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DVE accountants en adviseurs hebben op 13 december 2018 een inhoudelijke en 
financiële verantwoording gegeven. Deze verantwoording is door alle fondsen 
geaccepteerd. Daarmee is de realisatie van de Escherfilm tot een einde gekomen. 

Filmprijzen 
De Nederlandse producent en regisseur Robin Lutz en co-producent Marijnke de 
Jong hebben op het ‘37e Festival International du Film sur l'Art’ in Montreal 
Canada de prijs voor het beste filmportret gekregen voor hun film over het leven 
en werk van de graficus M.C. Escher. 

het juryrapport meldt: 
PRIX DU MEILLEUR PORTRAIT (Fr) 
Escher : Journey Into Infinity. Narrated by Stephen Fry de Robin Lutz | Pays-
Bas | 2018 
De l’avis du jury, « il s’agit d’un film qui donne furieusement envie de 
redécouvrir l’œuvre de Maurits Cornelis Escher. C’est l’histoire complète et 
bien documentée, mêlant l’intime et l’œuvre mondialement connue de cet artiste 
qui se disait surtout mathématicien plutôt que dessinateur. Il mériterait aussi un 
prix pour sa bande-son ingénieuse et variée, un prix pour les animations 
élégantes, un prix pour l’humour du commentaire porté par la voix de Stephen 
Fry.» 
Vertaling: 
"Een film die de kijker enorm veel zin geeft om het werk van Maurits Cornelis 
Escher te herontdekken. De film vertelt een compleet en goed gedocumenteerd 
verhaal, waarin het intieme leven en het wereldberoemde werk van deze 
kunstenaar wordt gecombineerd. Escher overigens beweerde eerder een 
wiskundige te zijn dan een kunstenaar. Deze film zou ook prijzen verdienen 
voor zijn ingenieuze en gevarieerde soundtrack, een prijs voor elegante 
animaties en een prijs voor de humor in de ‘voice over’ gesproken door Stephen 
Fry. " 

De film “M.C. Escher, Journey to infinity” is in de zomer 2019 tijdens de 
Europese filmdagen in Japan vertoond.  
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De film won vorig jaar augustus al de Kristallen prijs in Nederland die door 
Claire van Daal van het NFF aan Marijnke de Jong en Robin Lutz uitgereikt. 

De Escherfilm is al aan verschillende landen verkocht, waaronder Duitsland, 
Italië en Japan. 

In maart 2019 heeft Robin Lutz, Marijnke de Jong was verhinderd, meerdere 
Q&A gegeven op het 21st Thessaloniki International Festival in Griekenland. 
De film is daar enthousiast ontvangen. Hij staat vermeld in de uitgebreide en 
gerespecteerde filmcatalogus van dit festival. 

In begin juni 2019 zijn Marijnke de Jong en Robin Lutz op uitnodiging van de 
Nederlandse ambassade in Tokyo daar bezoek geweest ter ere van de vertoning 
van de Escherfilm in het kader van het EU festival in Japan. Zij hebben daar 
meerdere Q&A’s gegeven waaronder één in de Nederlandse ambassade. 

Het bestuur dankt alle fondsen voor hun inzet en bijdragen aan het 
verwezenlijken van de hierboven genoemde Escher productie. 

IBAN:NL92INGB0004401097			KvK:	27264207			BTW:	NL816807863B01


