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Samenvatting (Dutch Summary) 

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was tweeledig: het doel was om 
enerzijds de historische ontwikkeling van het fenomeen filmfestival te 
bestuderen en anderzijds het internationale filmfestival circuit als een 
"succesvol" cinema-netwerk te analyseren. Ik heb mij geconcentreerd op 
Europa en casestudies uitgevoerd die over de Berlinale, de Mostra 
Internazionale d'Arte Cinematographica, het Cannes Film Festival en het 
International Film Festival Rotterdam gingen. In mijn conclusie plaats ik 
kritische kanttekeningen bij de vraag of "succesvol" wel de juiste beschrijving 
voor het festival-netwerk is, en vraag mij af of wellicht "veilig" een meer 
toepasselijke term is. In deze samenvatting zal ik mijn bevindingen niet per 
casestudy recapituleren, maar een synthese van de filmfestivalgeschiedenis 
presenteren en een beknopt overzicht geven van de modaliteiten die het 
festival-netwerk definiëren. 

Filmfestivals zijn ontstaan in Europa als showcases voor nationale cinema's. 
Hun ontstaan kan worden verklaard als een voortzetting van de traditie van 
internationale exposities en wereldtentoonstellingen, welke vanaf het midden 
van de negentiende eeuw werden georganiseerd; deze toonden uitzonderlijke 
prestaties of producten en legitimeerden, tegelijkertijd, de nationale 
soevereiniteiten door middel van de organisatievorm van internationale 
competitie. Nationale belangen overheersten in de eerste fase van de 
filmfestivalgeschiedenis. Venetië werd opgericht vanuit een fascistische 
agenda, Cannes was een politieke tegenreactie en Berlijn ontwikkelde zich in 
het kielzog van de Koude Oorlog. Omdat het de naties waren die werden 
uitgenodigd om aan de competities deel te nemen en de selectie van 
festivalinzendingen daarom in de handen van verschillende nationale 
commissies lag, boden de evenementen ruim baan aan diplomatieke 
onenigheden. De schandalen en controversies waren echter niet schadelijk 
voor het succesvolle image van de festivals. Terwijl bestuurlijk en politiek 
Europa zich bekommerde om de wederopbouw en de doorsnee Europeaan 
hard moest werken om de touwtjes aan elkaar te knopen, permitteerde de 
Europese filmfestivals zich uitspattingen van glitter en glamour, feesten en 
prijzen, sterren en starlets. Ze boden, kortom, een welkom droombeeld van 
luxe en plezier. De media reisden massaal naar de festivals om te rapporteren 
over de florerende festivalcultuur. Tegelijkertijd ontdekten meer en meer 
filmprofessionals dat de evenementen ook in economisch opzicht interessant 
waren. 

Filmfestivals onderscheidden zich vanaf het begin door waarde toe te 
voegen aan de films en filmmakers in hun programma's. Ze waren immers 
gecreëerd als een aparte zone waar films konden worden getoond buiten de 
normale filmindustriefaciliteiten om en waar de commerciële conventies niet 
van toepassing waren. Op festivals genereerden de films geen inkomsten. 
Hun functie in de festivalomgeving was niet om winst te maken (als 
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producten), maar om "het beste" van nationale filmproducties te tonen (als 
kunstzinnige prestaties en uitingen van culturele identiteit). De 
competitieprogramma's, internationale jury's and prijzen werden gebruikt om 
eer te verlenen aan een selectief aantal films en hen daarmee expliciet te 
onderscheiden van het totale jaarbod van filmproducties. Essentieel voor dit 
proces van waardetoevoeging was de aanwezigheid van de media, aangezien 
lokale festivalevenementen alleen mondiale bekendheid aan hun 
internationale competities konden verlenen door middel van mediaverslag-
geving. Omdat de media bovendien vooropstonden onafhankelijke 
kwaliteitscriteria te hanteren, voegden zij een extra selectielaag toe aan het 
proces, waardoor de culturele waarde van de films en filmmakers in de 
berichtgeving verder werd verhoogd. Er waren echter ook andere belangrijke 
factoren die bijdroegen aan het succes van de eerste internationale 
filmfestivals. Deze maken duidelijk dat de praktijk van waardetoevoeging 
niet als een puur artistieke en culturele aangelegenheid beschouwd kan 
worden. De eerste Europese festivals waren net zo afhankelijk van lichtvoetig 
amusement en de sfeer van festivalgekte als van de kwaliteit van de films in 
hun competitie voor het verkrijgen van media-aandacht. Door het Hollywood 
sterrensysteem te combineren met de Franse traditie van de Folies Bergère 
kon Cannes zich ontwikkelen als de meest invloedrijke filmhotspot, waar de 
filmwereld en beau monde jaarlijks graag samenkwamen. Vooral in de jaren 
vijftig bood het festival een Europese versie van de "American dream" waarin 
een jonge Franse starlet zoals Bridget Bardot internationaal kon doorbreken 
en een Amerikaanse beroemdheid als Grace Kelly de prinses van Monaco kon 
worden. Het was het hele circus om de festivalfilms heen dat ervoor zorgde 
dat Cannes de speciale aandacht van zowel de paparazzi als de kwaliteitspers 
vasthield. Het festival groeide tot mythische proporties en het prestige, dat 
filmmakers konden verkrijgen door het winnen van een prijs in de competitie, 
nam in gelijke mate toe. 

