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De Brug
a film by: Paul Bezuijen

36.54 min.     16:9 widescreen ntsc/pal dvd (bluray possible)
genre:thriller/drama  language: dutch  subtitles: dutch, english, german.

Starring:

Janneke Fokkema

Monique Prins  Joop Biemold



Music: René van Munster

Korte synopsis (Nederlands)
"De brug" is een korte film over een meisje (gespeeld door Janneke 
Fokkema) dat met haar ouders in een bos woont, afgezonderd van de 
bewoonde wereld. Ingesloten door uitgestrekte weilanden aan de ene kant 
en onoverbrugbare kanalen aan de andere begint ze te twijfelen aan haar 
bestaan. Tijdens nachtelijke graafsessies en dagelijkse speurtochten komt 
ze langzamerhand meer en meer te weten over de toestand waarin ze 
verkeert en zet ze alles op alles om te ontsnappen. 

Short synopsis (English)
De brug (the bridge) is a short film about a girl (Janneke Fokkema) who 
lives with her parents in a forest. Surrounded by long stretched out 
fields on one side and unbridgeable waters on the other she starts to 
doubt her existence. During nightly dig sessions and daily search 
expeditions she slowly finds out more and more about her state of mind. 
And she will try everything to escape it.



Over de filmmaker (Nederlands)
Paul Bezuijen is een filmmaker/fotograaf.
In zijn oeuvre speelt de sfeer van het beeld als totaal en die van de 
omgeving een belangrijke rol.
Op het verhalende vlak laten zijn films veel aan de fantasie van de 
kijker over, die door het rustige ritme veel tijd krijgt om de beelden, 
rijk aan informatie en suggestie, te lezen.
In kleine dingen en details ziet hij de essentie van het leven 
gereflecteerd, hij probeert deze op zijn eigen manier vast te leggen.
Belangrijk is dat er in zijn werk spanning en concentratie zichtbaar is 
of doorschemert.
Manipulatie van de kijker speelt hierin vaak een rol, daardoor neigt hij 
vaak naar het surrealistische, zowel in verhaal, als in beeld. 

About the filmmaker (English)
Paul Bezuijen is a filmmaker/photographer.
In his oeuvre the atmosphere of the total image as well as the 
environment plays  an important role.
On the narrative level his movies depend a lot on the imagination of the 
viewer, who will be given much time to read the images rich of 
information and suggestions.
In small things and details he sees the essence of life reflected, and in 
his own way he will try to capture these things.
It is important that there is a tension or concentration visible in his 
work.
Manipulation of the viewer is an important aspect of his art, he often 
tends towards the surreal, both in story and image.  



Tekst Peter Bogers (Nederlands)
Filmer of beeldend kunstenaar? Desgevraagd trekt Paul zijn wenkbrauwen op 
en hult zich in zwijgen. Ik ken hem inmiddels goed genoeg om de boodschap 
te begrijpen: aan een overbodige vraag hoeven geen woorden te worden 
vuilgemaakt.
Deze sobere terughoudende mentaliteit is terug te vinden in Paul’s 
eindexamenwerk: In de film ‘De Brug’ worden weinig woorden gecombineerd 
met trage intense beelden. 
Een lange reeks scènes analyseren, in een traag montageschema en op min 
of meer abstracte wijze, de psychologie van de hoofdpersoon. 
De combinatie van geladen stilte, de mysterieuze in schitterende beelden 
vastgelegde natuur en het subtiel gebruik van muziek doet de kijker 
steeds weer twijfelen aan het werkelijkheidniveau van het verhaal. 
De natuur is in verstilde beelden gevat, waarbij de camera in adagio 
tempo door de scènes beweegt. Wij zoeken in deze dromerige sfeer naar 
patronen die zich regelmatig lijken aan te dienen maar die ons ook steeds 
weer ontglippen.
Paul is een filmer en/of beeldend kunstenaar die een kwaliteit heeft die 
(gelukkig) niet in de competentielijst van deze Akademie voorkomt:  Hij 
presteert het om de kleine raadsels in zijn films in een overkoepeld 
groter mysterie te plaatsen, zonder daarbij de toeschouwer kwijt te 
raken.



Contactinfo:

Paul Bezuijen
Johan de wittlaan 13
9601AT Hoogezand
the netherlands

mail: paulbezuijen@hotmail.com
tel:06-42 038 830

website: www.paulbezuijen.com
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