast een groot
aantal kunstwerken ook vele sporen in
de archieven na.
Eind 1631 verlaat Rembrandt zijn geboortestad Leiden en vestigt zich in
Amsterdam. Hoewel hij dan al een gewaardeerd kunstenaar is, ziet hij dat in
Amsterdam nog meer kansen voor hem
liggen. Hij is op dat moment 25 jaar
oud en zal tot aan zijn dood in de stad
blijven wonen en werken.
Veel van wat de wereld weet over Rembrandt is te danken aan archiefbronnen,
waarvan het belangrijkste deel bewaard is
gebleven. Het Stadsarchief Amsterdam bewaart een groot aantal van deze documenten, over zijn dagelijks leven, zijn werk,
zijn opdrachtgevers, zijn vrouwen, kinderen
en geldproblemen. De tentoonstelling vertelt met de originele zeventiende-eeuwse
documenten bekende én onbekende verhalen over Rembrandt. Zo is er het nieuwe
verhaal over de zwarte gemeenschap in de
buurt van de Breestraat, waar Rembrandt
woonde. Naast de archiefstukken is er op
de tentoonstelling ook origineel werk van
Rembrandt te zien. Er zijn etsen en tekeningen uit eigen bezit en in bruikleen van
onder meer het Rijksmuseum en Museum
Het Rembrandthuis.
oudroze.agenda@gmail.com
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Amsterdam in Gesprek

Toegangsprijzen

20 januari: Rembrandt en zijn zwarte buren
Mark Ponte (historicus) en Jörgen Tjon A
Fong (artistiek leider theatergroep Urban
Myth en curator Hollandse meesters herzien)

Museumkaart, Kinderen 0-12 jaar, Stadspas
Amsterdam, Vrienden Stadsarchief, I Amsterdam City Card, Vereniging Rembrandt:
Gratis
Kinderen 13-18 jaar, CJP, Archiefpas, Studenten € 5,00

3 maart: De financiële handel en wandel
van Rembrandt
Met: Machiel Bosman (historicus en auteur
Rembrandts val. Een geschiedenis van misverstanden en alternatieve feiten)
Aanvang: 15:00 uur, de toegang is gratis
en reserveren is niet nodig.

Volwassenen €7,50
Amsterdam Pass (Stromma), volwassenen
€ 5,00

Stadswandelingen

Elke zondagmiddag in de periode 6 januari
t/m 7 april 2019, 13 uur. Onze professionele gidsen nemen u mee langs plekken in de
binnenstad die een belangrijke rol speelden
in het leven van Rembrandt.
Kosten: € 12,50 per persoon
Duur: circa 1,5 uur
Begin- en eindpunt: Stadsarchief Amsterdam
Reserveren: 020 - 251 15 11 of per e-mail
informatie.saa@amsterdam.nl of uiterlijk de
vrijdag voorafgaand aan de wandeling bij
de receptie van het Stadsarchief.

Workshops

Lees Rembrandt

Onder leiding van Harmen Snel leert u de
eerste beginselen van het lezen van zeventiende-eeuwse documenten. Wat staat er
nu eigenlijk en wat betekent het?
Dinsdag 8 januari en vrijdag 18 januari,
14 uur

Kijk Rembrandt

Onder leiding van conservator Bert Gerlagh
worden etsen en tekeningen uit de collectie
van het Stadsarchief bestudeerd. Hoe kunnen we zien een ets of tekening echt van
Rembrandt is.
Zondag 13 januari en zondag 10 februari, 15 uur.