Iedereen die ertoe (wilde) doen in de filmwereld probeerde deel uit te 
maken van dit glamourrijke eerste decennium. Als resultaat hiervan 
functioneerde festivals ook als de jaarlijkse ontmoetingsplekken voor de 
filmindustrie en steeds meer zaken werden gedaan tijdens de evenementen, 
vooral in Cannes. Dit onderzoek toont aan dat de internationale filmfestivals 
gepositioneerd kunnen worden tussen Hollywood en de filmavant-garde in. 
Zakelijke activiteiten werden gecombineerd met een feestelijke viering van 
cinema als de zevende kunstvorm: terwijl de filmindustrie een geschikte 
omgeving werd geboden voor het sluiten van deals, contracteren van acteurs 
en verkopen van distributierechten, bleef het kloppend hart van elk festival 
het filmprogramma, waarin films werden vertoond uit cultureel en artistiek 
belang; en ook al werd de meeste (populaire) media-aandacht aan de 
beroemdheden gegeven, voor velen waren de regisseurs de echte sterren, die 
recht hadden op kritische aandacht en serieuze verslaggeving van hun werk. 
De omwentelingen van de late jaren zestig en begin jaren zeventig kunnen 
worden gezien als een poging om de festivals te zuiveren van de afleiding en 
verleiding van glamour en geld, en om meer gewicht te leggen bij de films als 
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kunstvorm en de filmmakers als auteurs. De grote filmfestivals pasten hun 
selectieprocedures aan en begonnen voortaan de films zelf uit te zoeken. 
Bovendien werden er parallelle secties opgericht zoals de Quinzaine des 
Réalisateurs in Cannes en Das Forum des Jungen Films in Berlin voor de 
jonge, innovatieve en experimentele regisseurs. De economische belangen 
verdwenen niet van het festivalgebeuren, maar de nieuwe organisatievorm 
droeg wel bij aan de ontwikkeling van onafhankelijke programmering en gaf 
festivals meer daadkracht in het toekennen van culturele waarde aan films en 
filmmakers. 

