
Traditioneel zoekt IFFR de kruisbestuiving tussen 
fi lm en beeldende kunst en zijn er ook buiten de 
bioscoopzaal tal van activiteiten, performances, 
objecten en installaties te bewonderen. 
Art Directions is een route langs diverse 
Rotterdamse culturele instellingen. Vertrouwde 
festivallocaties en andere die speciaal voor de 
gelegenheid hun deuren openen voor kunst- en 
fi lmliefhebbers. De grootste tentoonstelling 

deze editie is Nuts & Bolts, maar op tal van 
andere plaatsen in de Rotterdamse binnenstad 
is fi lmkunst in de breedste zin te bezichtigen 
en te ervaren. Art Directions biedt een handvat 
voor een spannende verkenningstocht tussen 
de bedrijven en de fi lms door. Het complete 
overzicht van alle kunstprojecten op het festival 
is te vinden op IFFR.com/expo

IFFR has traditionally sought out crossovers between fi lm and 
visual art, and this year once again there are many activities, 
performances, objects and installations to see inside and 
outside the cinemas. Art Directions is a route through a wide 
range of cultural institutions in Rotterdam. Made up of familiar 
festival locations and others opening their doors to art and 
fi lm-lovers specially for the occasion. The largest exhibition this 

year is Nuts & Bolts, but fi lm art in the broadest sense can be 
seen and experienced in countless other places in and around 
Rotterdam city centre. Art Directions offers a guide to an 
exciting voyage of discovery between fi lms and other activities. 
A complete overview of all art projects at the festival can be 
found at IFFR.com/expo.

13
Establishing Eden

De landschapsfi lm Establishing 
Eden, vorig jaar genomineerd 
voor een Tiger Award voor Korte 
Film, nu groots gepresenteerd 
in de entreehal van station 
Rotterdam Centraal. De 
Nieuw-Zeelandse locaties 
die door blockbusters als de 
Lord of the Rings-trilogie en 
Avatar tot fi lmparadijs werden 
gepromoveerd, krijgen van 
kunstenaarsduo Broersen & 
Lukács een bijzondere visuele 
vertaling, waar werkelijkheid en 
illusie door elkaar heen lopen.

The landscape fi lm Establishing 
Eden, nominated for a Tiger 
Award for Short Film last year, is 
now getting a huge presentation 
in the hall of Rotterdam Centraal 
station. The New Zeeland locations 
elevated to fi lm paradise status by 
blockbusters such as the Lord of the 
Rings trilogy and Avatar are given 
a special visual twist by artist duo 
Broersen & Lukács. Reality and 
illusion mix.

ism ART Rotterdam

14
Trust Issues

De jonge Gentse kunstenaar en 
3D-illustrator Filip Anthonissen gebruikt 
de videowall van de Schouwburg om 
bevreemdende landschappen en interieurs 
te schetsen. Een digitale verkenning in 
slow motion, betoverend surrealisme.

Young Ghent-based artist and 3D illustrator 
Filip Anthonissen is using the Schouwburg 
theatre’s video wall to sketch out alienating 
landscapes and interiors. A digital exploration 
in slow motion. Enchanting surrealism.
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HEIS

Anaïs Volpé, het Franse equivalent van 
Lena ‘Girls’ Dunham, maakt van HEIS 
(CHRONICLES) een crossoverproject pur 
sang. Het gevoelsleven van de millennial 
getoond aan de hand van rekwisieten, foto’s 
en beelden op een beeldbuis. De serie zelf kan 
via tablets worden geconsumeerd.

With Heis (Chronicles), Anaïs Volpé – the French 
equivalent of Lena ‘Girls’ Dunham – has created 
the ultimate crossover project. The inner life of the 
millennial, represented through props, photos and 
images on a cathode ray tube. The series itself can 
be consumed in tablet form.

IFFR.com/expo

Welcome to
Planet IFFR

10 HEIS
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-20:30 

11Oral History
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-20:30

12 Azadaar
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-20:30

KINO Rotterdam, gratis toegang 

11
Oral History

Video-installatie waarin het 
collectieve geheugen van 
Japanners wordt getoond 
in extreme close-ups van 
monden, die zeer uiteenlopende 
antwoorden geven op de vraag: 
Wat gebeurde er in en rond 
Japan tussen 1930 en 1945?

Video installation in which the 
collective memory of the Japanese 
is shown in extreme close-ups of 
mouths, giving highly diverse replies 
to the question: What happened in 
and around Japan between 1930 
and 1945?

12
 Azadaar

Tweeledige video-installatie 
toont de zelfkastijding 
van mannen in een zeer 
intens godsdienstig ritueel. 
Geen politiek of sociaal 
statement, maar erkenning 
dat leed betekenisvol is 
in de zoektocht naar het 
overstijgen van het ego.