Titus aan zijn schrijftafel 1655

Kosten workshops: € 7,50 (Stadspas gratis)
Reserveren: 020 - 251 15 11 of per e-mail
informatie.saa@amsterdam.nl
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Koffietijd
’t Roze Hart Koffie ochtend
De Rietvinck
Vinkenstraat 185
dinsdag 8, 15, 22 + 29 januari
10:00 – 12:00 uur

EYE Filmmuseum
IJpromenade 1
Xtended – Tsai Ming-Liang –
The Deserted

Roze Koffie Inloop

10 januari – 31 januari

Het Schouw
Dollardplein 1
woensdag 2, 16 + 30 januari
10:00 – 12:00 uur

EYE Filmmuseum zet de zintuigen op scherp
met Xtended, een tweemaandelijks programma gewijd aan VR-installaties van internationale kunstenaars en filmmakers.
Voor de serie hebben gerenommeerde makers hun deelname toegezegd. In 2018 en
2019 staat werk van Paul Auster, Laurie
Anderson, Marina Abramović en Tsai Mingliang op het programma. Het is de eerste
keer dat een museum over meerdere jaren
structureel aandacht besteedt aan virtual
reality als filmische kunstvorm.

FEMtastic koffie

Vrouw en Vaart
President Allendelaan
donderdag 3, 10, 17, 24
+ 31 januari
10:00 – 12:00 uur

Tsai Ming-Liang – The Deserted
Tsai Ming-liang, gerespecteerd regisseur
van de Taiwanese New Cinema, maakte een
360 graden video over een man die herstelt
van een ziekte. Hij woont in een vervallen
appartement in de bergen, waar hij wordt
bezocht door de geest van zijn overleden
moeder. Het enige wezen waar hij contact
mee maakt is een eenzame vis.

Roze Koffie Inloop

Flesseman
Nieuwmarkt 77
Op vrijdag 11 + 25 januari
14:00 – 16:00 uur

Jan Švankmajer
The Alchemical Wedding

NIEUW
Roze Koffie Inloop

t/m 3 maart

Eye Filmmuseum presenteert t/m 3 maart
de tentoonstelling Jan Švankmajer – The
Alchemical Wedding rond de Tsjechische
surrealist en meesteranimator Jan Švankmajer (Praag, 1934). Het is de eerste grote
overzichtstentoonstelling van zijn bizarre en
duistere films en sculpturen in Nederland.
In Eye is ook een grote selectie van zijn
tactiele objecten, collages, prenten en sick
maps te zien. In de filmzalen van Eye zijn
speelfilms te zien, samen met talks en
events.

Nieuw Vredenburgh
Postjesweg 125
Op maandag 28 januari
10:30 – 12:00 uur

Biefstukken, kiezelstenen, ijzeren sloten:
bij meesteranimator Jan Švankmajer kan
alles tot leven komen. Hij maakt films vol
obsessie, lust, horror en erotiek, met
oudroze.agenda@gmail.com
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machtsmisbruik als onderstroom.

In de jaren zeventig verbood de Tsjechische censor Švankmajer om nog langer dit
soort duistere films te maken. Švankmajer
is desondanks altijd doorgegaan, ook als
beeldend kunstenaar. “Het enige passende
antwoord op de wreedheden in het leven, is
ermee spotten door je verbeelding te gebruiken.” Zijn films schuren aan tegen de
werelden van Lewis Carroll (Alice in Wonderland) en Edgar Allan Poe en hebben talloze filmmakers geïnspireerd van The Quay
Brothers tot Terry Gilliam.
Over de tentoonstelling

In de tentoonstelling in Eye is één grote installatie gecreëerd waarin een groot aantal
korte films van Švankmajer te zien is, te
midden van bijzondere sculpturen en
‘bezielde’ beelden van zijn hand. Ook zijn
er drie Wunderkammers vol collages, tactiele objecten, sick maps en ‘medium’tekeningen. In de filmzalen van Eye zijn
Švankmajers speelfilms te zien.

Affichegalerij

De meer dan 47.000 unieke filmaffiches 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 ontwikkelingen in de grafische vormgeving. Eye toont een steeds wisselende selectie die aansluit op de actuele programmering.

