
Lieve Vrede  (Halfjaarthema Beeldend en Schrijven)   

Filmpjes, interviews en documentaires ter inspiratie: 

Ai Wei Wei 

Wegens zijn activisme is kunstenaar Ai Weiwei drie maanden gevangen gehouden door de 

Chinese Staat. Hoe gaat hij om het politieke schaakspel waar hij in terecht is gekomen en 

hoe transformeert hij zijn ervaringen naar zijn werk?  

klikhier 

 

Never Sorry toont voorbereidingen van grote museale exposities, intieme 
familieontmoetingen en steeds heviger publieke aanvaringen met de Chinese autoriteiten 

http://www.moviesthatmatter.nl/festival/programma/film/1116 

 

Kehinde Whiley 

http://www.vpro.nl/programmas/2doc/2016/ai-wei-wei-the-fake-case.html
http://www.moviesthatmatter.nl/festival/programma/film/1116


Documentaire over kunstenaar Kehinde die jonge zwarte mensen toont in klassieke 
schilderijen en daarmee de kunstwereld flink opschudt. 

http://www.npo.nl/avro-close-up-kehinde-wiley-zwarte-schoonheid/17-04-
2014/AT_2011002 

 

Tinkebell 

Kort filmpje (2 min) over kunstenares Tinkebell.  Ze vertelt over haar Community project dat 
gaat over vrijheid : 

https://www.youtube.com/watch?v=E5y61vQFzR8 

 Een interview (20 min) door Sven Kockelman met Tinkebell over het project Do It Yourself, 
een project om onrecht aan te kaarten: 

https://www.youtube.com/watch?v=qxFYfaOmRNI 

 

Ronald Ophuis 
Ophuis maakt schilderijen van gewelddadige scènes. De documentaire(60 min) Painful 
painting belicht zijn werkwijze.  

http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-painful-painting/31-01-2012/NPS_1198769 

http://www.npo.nl/avro-close-up-kehinde-wiley-zwarte-schoonheid/17-04-2014/AT_2011002
http://www.npo.nl/avro-close-up-kehinde-wiley-zwarte-schoonheid/17-04-2014/AT_2011002
https://www.youtube.com/watch?v=E5y61vQFzR8
https://www.youtube.com/watch?v=qxFYfaOmRNI
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-painful-painting/31-01-2012/NPS_1198769


 

Niki de Saint Phalle: 

Kort filmpje (5 min) over haar shooting werken: 

https://vimeo.com/5272032 

En een ander kort  (2 min) filmpje over de shootings: 

https://www.youtube.com/watch?v=gbHPIztVAWU 

Frida Kahlo 

Film  (2002) over leven en werk van Frida Kahlo. Met Salma Hayek. Kijk hier de teaser: 

https://www.youtube.com/watch?v=uOUzQYqba4Y 

 

De film Frida is te leen in bibliotheek Centrum. 

Renzo Martens: 

Interview met Martens in de Correspondent: 

https://vimeo.com/5272032
https://www.youtube.com/watch?v=gbHPIztVAWU
https://www.youtube.com/watch?v=uOUzQYqba4Y


https://decorrespondent.nl/2884/interview-kunstenaar-renzo-martens-wil-dat-afrikanen-
zelf-verdienen-aan-hun-armoede/375542303752-96a06add 

Kort introfilmpje (3 min) over zijn werk Enjoy poverty: 

http://www.enjoypoverty.com/ 

De hele film is online terug te kijken. (tegen betaling) 

 

Scarlett Hooft Graafland 

Alhoewel de foto’s licht lijken, bevatten de composities verwijzingen naar zware 
maatschappelijke vraagstukken, waaronder de vluchtelingenproblematiek. Kunststof  Radio 
interviewt (50 min) haar: 

http://www.npo.nl/kunststof-scarlett-hooft-graafland-fotograaf/16-09-
2016/RBX_NTR_4189908 

