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GARBAGE WARRIOR

Natuurlijk, je kunt een huis bouwen met bekende 
materialen als cement, baksteen, staal of hout. Maar 
het kan ook anders. Dat bewijst de Amerikaanse 
architect Michael Reynolds: hij ontwerpt al jaren 
bouwwerken die gemaakt worden van lege bierblik-
jes, PE T- en wijnflessen, afgedankte autobanden en 
leem. Niet voor niets luidt zijn geuzennaam ‘garba-
ge warrior’.
De gelijknamige Britse docu van Oliver Hodge 
schetst een pakkend portret van Reynolds, een 
fervent voorvechter van duurzame en compleet 
zelfvoorzienende nederzettingen. Zijn zogeheten 
earthships (energieneutrale woningen) blijken een 
inspiratiebron voor eco-architecten over de hele 
wereld. Al vallen zijn ontwerpen niet bij iedereen in 
goede aarde: het zijn huizen die volledig buiten de 
bestaande lijntjes kleuren, waardoor ze vaak op ver-
zet stuiten van wetgevers en welstandscommissies. 
GARBAGE WARRIOR  laat zien hoe de visionaire en cha-
rismatische Reynolds strijdt tegen hun vele regels. 
Maar ook hoe hij na de tsunami van 2004 in Azië 
helpt tijdens de wederopbouw met zijn extreem 
goedkope en slimme woningen.

regie: Oliver Hodge
GBR 2007 • documentaire • 86 min.
Engels gesproken, zonder ondertitels

Inleider: Jeroen Oomens, adviseur, initiatief
nemer Plastic Challenge Zuidas.

ZATERDAG 22 NOVEMBER • 19:00 uuR

in het weekend van 22 en 23 november 2014 staat de architectuur weer  
centraal in filmhuis gouda. samen met het goudse architectuurcentrum grap 
wordt voor de vierde keer het architectuurfilmfestival georganiseerd.

Het festival bestaat uit vijf documentaires die afgewisseld worden met inleidingen en aanvullen
de informatie van kenners uit de wereld van architectuur én film. Het programma bestrijkt een 
heel gevarieerd spectrum van de wereldwijde architectuur: van kleinschalige ecowoningen in de 
VS tot de massale expansie van Shanghai, en van de organische Sagrada Familia in Barcelona tot 
de rigide betondozen in de Bijlmer.
Het Architectuurfilmfestival start op zaterdag 22 november om 19:00 uur. Op zondag 23 
november is er na afloop rond 17.00 uur gelegenheid voor een drankje en nagesprek in de foyer 
van het Filmhuis.

U kunt de films afzonderlijk bezoeken, maar voor C 25,– kunt u ook een passepartout kopen 
voor het hele festival! Dit passepartout koopt u aan de kassa voorafgaand aan de eerste film die 
u bezoekt. Ook met een passepartout is het noodzakelijk voor elke film afzonderlijk te reserve
ren via www.filmhuisgouda.nl of telefonisch via 0182522200.
   



MANUFACTURED LANDSCAPES
MANUFACTURED LANDSCAPES is een visueel ver-
bluffende documentaire over de Canadese 
fotograaf Edward Burtynsky. Rode draad in zijn 
werk is de desastreuze invloed van de mens op 
de natuur. Hij speelt daarbij een bijzondere 
troef uit: niet eerder werd de lelijkheid zó mooi 
vastgelegd.
Burtynsky begon ooit met opnames van mij-
nen waar met een symmetrische precisie zilver, 
marmer en kolen gewonnen worden. De laat-
ste jaren verlegde de fotograaf zijn werkter-
rein naar Azië. In MANUFACTURED LANDSCAPES 
volgen wij hem op zijn tochten door het verre 
oosten. Het levert ontluisterend materiaal op, 
want milieu en welzijn spelen daar de tweede 
viool. Wat te denken van de ship graveyards in 
Bangladesh, waar men afgeschreven olietan-
kers met de hand ontmantelt op het strand? Of 
de gigantische productiehallen in China, waar 
goedkope arbeidskrachten geestdodend werk 
doen? Of de uitbreiding van Shanghai, waar 

wolkenkrabbers alle oude gebieden opslor-
pen? Burtynsky legt het allemaal vast met 
zijn technische camera, en wij kijken over zijn 
schouder mee.

regie: Jennifer Baichwal
CAN 2006 • documentaire • 86 min.

Inleider: Henk de Jong, architect.