Doordat de opzet van festivals werd veranderd, kregen de 
festivaldirecteuren meer vrijheid. Ze waren niet langer beperkt door de regels 
van de internationale diplomatie en konden makkelijker die producties 
selecteren die zij als de beste beschouwden of rapporteren over interessante 
wereldwijde trends. Met de kernbegrippen "auteur" en "nieuwe stroming" 
als hun strategisch discours begonnen de nu onafhankelijke festivals in de 
filmcultuur te participeren door middel van hun programmering. Ze 
presenteerden de geselecteerde films in clusters van "gespecialiseerde" and 
"thematische" programmasecties. Op deze manier kon het publiek bekend 
worden gemaakt met politieke kwesties en stilistische stromingen. Terwijl de 
oude festivals conservatiever bleven in hun programmeringkeuze en zich 
veelal verlieten op beproefd talent voor de hoofdcompetitie, boden de nieuwe 
alternatieve secties en gespecialiseerde festivals de ruimte aan nieuw talent, 
het experiment and expliciete politieke producties. Naast de voorstellingen, 
korte catalogusbeschrijvingen en mogelijkheden voor interviews breidden 
sommige nieuwe festivals, zoals bij voorbeeld het Edingburgh International 
Film Festival and het Pesaro Film Festivals de informatievoorziening uit met 
uitvoerige publicaties en toonaangevende seminars. Deze droegen in grote 
mate bij aan een bloeiend international cinemadiscours. De grootste kracht 
van zulke onafhankelijke festivalprogrammering was dat het de 
internationale festivals tot gerenommeerde centra van expertise maakte. Deze 
centra boden culturele erkenning aan vele films en filmmakers. Voor een 
groot aantal nationale stromingen was internationale erkenning op festivals 
een voorwaarde voor acceptatie thuis. Een nadeel van deze ontwikkeling was 
dat het festivalmodel steeds meer naar zichzelf ging verwijzen: de festivals 
waren afhankelijk van een constante toevoer van "ontdekkingen" - nieuwe 
trends, nieuwe auteurs en verse stromingen - om de festivalmachine 
draaiende te houden. Festivals rapporteerden dus niet simpelweg over 
filmcultuur, noch gebruikten ze de cinema slechts om in te grijpen in politieke 
kwesties, ze produceerden ook zelf een festivalcultuur, waarin succesvolle 
films tot voorbeeld werden gemaakt en filmmakers alleen binnen de 
festivalkaders en het strategische festivaldiscours publiciteit kregen. Wat in de 
late jaren zestig en vroege jaren zeventig was begonnen op de barricades, 
roepend om meer aandacht voor het artistieke experiment, innovatieve stijlen 
en politieke kritiek, leidden snel tot ivoren torens, prestigieuze, 
geïnstitutionaliseerde festivals waar talent en trends werden ingewijd. 
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Met name het label van de "kunstzinnige film" was een bepalende 
factor die ontwikkelingen voor economisch levensvatbare initiatieven 
tegenhield tot de jaren negentig. Filmfestivals werden de knooppunten in een 
circuit van filmhuizen, gesubsidieerde distributiebedrijven en filmfondsen, in 
welke het moeilijk - en aanvankelijk "not done" - was om te proberen 
culturele waarde in economische waarde te vertalen. Filmmakers konden, als 
het ware, in de val komen te zitten in een cultureel getto, afhankelijk van 
subsidies and prestige die net voldoende waren om af en toe films te blijven 
produceren maar te weinig om daadwerkelijk continuïteit in hun carrière te 
brengen. Aan de andere kant werden de festivalcompetities ook gemeden 
door de grote Amerikaanse filmbedrijven, omdat hun "artistieke" connotatie 
de populariteit, en dus de potentiële recette, van een film negatief zou kunnen 
beïnvloeden. Pas toen video de filmmarkt op haar kop zette in de jaren tachtig 
ontdekte één van de nieuwe Amerikaanse Independents hoe de culturele 
waarde van festivals omgebogen kon worden en ingezet voor economische 
doeleinden. Miramax combineerde festivalprestige met provocatie en 
agressieve marketingtechnieken en creëerde de "Indie blockbusters," filmhits 
van hoge kwaliteit die in the niche van de kunstzinnige filmmarkt relatief 
winstgevend waren. Ondanks het feit dat de broers Weinstein berucht 
werden voor het afpakken van de artistieke zeggenschap van regisseurs en 
voor het versnijden van films in de montagekamer met als doel beter 
verkoopbare producten te maken, kwam het succes van Miramax het imago 
van de kunstzinnige film ten goede. Met de komst van de multimediamarkt 
en de bijbehorende toename van mogelijkheden om filmproducties via pre-
sales aan de verschillende (ondergeschikte) markten te financieren, 
professionaliseerde ook de filmindustrie voor festivalfilms. Sales-agents en 
advocaten werden de belangrijkste spelers aan de onderhandelingstafel. Dat 
de kunstzinnige of kwaliteitsfilm economische winstgevendheid konden ging 
niet aan de grote multimediabedrijven voorbij; ze begonnen hun eigen 
kunstdivisies of kochten gespecialiseerde Independents op (zoals Miramax) 
om van de ontwikkeling te kunnen profiteren. 