Nog een kort filmpje  (9 min) over haar project in het poolgebied Marching wih the dots, in 
opdracht van AMC Kunstzaken: 

https://vimeo.com/76500008 

 

https://decorrespondent.nl/2884/interview-kunstenaar-renzo-martens-wil-dat-afrikanen-zelf-verdienen-aan-hun-armoede/375542303752-96a06add
https://decorrespondent.nl/2884/interview-kunstenaar-renzo-martens-wil-dat-afrikanen-zelf-verdienen-aan-hun-armoede/375542303752-96a06add
http://www.enjoypoverty.com/
http://www.npo.nl/kunststof-scarlett-hooft-graafland-fotograaf/16-09-2016/RBX_NTR_4189908
http://www.npo.nl/kunststof-scarlett-hooft-graafland-fotograaf/16-09-2016/RBX_NTR_4189908
https://vimeo.com/76500008


Kijk ook eens naar de website van Kunststof radio.  Daar zijn alle podcasts terug te vinden 
van interviews met vele boeiende kunstenaars van de afgelopen jaren. O.a. een interview 
met kunstenaar Dana Lixenberg: 

http://feeds.ntr.nl/kunststof 

https://www.ntr.nl/Kunststof-Radio/8/detail/Kunststof/POMS_NTR_394708#content 

Cindy Sherman: 

Lange film  uit 1994 over haar werk:  Nobody’s here but me: 

https://www.google.nl/search?q=cindy+sherman&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-
ab&gfe_rd=cr&ei=hQ9TWLv-Je-DwAL9lKLIDQ#q=cindy+sherman+documentary+film 

L.A. Raven: 

Documentaire (55 min)  De verbeelding voorbij over de tweelingzussen Raven. In hun 
performances en video-installaties leveren ze commentaar op hedendaagse obsessies met 
eten, de maakbaarheid van het lichaam en de dwingende opdracht van de maatschappij om 
een 'ideaal individu' te zijn 

http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-l-a-raeven-de-verbeelding-voorbij/18-01-
2011/NPS_1172950 

 

Francis Alys: 

Kort filmpje (15 min) over het werk: When Faith moves Mountains 

In de performance When Faith Moves Mountains probeert Alys met achthonderd 
Peruviaanse vrijwilligers het onmogelijke te doen: een berg 10 cm verzetten. Een 

http://feeds.ntr.nl/kunststof
https://www.ntr.nl/Kunststof-Radio/8/detail/Kunststof/POMS_NTR_394708#content
https://www.google.nl/search?q=cindy+sherman&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=hQ9TWLv-Je-DwAL9lKLIDQ#q=cindy+sherman+documentary+film
https://www.google.nl/search?q=cindy+sherman&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=hQ9TWLv-Je-DwAL9lKLIDQ#q=cindy+sherman+documentary+film
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-l-a-raeven-de-verbeelding-voorbij/18-01-2011/NPS_1172950
http://www.npo.nl/het-uur-van-de-wolf-l-a-raeven-de-verbeelding-voorbij/18-01-2011/NPS_1172950


symbolische actie om het onmogelijke mogelijk te maken. De performance vond plaats in de 
sloppenwijken bij de Peruaanse hoofdstad Lima in de context van de Biënnale in 2002. 

https://www.youtube.com/watch?v=4eNuqLnFaYA 

 

Kort interview met Martin en Inge Riebeek, kunstenaarsduo uit Breda. Ze reizen de hele 
wereld over om mensen te vragen naar de zin van hun bestaan: 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/217049992/Knappe+film+twee+Bredanaars+zoeken+
in+de+hele+wereld+naar+de+zin+van+het+bestaan.aspx 

Hollandse Meesters in de 21e eeuw 

Kijk ook eens op de website van Hollandse Meesters in de 21e eeuw. Hier vind je korte 
filmpjes van 15 mm over veel kunstenaars van eigen bodem. Kijk eens naar deze 
kunstenaars: Marc Bijl / Folkert de Jong / Charlotte Schleiffert / Ronald Ophuis / Aernout Mik 
/ John Körmeling / Renzo Martens/ Christiaan Bastiaans en Erik van Lieshout. 

http://hollandsemeesters.info/posts/show/8007 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4eNuqLnFaYA
http://www.omroepbrabant.nl/?news/217049992/Knappe+film+twee+Bredanaars+zoeken+in+de+hele+wereld+naar+de+zin+van+het+bestaan.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/217049992/Knappe+film+twee+Bredanaars+zoeken+in+de+hele+wereld+naar+de+zin+van+het+bestaan.aspx
http://hollandsemeesters.info/posts/show/8007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


