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Als onderdeel van de sectie Deep Focus presenteert International Film Festival

Rotterdam (IFFR) twee bijzondere retrospectieven.

https://drupal.iffr.com/nl/blog/retrospectieven-op-iffr-2018


José Celestino Campusano is een unieke filmmaker, vrij onbekend buiten zijn

thuisland, die als ultieme insider de conflicten en contradicties van de Argentijnse

hedendaagse onderklasse portretteert. Artur Żmijewski is de provocatieve Poolse

kunstenaar die met zijn films en videokunst de toeschouwer met ongemakkelijke

vraagstukken confronteert.

Campusano’s cinematografische wereld bevat motorrijders, hoeren, criminelen, corrupte

agenten, overspelige echtgenoten en medewerkers van een ijzerwarenwinkel – allemaal

proberen ze in hun eigen jungle te overleven, niet gehinderd door enige wetten. Met het scherpe

oog van een antropoloog en het geduld van iemand die diep geworteld is in de wereld die hij

presenteert, benadrukt Campusano het universele karakter van het leven in de vergeten delen

van Argentinië. Het retrospectief op IFFR 2018 bevat de internationale première van zijn

prijswinnende El azote en de wereldpremière van het in de Verenigde Staten

geschoten Brooklyn Experience, een zestig minuten lange VR-installatie van 360° waarin

Campusano zijn werk in nieuwe richtingen uitbreidt.

Met registrerende documentaires en verstilde observaties brengt Żmijewski mensen en thema’s

voor het voetlicht die de maatschappij liever in de schaduw zou houden. Hij deinst er niet voor

terug de grenzen op te zoeken van wat politiek correct is. Het gros van zijn films laat zich

omschrijven als registraties van in scène gezette sociale situaties, vaak in de vorm van een

workshop. Zo nodigde Żmijewski voor Blindly (2010) blinde mensen uit om te schilderen,

registreerde hij hoe revalidatiemedewerkers hun verlamde patiënten helpen met lopen in Out

for a Walk (2001) en organiseerde hij een mode- en beautyshow voor de gedetineerden in een

vrouwengevangenis (The Making Of, 2013). Door ‘de Ander’ een gezicht te geven probeert

Żmijewski juist een minder gepolariseerd beeld van de werkelijkheid te geven. Żmijewski is ook

geselecteerd voor de Ammodo Tiger Short Competition met de wereldpremière van zijn korte

zwart-witfilm over vluchtelingen, Glimpse. 

https://iffr.com/nl/blog/selectie-ammodo-tiger-short-competition
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