Tegen de tijd dat Miramax haar eerste succes boekte, had het 
filmfestivalfenomeen zich al over de wereld verspreid en het internationale 
filmfestivalcircuit was een feit geworden. Het effect was dat ook filmfestivals 
professionaliseerden. De toegenomen competitie op het festivalcircuit leidde 
ertoe dat festivals, aan de ene kant, allemaal de standaard festivalorganisatie
vorm met premières en prijzen aanhielden (een voorwaarde voor het 
aantrekken van de media) en dat ze, aan de andere kant, probeerde zich te 
onderscheiden van elkaar door een toegevoegde waarde te bieden die uniek 
was. Een trend van de laatste jaren is dat filmfestivals hun traditionele 
dienstverlening, het programmeren van films, steeds meer uitbreiden naar 
eerdere fases in de filmproductie. Twee veelvoorkomende initiatieven zijn 
financiering en training. Aan festivals gerelateerde fondsen (zoals het Hubert 
Bals Fund in Rotterdam, het World Cinema Fund in Berlin en het Balkan 
Fund in Thessaloniki) gebruiken hun positie als erkende instituten voor 
culturele legitimatie/wijding om waarde toe te voegen aan filmproducties 
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voordat ze zijn voltooid. Ze geven deze producties daarmee een voorsprong in 
het festivalcircuit. De festivalinterventies lijken succesvol, omdat meer en 
meer films met deze zulke financiering vertoond worden in the prestigieuze 
festivalcompetities en belangrijke prijzen winnen. Door middel van 
trainingsactiviteiten en het organiseren van filmmarkten introduceren 
festivals bovendien (jonge) filmtalenten in de internationale filmwereld. Denk 
bij voorbeeld aan de Cannes Film Festival Cinéfondation, de Berlinale Talent 
Campus en de CineMart in Rotterdam. Beide soorten initiatieven kunnen 
worden gezien als een professionele, economische adaptatie van de traditie 
van participerende politiek uit de jaren zeventig; de festivals grijpen in de 
cinemaproductie in door middel van fondsen en/of training, namens de 
kwetsbare films en filmmakers die vooral van artistiek en cultureel belang 
zijn. 

Wat filmfestivals sinds het begin ook heeft onderscheiden is hun vermogen 
om aan de wensen van een verscheidenheid aan partijen tegemoet te komen. 
Ze bieden, in de eerste plaats, vertoningplaatsen aan films die niet makkelijk 
distributie vinden in de reguliere commerciële kringen door culturele waarde 
aan deze films toe te voegen middels competities, prijzen en verslaggeving in 
de media. Maar tegelijkertijd dienen festivals een veelvoud aan andere 
(samenhangende) belangen; geopolitiek, economisch en cultureel. Door het 
concept festival-netwerk toe te passen is het mogelijk om recht te doen aan 
deze verschillende invloeden. Een belangrijk doel van mijn dissertatie was om 
traditionele begrippen als "auteur" en "nationale cinema" los te laten en 
ervoor in de plaats het concept festival-netwerk te introduceren, een 
alternatieve methode om de huidige transnationale dynamiek van de 
filmwereld te onderzoeken. Teruggrijpend op Actor-Network Theory en het 
Latouriaans gedachtegoed in het bijzonder heb ik een theoretisch raamwerk 
voorgelegd waarin de studie van relationele afhankelijkheid tussen 
verschillende entiteiten (waarnaar ik refereer als "het grotere netwerk") de 
sleutel is tot het begrijpen van mijn hoofdobject, filmfestivals. Gedurende mijn 
gehele onderzoek ben ik uitgegaan van de noodzaak de verschillende actoren 
- zoals Hollywood, steden of de avant-garde - als bepalende, intrinsieke 
delen van het festival-netwerk te beschouwen. Op deze manier kon ik 
verklaren dat filmfestivals niet simpelweg in oppositie met Hollywood 
functioneren, maar dat zij ermee verbonden zijn op een veel complexere 
manier. Zo zijn internationale filmfestivals belangrijke mediagebeurtenissen 
en daardoor ook interessante gelegenheden voor Hollywood om blockbusters 
in première te laten gaan. De media, op hun beurt, profiteren van de 
aanwezigheid van Hollywoodsterren, die contractueel verplicht zijn hun films 
op festivals te promoten, omdat zij hierdoor slechts naar één plaats hoeven te 
reizen om een reeks interviews af te nemen. Een zelfde kostenbesparing ligt 
ten grondslag aan het succes van festivals als marktplaatsen. Festivals hebben, 
tenslotte, ook een positieve invloed op de lokale economie. Festivalbezoekers 
gebruiken immers de hotel- en horecafaciliteiten en veel filmfestivals vinden 
dan ook in het laagseizoen plaats, wanneer de economische spin-off van het 
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evenement meer dan welkom is en de gemeenten bereidwillig zijn om hun 
toestemming en ondersteuning aan de festivals te geven. Dankzij hun 
internationale allure en/of lokale populariteit dragen festivals bovendien bij 
aan een positief zelfbeeld van de stad. In mijn dissertatie stel ik dat de 
verscheidenheid aan actoren, van wie de belangen worden gediend door de 
organisatie van festivals, bijdraagt aan de instandhouding van het festival
netwerk en hun financiële afhankelijkheid compenseert. 

