
 
 
Camera Interactiva Creativity Lab: Impact & Verantwoordelijkheid 

Nederlands Film Festival, 23 september, 14:00-16:00h, Postkantoor Neude, Utrecht 

https://www.facebook.com/events/1176406509046437   

Tegenwoordig heeft iedereen het over impact: van maatschappelijk betrokken documentaires 
tot politici die spreken over de noodzaak van geëngageerde kunst en het maatschappelijk 
belang van onderzoek. Binnen deze discussie staat het maatschappelijk en economisch nut van 
de kunst en de geesteswetenschappen centraal. Het Camera Interactiva Creativity Lab, 
georganiseerd in samenwerking met het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht, 
zal daarom gaan over de volgende vragen: Wat is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar en 
de academicus? Hoe wordt onderzoek gebruikt om impact in de kunsten teweeg te brengen, of 
andersom? Op welke manieren zijn we verantwoordelijk voor de hoofdpersonen en 
‘onderwerpen’ van onze verhalen als kunstenaar en onderzoeker? Hoe kunnen we de 
maatschappelijke waarde van impact eigenlijk meten? Tijdens dit Creativity Lab zullen 
verschillende onderzoekers en professionals hun visie op impact toelichten, gevolgd door een 
discussie met het publiek.  

Het lab in een onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma Camera Interactiva 
(www.camerainteractiva.org).  

Programma 

14:00: Welkomstwoord door het Nederlands Film Festival en het Centre for the Humanities 

14:05: Interview met acteur Issaka Sawadogo (moderator Wim Manuhutu) 

14:15: Presentatie ‘Limbo Citizen’ project: een interactieve installatie/walk-through 
documentaire 

14:25: Janina Pigaht, documentair filmmaker, over de leerpunten en uitdagingen van het 
Camera Interactiva programma 

14:35: Thomas Vroege over zijn ervaring met (co)creatie van de documentaire ‘9 Days – From 
My Window in Aleppo’ 

14:45: Discussie met sprekers en Rabi Bakir, een van de geìnterviewden wiens verhaal de basis 
vormt voor ‘Limbo Citizen’ 

15:00: Patricia Schor, UU onderzoeker, over de sociale verantwoordelijkheid van academici en 
de rol van de public intellectual  

15:10: Willemien Sanders, UU docent, over de ethiek van documentaires maken en  
impactkwesties  

15:20: Discussie met sprekers en publiek (moderator Wim Manuhutu) 

NB: de voertaal van het programma is Nederlands maar sommige sprekers zullen Engels spreken 
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Biografie sprekers 

Moderator: Wim Manuhutu. Wim Manuhutu is een historicus en studeerde aan de Universiteit Utrecht 
waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis van Indonesië. Hij is al lang actief betrokken bij initiatieven 
om de diversiteit binnen de cultuur- en erfgoedsector te vergroten. Van 1987 tot begin 2009 maakte hij 
deel uit van de directie van het Moluks Historisch Museum in Utrecht. Momenteel is Manuhutu bezig met 
onderzoek naar de discussies over ‘gemeenschappelijk cultureel erfgoed’ binnen de culturele diplomatieke 
verhoudingen tussen Nederland, Indonesië en Suriname. http://manu2u.com/ 

Issaka Sawadogo is geboren in Burkina Faso. Sinds 2000 speelt hij in met prijzen bekroonde Europese 
producties zoals THE INVADER (prijs voor de Beste Acteur op het Filmfestival Gent in 2011) van Nicolas 
Provost, DIEGO STAR (2013) van Frédérick Pelletier, SAMBA (2014) van de makers van INTOUCHABLES 
(2011), en DET VITA FOLKET (2015) van Lisa Aschan. Vanaf 2012 behoort Nederland tot Sawadogo’s 
werkgebied. Zo beleefden de korte film ARASH (2012) van Michael Sewandono, CABO (2012) van Ivan 
Barbosa en DE NIEUWE WERELD (2013) van Jaap van Heusden hun première op het NFF.  

Limbo Citizen is een project van Pien den Hollander en Lillian dam Bracia, ontwikkeld met de 
ondersteuning van het Camera Interactiva programma en heeft een Young Creative Talent Award 
gewonnen in 2016. Limbo Citizen is een interactieve walk-through documentaire die het verhaal vertelt 
van vier verschillende migranten. Aan de hand van hun ervaringen wordt inzicht geboden in de 
problemen die veroorzaakt worden door het ontberen van een paspoort uit een EU-lidstaat. 

Janina Pigaht is een documentairemaker en creatief leider van Camera Interactiva. Haar film 'Dagboeken 
van een olifant' (Diaries of an Elephant) heeft een Debuutprijs in de wacht gesleept tijdens het Nederlands 
Film Festival in 2013. Lees meer over Janina Pigaht op http://janinapigaht.com/ 

Thomas Vroege is een documentairemaker uit Amsterdam. Hij heeft de Mediafondsprijs gewonnen in 
2015 voor zijn filmplan Theater of the Crowd te realiseren. Momenteel werkt hij aan 9 Days, een 
installatie over de burgeroorlog in Syrië. Ter voorbereiding daarvan maakte hij recent de film 9 DAYS - 
From My Window In Aleppo. Daarnaast ontwikkelt hij met Mark Jan van Tellingen PARANOIA.WATCH, 
een app die de invloed van terrorisme op de samenleving meetbaar probeert te maken. 

Rabi Bakir is 22 jaar en komt uit Aleppo, Syrië. Daar heeft hij een jaar op de Aleppo Economic University 
banking en management gestudeerd. Hij vluchtte naar Nederland in september 2015. Nu woont hij in 
Roden en is bezig Nederlands te leren op de hogeschool Alfa. Hij was een van de geìnterviewden voor het 
‘Limbo Citizen’ project. 

Patricia Schor. Geboren in Brazilië, Schor is sociologe, werkte bij Oxfam Netherlands met projecten in 
Mozambique, Angola en Guinee Bissau, en is promovenda in de Geesteswetenschappen bij de Universiteit 
Utrecht. Zij heeft een Prins Bernhard Grant ontvangen voor onderzoek over de verbeeldingen van Afrika in 
musea in Portugal en Brazilië. Haar onderzoek, publicaties en publieke interventies gaan over post-
imperiale Europa, de Afrikaanse diaspora, postkoloniale theorie, race critical paradigma’s, en 
intersectionale feminisme.  

Willemien Sanders is docent bij de Universiteit Utrecht, departement Media en Cultuurwetenschappen. 
Haar proefschrift ‘Participatory Spaces: Negotiating Cooperation and Conflict in Documentary Projects’ 
gaat over de ethiek van documentaire maken. Dr. Sanders was recent betrokken bij twee internationale 
onderzoeksprojecten: EUscreenXL en SiFTI. Haar huidige onderzoek richt zich op impact productie bij 
documetaires. Zij is ook een adviseur voor Mediafonds. 
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