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NFTVM AWARD 2 006 TON VAN ZANTVOORT 

'GRITO ,Ie PIEDRA', 2006 
Ton van Zantvoort stn<lee, <Ie in 2003 af aan <Ie Aca<lemie St, 
Joost iu B,eda eu titlHnert sitlds<lieu aar, de wey afs eiuenzitKlig 
eu veelzij,~u documemaite liluunake" Op Itet afyelopen mA 
was zi~, korte lilm 'Pack'te zieu, Zijt, ee, ste lanue lilm 'GRITO <Ie 
PIEDRA' is eeu film ove, mijuwe, ke, s i, Zlri<l_Ametika, waarvoor 
Itij naast de regie ook Itet carnel "werk, de momaue eu tie 
PI oduetie voor Zijtll ekeuiuu umn. 

De ~.Y Ton van lantvoort laai door lijn werk Iien in slaal Ie lijn doelQerichl en mei filmische 
middelen lol een prachliQ eindresullaal Ie kunnen komen. Hij slaaQI erin onder moeilijke 
omslandiQheden een afQerond en weloverwoQen beeld Ie creeren mei prachliQ licht. lijn werk 
Qeluigl van hislorisch bewustrijn en respecl voor zijn personaQes. Hij weel knap een sleer Ie 
Iren'en en speeli hel door mooie obsetverinQ ktaar lijn personaQes heel dichlbij Ie lalen komen. 
Om in Io'n korte lijd werk van Iulke hOQe kwalileit afle leveren lMinQI beWünderinQ en respecl 
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kt·k hier 
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REACTIES 

Wal de shawreal mij vertell is dal we hier Ie maken hebben mei een maker melveel lalent. Hij is 
in slaal mij mei lijn beelden Ie verleiden en Ie veroveren. Verhaal QenoeQ lijkt me. Een shawreal 
moel als verhaal' hebben wal iemand ooil in hel ""rieden heen Qemaakt en voor welke sleer en 
vorm de maker slaat. Iklie dal dele maker oOQ heen voor mensen en de wereld om hen heen. 

Tlteo J. Sel. """,u _ I S Se~ 2006 

Besle Iheo bespaar je de moeile om lerryle overtuiQen van de schoonheid van hel maleriaal . an 
al deze makers die op dil momenl Qenomineerd zijn, dal sommiQe mensen Qelruslreerd lijn en 
dal projeeleren op anderen is enkel en alleen hun eigen spiegelbeeld van hun eiQen waarde'. 
Iemand die beweert dal lijn bijlonderheid bij een oOQ voor geluid liQI en daarmee dus ook 
beweert de s,,-nbiose lussen beeld en Qeluid Ie kunnen Iien moel dus ookleker bij de beelden 
van Ton , en laai slaan bij de beelden van de andere Qenomineerden, de kwalileilen kunnen 
Iien' 

m",tijn _ 20 Sep 2006 

AIlsoluul QeweldiQe 1010Qrafie. Jammer alleen dal hel door de keule voor mooie beelden in de 
showteel onduidelijk blijn ol je er ook een verhaal mee kunl vertellen. 

yel al ti _ 23 Sep 2006 
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