Een ander belangrijk argument in mijn onderzoek was dat filmfestivals 
de sleutelevenementen zijn in dit grotere netwerk. Ze zijn "sites of passage." 
Ik heb dit begrip geïntroduceerd om zowel aan de netwerkconfiguratie van 
het festivalcircuit te refereren als aan de centrale rol voor rituele en culturele 
aspecten in het proces van waardetoevoeging en culturele wijding. Het begrip 
verwijst ook naar de ruimtelijke en temporele dimensies die vormend zijn in 
het festival-netwerk. De term "sites" refereert aan de centrale rol voor plaats. 
De rituelen die de culturele transities op filmfestivals begeleiden hebben een 
sterk ruimtelijke karakter. Het is de concentratie van mensen en macht op een 
prestigieus (lokaal) evenement dat culturele waarde en hype genereert. 
Daarnaast is het belangrijk op te merken dat filmfestivals vooral uitstekende 
gelegenheden voor zakelijke ontmoetingen tussen filmprofessionals zijn, juist 
vanwege de concentratie in een klein gebied. Van alle ruimtelijke dimensies 
die ik bestudeer in mijn onderzoek is die tussen steden en festivals van 
bijzonder belang. "Passage," op zijn beurt, verwijst naar de organisatie van 
festivals als een serie aaneengeschakelde evenementen. Het bestaan van de 
festivalkalender impliceert dat de individuele festivals zich altijd moeten 
positioneren in relatie tot elkaar en dat films en filmmakers in staat worden 
gesteld om van festival naar festival te reizen en zo een mondiaal publiek te 
bereiken. 

In al mijn hoofdstukken heb ik rekenschap gegeven van de complexiteit van 
het filmfestivalcircuit. Ik heb het concept van het festival-netwerk ontwikkeld 
om te kunnen bestuderen hoe de samenhang tussen evenementen en 
ervaringen, mensen en mediavormen, belangen en berichtgeving helpt het 
festivalsysteem in stand te houden. Ik heb mijn dissertatie beëindigd met het 
argument dat de complexiteit van het festival-netwerk geen aanleiding moet 
geven om van kritische beschouwingen over haar functioneren af te zien. Het 
moet juist ons beginpunt zijn, het raamwerk om complexe vragen te 
behandelen, zoals de vraag of het festival-netwerk heeft geleid tot een 
succesvolle omgeving voor de kunstzinnige film of de vraag of het heeft 
bijgedragen aan een betere representatie van wereldcinema. Ik hoop dat mijn 
onderzoek naar de filmfestivalgeschiedenis en de huidige transnationale 
dynamiek van het internationale filmfestivalcircuit meer mensen tot 
onderzoek en kritisch debat zal aanzetten, in het bijzonder over de manier 
waarop festivals cultuur actief beïnvloeden. 