W eyefilm.nl
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VERWACHT in 2019
-

Das schweigende Klassenzimmer
Vanaf 17 januari

Waargebeurd verhaal. Het is 1956 en tijdens een bezoek aan een bioscoop in West
Berlijn zien de Oost-Duitse scholieren Theo
en Kurt schokkende beelden over de Hongaarse opstand in Boedapest. Terug in Stalinstadt (nu Eissenhüttenstadt) willen ze uit
solidariteit met de gevallen slachtoffers een
gebaar maken. Ze krijgen hun hele klas
mee en tijdens een les houden ze allen een
minuut stilte. Dit simpele gebaar veroorzaakt flink wat onrust. In eerste instantie
doet de schooldirecteur het af als een onschuldige puberdaad. Als het incident echter ter ore komt van het ministerie van Onderwijs beoordeelt de minister het als een
contrarevolutionaire daad en eist dat de organisator binnen een week bekend wordt
gemaakt. De klas blijft solidair met elkaar
en de scholieren weigeren dit, wat verstrekkende gevolgen heeft voor hun verdere leven...

HARD PAINT
Pathé De Munt – Vijzelstraat
Woensdag 2 januari
19:30 uur

SAUVAGE
Vanaf 14 maart

Hij heeft duizenden volgers die dagelijks
inloggen op zijn chat room. Op een dag ziet
hij ‘Boy25’ die hem online imiteert. Hij
maakt een afspraak en het klikt tussen hun.
Ze doen voortaan hun act als duo om nog
meer te verdienen. Boy25 (Leo) is in alles
het tegenovergestelde van Pedro: sociaal,
ambitieus en extravert. Leo haalt Pedro
langzaam uit zijn isolement, maar vertelt
dan op een dag dat hij naar Berlijn verhuist…

De 22-jarige Leo staat in de buurt van
Straatsburg langs een bosweg om zichzelf
aan te bieden. Hij zit al geruime tijd in de
prostitutie en weet dat de klanten kunnen
variëren van aardig tot bizar en gevaarlijk.
Hij trekt vaak op met zijn collega Ahd, die
in een kraakpand woont waar Leo soms ook
slaapt. Leo is verliefd op hem, maar deze
moet niets van Leo hebben. Ahd wil zo snel
mogelijk weg uit dit wereldje en hoopt dat
een oudere, rijke klant zich blijvend over
hem wil ontfermen. Leo heeft zulke dromen
niet want alleen in zijn contact met collega's denkt hij een beetje liefde en tederheid
te kunnen vinden. Dan op een avond treft
Leo de Canadese zakenman Claude die gek
op hem raakt. Er ontstaat een relatie en
Claude wil zich liefdevol bekommeren om
hem, maar is Leo in staat om zich te binden
en zijn milieu vaarwel te zeggen?

Hard Paint is de winnaar van de Teddy
Award 2018; de officiële award voor de
beste queer-speelfilm op de Berlinale.

MARIO
Vanaf 28 maart

Pedro woont met zijn oudere zus in het
Zuid-Braziliaanse Porto Allegre. Hij komt
weinig buiten en zit de meeste tijd in zijn
slaapkamer. Daar verdient hij als ‘NeonBoy’
geld met dansoptredens voor de webcam
waarbij hij zich sensueel insmeert met fluorescerende body paint.

Mario is een jonge succesvolle voetbalspeler. Sinds kort is hij voor het eerst smoorverliefd. Op Leon. De nieuwe voetbalspeler
uit Hannover die bij zijn voetbalteam is gekomen. Samen delen ze een appartement
en daar is de liefde overgeslagen. Maar
twee voetballers die uit de kast willen komen is niet eerder vertoond. Vooral niet als
de selectie voor het eerste elftal in Hamburg op handen is. Wie maakt de beste
kans. Maar Mario wil daar niet aan denken.
Zijn enige gedachten zijn bij Leon en dat

Geniet met de Pathé Gay Night van voorpremières van de nieuwste gay films. Een
half uur voor aanvang van de film ontvangen wij je met een welkomstdrankje.
Bij Pathé De Munt krijg je na afloop van de
film één 2 voor de prijs van 1 drankje in
Taboo, Lellebel of Queers en maak je kans
op leuke prijzen.
oudroze.agenda@gmail.com
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LE SEMEUR
Vanaf 13 juni

begint binnen de club ook op te vallen en
de eerste geruchten doen al snel de ronde.
Mario ziet zijn kansen als profvoetballer in
gevaren komen, maar hij wil Leon ook niet
verliezen. Hij moet een keuze maken…