Two-part video installation 
showing men self-fl agellating in 
a highly intense religious ritual. 
No political or social statements 
– just recognition that suffering 
is meaningful in the struggle to 
overcome the ego.

13 Establishing Eden
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-20:30, 
Entreehal Rotterdam Centraal, 
gratis toegang 

14 Trust Issues
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-16:00, 
17:30-19:00, Schouwburg Mediawall, 
gratis toegang 

Locaties
Locations

1 
Het Atelier Nuts & Bolts
Nieuwe Binnenweg 75

2 & 3
V2_
Eendrachtsstraat 10

4
PrintRoom
Schietbaanstraat 17

5
Gallery JOEY RAMONE
Josephstraat 166 - 168

6
Musuem Boijmans Van Beuningen 
- Auditorium
Museumpark 18

7 & 14
Schouwburgplein Rotterdam

8
Rotterdamse Schouwburg
Schouwburgplein 25

9, 10, 11 & 12
KINO Rotterdam 
Gouvernestraat 129-133

13
Centraal Station
Stationshal

13

9-12

7+14

2 + 3
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NUTS & BOLTS
het toestel in de kijker

 
Deze grote expositie stelt voor één keer de appara-
tuur in de spotlight. Inventieve filmmakers en media-
kunstenaars komen met hun eigen toestellen. Die be-
zorgen de kijker telkens weer een unieke, magische 
ervaring, en illustreren hoe actueel sommige oude 
principes zijn. Wie dacht dat virtual reality een 21ste 
eeuws fenomeen is, vindt hier unieke prototypes die 
de richting al aangeven. Niet dat er geen hightech 
voorbijkomt in Nuts & Bolts, maar er zijn toch voor-
namelijk beeldmachines te bewonderen, die uit de 
beginjaren van de cinema (lijken te) komen. 

NUTS & BOLTS – focusing on the apparatus

With this large-scale exhibition of unique prototypes, 
IFFR, for once, directs the spotlight on the machinery 
itself. Inventive filmmakers and media artists have contri-
buted their own devices, delivering to the viewer a stream 
of unique, magical experiences and demonstrating the 
ongoing currency of certain ‘old’ principles. For those 
who think virtual reality is typically 21st century, this show 
points how far the roots go back. Not that there is no high 
tech in Nuts & Bolts – but for the most part, these are 
image-generating machines that (seem to) date from the 
early years of cinema.

3
Testament of Hope 

and Failure
De Antilliaanse kunstenaar Tirzo Martha onder-
zoekt en becommentarieert in zijn werken de soci-
ale en politieke tekortkomingen in de Curaçaose 
en Caribische gemeenschap. Dit moderne altaar-
stuk, bestaande uit twaalf horizontaal en verticaal 
geplaatste monitoren, toont de dromen, illusies en 
mislukkingen van één figuur, onder toeziend oog 
van twee aanwezige heiligen.

In his work, Antillean artist Tirzo Martha investigates 
and comments on social and political shortcomings 
within the communities of Curacao and the Caribbean. 
This modern altarpiece, made up of twelve horizontally 
and vertically placed monitors, shows the dreams, 
illusions and setbacks of a single character, under the 
watchful eyes of two saints.

6
FRAMEWORKS extra

In FRAMEWORKS een aantal kunstenaarsfilms 
die even goed gedijen in een museale setting als 
in een filmzaal. Vier films krijgen een eenmalige 
extra vertoning om 15:00 uur in het auditorium van 
Boijmans van Beuningen: 

In Frameworks, there will be a number of films by 
artists that are as at home in a museum setting as in the 
cinema. Four films will receive a once-only additional 
screening at 15:00 hours in the auditorium of Boijmans 
van Beuningen:

27-1  Silent Eye 
28-1  Tonsler Park 
29-1  Sanctuary  
03-2  Die reine Notwendigkeit

7

Lost Landscapes 
of L.A.

Klankloze beelden van Los 
Angeles, gemaakt door ano-
niem gebleven amateurs én 
Hollywoodprofs ten behoeve 
van achtergrondprojectie. 
Ze tonen de City of Dreams, 
waarbij de bezoeker voor het 
straatrumoer zorgt.

Soundless images of Los Angeles, 
made by anonymous amateurs and 
Hollywood profs for use as back-
ground projections. These show the 
City of Dreams – the visitors provide 
the street hustle and bustle.

 
8

Homeless Movies
In zes cabines op het 
Schouwburgplein krijgt je 
een privévoorstelling en een 
inkijkje in anonieme levens. 
In het huidige selfie-tijdperk 
geven kunstenaars zo 
nieuw leven aan historisch 
homemovie-materiaal.

