


24 mei   Programma

17.00 uur  Conrad Alleblas, filmproducent &

   ceremoniemeester - opening

17.05 uur  Marieta Landkroon, filmregisseur & 

   fotograaf over de realisatie van de   

   muziekvideo DO NOT SING TO ME MY  

   BEAUTY 

17.10 uur  Filmvertoning DO NOT SING TO ME MY

   BEAUTY 

17.15 uur  Barbara Helen Miller, psychoanalist over  

   Jungiaanse psychologie & de kunsten  

   (bijdrage in Engels)

17.35 uur   Nina Kollof, actrice & studente 

   psychologie over zelfacceptatie & 

   sociale media

17.45 uur  Afsluiting

   In samenwerking met Team Precies!,  

            bestaande uit studenten van de

   opleiding communicatie (minor PR)   

              van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, 

   werd het evenement Facebook live   

    uitgezonden.

Locatie: Expocafé Zamen, Amsterdam



#OMARMJE #EMBRACEYOURSELF 
Op 24 mei 2019 organiseerden producenten Marieta 

Landkroon Photography en JaJa Film Productions het 

#OmArmJe evenement. 

Het #OmArmJe evenement was onderdeel van de expositie 

MYSTICAL VISIONS en onderstreepte de lancering van de 

prijswinnende klassieke muziekvideo DO NOT SING TO ME, 

MY BEAUTY waarin het thema zelfacceptatie centraal staat. 

De bijdragen van de sprekers tijdens het #OmArmJe 

evenement sloten aan op dit thema. 

Als locatie van het #OmArmJe evenement werd gekozen voor 

Expocafé Zamen. Zamen is een plek om te relaxen, te werken, 

te dineren en om vrienden te ontmoeten. Het is gelegen aan 

de oevers van het IJ in Amsterdam-Noord. Zamen stelt haar 

ruimte beschikbaar aan artiesten en kunstenaars voor 

exposities en evenementen. 

Conrad Alleblas
Filmproducent & ceremoniemeester



Marieta Landkroon

Fotograaf & filmmaker

Marieta is een in Nederland gevestigde fotograaf en 

filmmaker. Haar persoonlijke werk is vaak geïnspireerd door

filosofie en wordt gekenmerkt door een mystieke, donkere 

rand. Op basis van haar persoonlijke verhalen legt ze de 

zoektocht naar betekenis en identiteit vast, meestal via 

afbeeldingen van vrouwen. Deze interactie resulteert in 

artistieke en onderscheidende afbeeldingen.



Bijdrage
Mijn naam is Marieta Landkroon, ik ben fotograaf en filmmaker. 

Een van mijn fotografie series heeft u hier (bij Zamen) 

misschien al zien hangen. In 2018 werkte en woonde ik in 

Montreal, Canada en maakte ik onder andere deze serie in 

samenwerking met gerenommeerde modellen, een 

kostuumdesigner en visagist.

Na mijn korte introductie en achtergrondinformatie over de 

muziekvideo Do not sing to me, my beauty kunt u mijn werk 

als filmmaker gaan zien. De afgelopen weken is er hier in 

Zamen een mini cinema opgebouwd en was deze muziekvideo 

onderdeel van de expositie. 

Mijn persoonlijke werk is vaak geïnspireerd door filosofie / 

psychologie en wordt gekenmerkt door een mystieke, donkere 

rand. Ik ben in mijn werk vaak op zoek naar betekenis en 

identiteit. Met mijn achtergrond in Filmstudies, wat ik 

studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, heb ik veel 

onderzoek gedaan naar film in relatie tot filosofie. 

Mijn liefde voor film, filosofie en psychologie is vanaf toen 

eigenlijk nooit meer weg gegaan. Ik denk dat in eerste 

instantie mijn interesse in de psychologische en filosofische 



richting tijdens mijn studietijd kwam door een drang vanuit 

mezelf om een betekenis te vinden in het leven (en daar ben 

ik nog steeds naar op zoek). Film heeft voor mij de rol als 

‘betekenis zoeker’ - en zelfs soms ‘vinder’ - ook altijd vervuld. 

Na mijn master werd de drang om zelf te creëren steeds 

groter. Ik besloot om me te storten op fotografie, maar ergens 

had ik altijd de droom om de stap te zetten naar het 

filmmaken. Afgelopen jaar kwam deze droom uit: samen met 

een fantastisch team regisseerde ik de klassieke muziekvideo 

DO NOT SING TO ME, ME BEAUTY. 

