
A Strange Love Affair with Ego wint de Beeld en Geluid IDFA
Award for Dutch Documentary 2015

De documentaire A Strange Love Affair with Ego van filmmaker Ester Gould heeft
woensdagavond 25 november de Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary
2015 gewonnen. Gould ontving uit handen van de juryvoorzitter een geldbedrag van €
7.500.

In het indringende en persoonlijke beeldessay verkent Gould de toenemende
maatschappelijke obsessie met onszelf. Onder meer door de invloed van sociale media wordt
de druk om een fantastisch geslaagd leven te leiden steeds groter, individuele ontplooiing lijkt
het enige dat telt. De filmmaker volgt een aantal ogenschijnlijk succesvolle personen in het
uitgaansleven en de kunstwereld, die in gesprekken of interviews reflecteren op het
zelfvertrouwen dat ze tentoonspreiden tegenover de relatie met hun werkelijke “ik”. 

In de samenwerking met IDFA zet Beeld en Geluid zijn documentairetraditie voort en
stimuleert het Nederlandse makers door middel van het competitieprogramma, waaraan het
instituut sinds 2014 zijn naam heeft verbonden. De winnende documentaire wordt, evenals de
andere tien documentaires die meedongen naar de prijs, in het archief van Beeld en Geluid
opgenomen.

Voor de Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary 2015  waren elf documentaires
van Nederlandse filmmakers geselecteerd.
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer dan een miljoen uur radio, televisie en film opgeslagen. Een groot deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor deze
en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld en
Geluid experience.
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