In six cabins on Schouwburgplein 
square, you can get a private show 
and a take a peek into anonymous 
lives. In the age of the selfie, artists 
are breathing new life into historical 
home movie footage.
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Luanda – Kinshasa

Monumentale, funky reconstructie van een 
beroemde Miles Davis-studiosessie uit 1973. 
Meer dan zes uur jammen de muzikanten in een 
zeer nauwkeurig nagebouwd decor erop los; blijf 
net zo lang luisteren als je wilt.

Monumental, funky reconstruction of a famous Miles 
Davis studio session from 1973. For more than six 
hours, the musicians jam away in a studio recreated 
with great precision; listen as long as you like.
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2
Robot Bodies

Van Metropolis en Forbidden 
Planet tot RoboCop en 
Blade Runner: de angst 
voor de robot is een geliefd 
sf-thema. De Britse 
kunstenaar, curator en 
onderzoeker Keith Piper ziet 
er een raciale metafoor in, en 
toont op de drie schermen 
van deze interactieve 
installatie de parallel tussen 
de mechanische mens en het 
zwarte lichaam.

From Metropolis and Forbidden 
Planet to RoboCop and Blade 
Runner: fear of robots is a popular 
SF theme. British artist, curator 
and researcher Keith Piper sees a 
racial metaphor in this, and on the 
three screens of this interactive 
installation reveals the parallels 
between the mechanical man 
and the black body.

De tentoonstelling bestaat 
uit vijftien installaties met 
projectoren, schaduwspel, 
houten camera’s, een bronzen 
projector en raamtekeningen. 
Elke dag om 17:00 uur is er 
een live-event en om 18:00 
uur een door Peter Kubelka - 
de meest radicale filmmaker 
aller tijden - hoogstpersoonlijk 
gesmeerde boterham.

The exhibition consists of fifteen in-
stallations, with projects, shadow play, 
wooden cameras, a bronze projector 
and window drawings. Every day at 
17:00 hours, there will be a live event 
and at 18:00 hours a snack prepared by 
no less than Peter Kubelka – the most 
radical filmmaker of all time – in person.

1 Nuts & Bolts
do 26 jan t/m za 4 feb
11:00-20:30 
Het Atelier, gratis toegang

4
EXPRMNTL PAPERS

Opgediept uit de archieven 
van de Brusselse CINEMA-
TEK: brieven, documenten, 
affiches en speciale projec-
ten die werden ingestuurd 
naar EXPRMNTL, een 
belangrijk avant-gardefes-
tival en broedplaats voor de 
experimentele film dat tus-
sen 1949 en 1974 vijf keer 
plaatsvond.

Dug up from the archives of CINE-
MATEK in Brussels: letters, docu-
ments, posters and special projects 
sent in to EXPRMNTL, a major 
avant-garde festival and hotbed for 
experimental film that was held five 
times between 1949 and 1974. 

5
Jointed Film

In Gallery Joey Ramone een 
presentatie met historisch 
werk van Imai Norio, een col-
lage van op de montagevloer 
achtergebleven 16mm-op-
names van een lokale Japan-
se tv-zender. De filmversie 
van Jointed Film wordt er 
ook eenmalig vertoond (op 
29-1, 18:00).

In Gallery Joey Ramone, there will 
be a presentation of historical work 
by Imai Norio: a collage of 16mm 
recordings that ended up discarded 
on the floor of a local Japanese TV 
station. The film version of Jointed 
Film will also be shown in a one-off 
screening (on 29/1, at 18:00 hours).

2 Robot Bodies
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-20:30

3 Testament of Hope and Failure
do 26 jan t/m za 4 feb, 11:00-20:30

V2_, gratis toegang

4 EXPRMNTL PAPERS 
do 26 jan t/m za 4 feb, 12:00-18:00
PrintRoom, gratis toegang

5 Jointed Films
Imai Norio: 
Time Severed, Jointed and Stretched 
do 26 t/m za 4 feb, 11:00-20:30

filmvertoning: 
zo 29 jan, 18:00
Gallery JOEY RAMONE, gratis toegang 

6 Die reine Notwendigkeit
vrij 3 feb, Boijmans Auditorium
ticket verkoop via IFFR.com

7 Lost Landscapes of Los Angeles
do 26 jan t/m za 4 feb, 16:00
Schouwburg Mediawall, gratis toegang

8 Homeless Movies
do 26 jan t/m za 4 feb, 24u per dag
Schouwburgplein, gratis toegang

9 Luanda – Kinshasa
do 26 jan t/m za 28 jan, 11:00-17:00 
Kleine Zaal Schouwburg, gratis toegang
zo 29 jan t/m wo 1 feb, 11:00-17:00
KINO 2, gratis toegang
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