Het is één van de fascinerendste bouwwerken 
ter wereld: de Sagrada Familia in Barcelona. 
De bouw van de kathedraal begon in 1882, 
toen architect Antoni Gaudi 30 jaar was. Het 
is de bedoeling dat zijn opus magnum voltooid 
zal zijn in 2026, als Gaudi 100 jaar dood is. 
Maar het blijft de vraag of dat ooit gehaald 
wordt.
In de documentaire SAGRADA, EL MISTERI DE 

CRE ACIÓ belicht de Zwitserse regisseur Stefan 
Haupt verleden, heden en toekomst van de 
imposante kerk. De kinderen van de assistent 
van Gaudi vertellen over de plotselinge dood 
van de architect. Ook de Japanse beeldhouwer 
Etsuro Sotoo, die al 30 jaar bij de bouw betrok-
ken is, komt aan het woord. En Jordi Bonet (de 
belangrijkste architect van nu) verhaalt van zijn 
gevecht om de kerk af te krijgen. Daarnaast 
dwaalt Haupt door ruimtes die normaal voor 
het publiek gesloten zijn, waardoor de docu-
mentaire verplichte kost is voor wie eens achter 

de schermen van de Sagrada Familia wil kijken.

regie: Stefan Haupt
ZWI 2012 • documentaire • 94 min

Inleider: Sara Hoogveld, filmexplicateur.

SAGRADA, EL MISTERI DE LA CREACIÓ

ZATERDAG 22 NOVEMBER • 21:45 uuR

ZONDAG 23 NOVEMBER • 11:00 uuR



LUCIEN HERVÉ: PHOTOGRAPHE MALGRÉ LUI

De Vlaamse filmmaker Gerrit Messiaen 
maakte met LUCIEN HERVÉ: PHOTOGRAPHE MAL-

GRÉ LUI een boeiend en veelbekroond portret 
van de Hongaars-Franse fotograaf, die wordt 
beschouwd als één van de belangrijkste archi-
tectuurfotografen van de 20e eeuw. De autodi-
dact Hervé werkte voor architecten als Marcel 
Breuer, Luigi Nervi, Oscar Niemeyer en Alvar 
Aalto.
Messiaen laat de in 2007 overleden Hervé 
zelf aan het woord over diens leven plus werk, 
en schenkt extra aandacht aan de foto’s die hij 
maakte voor Le Corbusier. Deze architect zag 
Hervé’s foto’s van zijn Cité Radieuse in Mar-
seille en zei daarover: ‘Je hebt de ziel van een 
architect.’ Van 1949 tot 1965 was Hervé zijn 
vaste fotograaf. Hij volgde in die periode het 
complete werkproces van Le Corbusier – vanaf 
het ontwerp van een maquette tot aan de rea-
lisatie van het uiteindelijke gebouw. Door zijn 

unieke stijl van fotograferen en bijzonder oog 
voor compositie wist Hervé met weinig midde-
len het maximale uit te drukken.

regie: Gerrit Messiaen
BEL 2013 • documentaire • 55 min.

Inleider: regisseur Gerrit Messiaen. Na de film 
is er gelegenheid om vragen te stellen.

KLEIBURG, DE LA ATSTE BIJLMERFLAT

Aan het begin van KLEIBURG, DE LAATSTE BIJL-

MERFLAT laat filmmaker Jeroen Visser his-
torische beelden zien van een gezin dat 
vol optimisme een nieuwe woning betrekt. 
Het is 1970. Ook een oud-bewoner van de 
honingraatflat blikt terug: ‘Er was niets leukers 
voor te stellen dan wonen in de Bijlmer, para-
dijs op aarde.’ Kleiburg was één van de pronk-
stukken: een zigzaggende flat van vierhonderd 
meter lang en elf verdiepingen hoog, met 
ruime en functionele appartementen.
De Bijlmer werd gezien als het ideaalbeeld 
van toekomstbestendige sociale woningbouw 
en dé oplossing voor de nijpende woningnood 
in die jaren. Maar al gauw kwam de wijk in een 
slecht daglicht te staan: te grootschalig, onvei-
lig en anoniem. En dan was er nog die vliegtui-
gramp met de El Al-Boeing. Nog voordat de 
Bijlmermeer was afgebouwd werden de eerste 
flats alweer gesloopt. Ook over het lot van Klei-

burg is lang gesteggeld. Maar voor deze flat 
ziet de toekomst er weer hoopvol uit, zo laat 
Visser’s docu zien.

regie: Jeroen Visser
NED 2013 • documentaire • 51 min.

Inleider: regisseur Jeroen Visser. Na de film is 
er gelegenheid om vragen te stellen.

Filmhuis Gouda, Lethmaetstraat 45, 2802 KB  Gouda 
Reserveren: 0182522200 of online via www.filmhuisgouda.nl  
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ZONDAG 23 NOVEMBER • 14:00 uuR

ZONDAG 23 NOVEMBER • 16:00 uuR


