
IDFA 2018: Doc Talks en Filmmaker Talks

Uitgebreide nagesprekken met filmmakers, experts en betrokkenen behoren tot de kern van 
IDFA en geven een verdieping aan de festivalervaring. IDFA presenteert voor publiek circa 50 
nagesprekken, onderverdeeld in Doc Talks en Filmmaker Talks. In de Doc Talks wordt 
ingegaan op een film, in de Filmmaker Talks gaat het over het oeuvre van een filmmaker. Een 
groot aantal Doc Talks vindt plaats in de context van de focusprogramma’s: Me, over de 
autobiografische documentaire, en Space waarin het gebruik van ruimte in documentaire 
wordt onderzocht. 

Doc Talks 

Na afloop van 21 documentaires uit het hoofdprogramma van IDFA wordt nagepraat met regisseurs,
experts en soms ook hoofdpersonen.  

Zo wordt op vrijdag 16 november na afloop van Touch Me Not, winnaar van de Gouden Beer in 
Berlijn, gepraat met regisseur Adina Pintilie over de universele menselijke behoefte aan intimiteit. 
Op maandag 19 november organiseren IDFA en de Balie daarnaast een open debat met de 
protagonisten uit deze grensverleggende hybride documentaire. 

Regisseur Alex Winter reconstrueert in The Panama Papers nauwgezet de grootste internationale 
journalistieke samenwerking ooit. Tijdens een Doc Talk op maandag 19 november praten Alex 
Winter, Johannes Kr. Kristjansson en Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis over de achtergronden 
van deze onthullingen. Ook Pullitzer Prize winnaar Sebastian Obermayer, die figureert in de film, 
zal het panel bijwonen. 

Op donderdag 15 november vindt een Doc Talk plaats naar aanleiding van Hamada, een portret van 
drie twintigers in een Saharaans vluchtelingenkamp. Journalist Clarice Gargard praat na met 
filmmaker Eloy Domínguez Serén en Michiel Servaes (Oxfam Novib) over de totstandkoming van 
deze film.  

Op zondag 18 november staat Carré de hele dag in het teken van IDFA, met filmvertoningen en 
nagesprekken. Zo praat Eelco Bosch van Rosenthal na afloop van American Dharma uitgebreid met
regisseur Errol Morris over zijn portret van Steve Bannon. 

Wang Bings Dead Souls, een acht uur durende documentaire over de heropvoedingskampen in de 
Chinese Gobiwoestijn in de jaren vijftig, wordt op donderdag 22 november eenmalig vertoond. Na 
afloop wordt er nagepraat met regisseur Wang Bing. 

Op diezelfde dag vindt een Doc Talk plaats na Hungary 2018 van Eszter Hajdú, waarin de 
Hongaarse ex premier Ferenc Gyurcsány gevolgd wordt in de verkiezingsstrijd tegen de rechtse 
politicus Viktor Orbán. Casper Thomas van de Groene Amsterdammer praat na met zowel regisseur 
Eszter Hajdú als hoofdpersoon Ferenc Gyurcsány. 
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Ook zijn de Doc Talks een belangrijk onderdeel van de focusprogramma’s Me en Space, die dit jaar 
worden gepresenteerd. Na afloop van de meeste vertoningen vinden uitgebreide nagesprekken 
plaats met de filmmakers, onder wie Sergei Loznitsa (Victory Day), Kazuo Hara (Extremely Private
Eros: Love Song 1974), Victor Kossakovsky (Wednesday 19.07.1961) en Mahamat Saleh Haroun 
(Bye Bye Africa). Op zondag 18 november is er een gesprek met Naomi Kawase over haar drie 
korte, persoonlijke documentaires die IDFA in het kader van Me vertoont. 

Filmmaker Talks 

Naast de Doc Talks, waarin wordt ingegaan op een film, organiseert IDFA bovendien vijf 
Filmmaker Talks, waarin het werk van gerenommeerde makers wordt besproken. Naast de 
Filmmaker Talk op vrijdag 16 november met Helena Třeštíková, Top 10 samensteller en hoofdgast 
van IDFA 2018, wordt gesproken met onder anderen de Nederlands-Braziliaanse filmmaker Maria 
Ramos. Aan de hand van fragmenten uit eerder werk en haar nieuwste film The Trial, over het 
afzettingsproces tegen president Dilma Rousseff, gaat festivalprogrammeur Jean Perret met Ramos 
op donderdag 22 november in gesprek over haar films en daarmee haar kijk op de staat van haar 
geboorteland. 
Op vrijdag 16 november is er een Filmmaker Talk met de Israëlische regisseur Amos Gitai over zijn
creatieve proces en de aspecten die zijn werk karakteriseren naar aanleiding van zijn nieuwe korte 
documentaire Letter to a Friend in Gaza. 
 

De 31ste editie van IDFA vindt plaats van 14 t/m 25 November 2018. Voor aanvullende informatie 
of interview-verzoeken kunt u contact opnemen met jairtchong@idfa.nl
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