Het is 1852 en het leger van Napoleon III
(neef van Napoleon Bonaparte) slaat de
opstand van de Provençaalse boeren neer.
Ook het bergdorpje van Violette in de Franse Alpen wordt niet ontzien en alle mannen
worden gedeporteerd. De overgebleven
vrouwen moeten het zelf zien te rooien.
Het is zwaar zonder de mannen. De oogst
moet worden binnengehaald, de nodige reparaties aan de huizen en er moet ook
weer worden gezaaid voor het nieuwe jaar.
Na maanden van totale isolatie en zonder
uitzicht op een terugkomst van de mannen,
beginnen de vrouwen wanhopig te worden,
ook zijn ze bang kinderloos te blijven. Violette en haar vriendinnen zweren een eed,
dat ze de eerste man die in het dorp verschijnt, zullen delen...

THE MAN WHO STOLE BANKSY
Vanaf 2 mei

In 2007 gaat Banksy, de anonieme street
artist, naar de Palestijnse gebieden om een
statement te maken over de afsluiting van
deze gebieden van Israël. Op een muur in
Bethlehem wordt een soldaat geschilderd
die de ID van een ezel controleert. De
muurschildering is bedoeld als uiting van
verwondering, maar wordt door de Palestijnen met grote ergenis bekeken. Walid, een
taxichauffeur neemt het initiatief om de
schildering uit te zagen en op eBay te koop
te zetten voor het hoogste bod. Wat volgt
is een fascinerende tocht van dit grote stuk
betonnen kunstwerk. Op transport van het
stoffige Bethlehem naar alle gerenommeerde musea over de wereld, bij rijke kunstverzamelaars en als kunstwerk uiteindelijk
te koop op eBay. Het is ook het verhaal
over de opkomst van street art als nieuwe
kunstvorm en het eigendomsrecht. Street
artists schilderen op publieke plekken en
hebben bijna nooit een identiteit. Om antwoorden te vinden interviewt filmmaker
Proserpio bewoners uit Bethlehem, advocaten, kunstliefhebbers en kunsthandelaren.
Hij stuit op een schimmige wereld waar
muurkunst te koop wordt aangeboden met
een eigen excuus; uit pure commercie, om
kunst te bewaren, beroepend op publiek
eigendom of is het uiteindelijk toch diefstal?

RETABLO
Vanaf 4 juli

Segundo is 14 en woont met zijn ouders in
een afgelegen dorpje in de Andes. Zijn vader Noé is een gerespecteerd maker van
altaarbeeldjes en Segundo is bij hem in de
leer. De twee trekken veel met elkaar op
en verkopen ook samen de zeer gewaardeerde kunstwerkjes aan hun klanten en
op markten. In de relatie tussen vader en
zoon komen barsten, wanneer Segundo geconfronteerd wordt met een geheime kant
van zijn vader waar hij geen vermoeden
van had. Het ideaalbeeld dat Segundo tot
dan koesterde, valt in duigen. Maar ook
hun gezinsleven komt op zijn kop te staan.

L’ANIMALE
Vanaf 9 mei

Mati is een 17-jarige studente die voor
haar eindexamens zit. In haar vrije tijd
hangt ze rond bij de jongens op hun motoren en maken het iedereen in hun plattelandsdorp lastig. Ze hebben het daarbij
vooral gemunt op Carla. Wanneer Sebastian, de leider van de club verliefd wordt op
Mati, maar zijzelf meer geïnteresseerd
raakt in Carla, moet Mati voor het eerst

in haar jonge leven een keuze maken. Tegelijkertijd worden haar ouders geconfronteerd met een geheim dat tussen hun in
staat en moet ook haar vader een keuze
maken…
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