De muziekvideo is geïnspireerd op het psychologische 

concept van de persona en de schaduw van Carl Jung 

(hierover zal Barbara straks wat meer vertellen). Inmiddels 

hebben we een succesvolle online release gehad en ik moedig 

u vooral aan om hier constructieve feedback op te geven - 

omdat ik denk dat dit de snelste weg is naar groei (niet alleen 

als persoon maar ook in mijn werk). 

Het idee voor deze muziekvideo is ontstaan nadat ik door mijn 

werk bij de Nationale Opera & Ballet een grote liefde 

ontwikkelde voor klassieke muziek. Bovendien leerde ik 

sopraan Laetitia Gerards kennen. Ik vroeg haar in eerste 

instantie om met z’n 2en een idee voor een muziekvideo uit te 



werken - zij zou gaan zingen en ik zou gaan proberen dit vast 

te leggen onderwater. Dit heeft toch iets anders uitgepakt. 

Hoewel.. de basis bleef staan, maar dankzij de ontmoeting 

met Conrad Alleblas en Jamillah van der Hulst van JaJa Film 

Productions duurde het proces iets langer dan verwacht…..



Uiteraard is dat zonder twijfel ten goede gekomen aan het 

eindresultaat. Ik ontwikkelde mijn concept, Leatitia koos 

samen met mij een fantastisch nummer met ontzettend 

veel symbolisme en kracht, het nummer werd opgenomen 

in Studio150 met Laetitia en een prachtig ensemble en we 

gingen aan de slag met de fundraising. Dit proces heeft bijna 

twee jaar geduurd, maar vorig jaar rond dit tijdstip voltooiden 

wij een succesvolle crowdfunding. We konden nu echt gaan 

filmen! Vanuit Montreal vloog ik terug naar Amsterdam en had 

ik meetings met ons hele team. Een paar dagen later vlogen 

we naar Schotland om het dan eindelijk echt te gaan maken. 

We hadden nog een aantal uitdagingen: we hadden het weer 

niet onder controle, een groot gedeelte van de muziekvideo 

is vanuit het water gefilmd (koud / camera mocht niet nat 

worden), en we moesten ter plekke kijken hoe we mijn 

concept en de storyboards daar gingen uitwerken.

Na deze dagen in Schotland vervolgden we ons avontuur in 

de Onderwaterstudio in Halfweg. Zowel Roeland Bentvelzen, 

de cameraman als Nina Kollof, actrice, hadden geen ervaring 

hiermee - maar ze hebben het fantastisch gedaan. We kregen 

prachtige beelden onder water en zijn hier bijzonder trots op. 

Inmiddels zit het grootste gedeelte van ons avontuur erop 

en sluiten we het graag af met deze bijzondere avond. Ik wil 



nogmaals ons team ontzettend bedanken die allen op 

vrijwillige basis hebben meegewerkt aan deze bijzondere 

muziekvideo en dit vertrouwen in mij hadden. Voor nu wens 

ik u een fantastisch avond en ik hoop dat u net zoveel geniet 

van het eindresultaat als ik.



BARBARA HELEN MILLER

Master of Arts in Psychology and Religion; Ph.D. in Anthropol-

ogy; Graduate of the C G Jung Institute, Zürich; member of 

IAAP, AGAP, NAAP

Barbara biedt langlopende therapie voor volwassenen die 

ontwikkeling en creativiteit zoeken, en bij wie langdurige con-

flicten, impasses en pijn een rol hebben gespeeld. 

“Het werk is een uitnodiging om levenservaringen te delen; de 

droom is vaak het voertuig, waarbij de therapeut getuige en   

      empathisch deelnemer 

     is. De daaruit voort  

     vloeiende dialoog wordt  

     gezien als de 

     ontwikkeling van zowel  

     de interpersoonlijke   

     als de intrapersoonlijke 

     relatie. De voortdurende 

     focus van de therapeut  

     is op het individuatie  

     proces.”



Bijdrage
“The creative process […] consists in the unconscious

activation of an archetypal image [….] The moment when this 

mythological situation reappears is always characterized by a 

peculiar emotional intensity; it is as though chords in us were 

struck […] or as though forces whose existence we never 

suspected were unlocked” (Jung, CW 15, §130 + §128)

This is our story line in Do Not Sing to Me, a story line that 

travels an archetypal pattern; the imagery moves us to 

resonate and to actually travel – travel in our imagination. The 

basic story line is as follows: (afbeelding 1) there is walking 

alone, (afbeelding 2) reverie, (afbeelding 3) attention 

attracted, (afbeelding 4) image revealed, (afbeelding 5 en 6) 

attraction pulling, (afbeelding 7) a mixing together, 

(afbeelding 8) return to alone but now with nostalgia. 

What I would like to do today is to help you to find your 

parallels to this story, that is, experiential parallels in your life, 

to this story line.

For this we will not be peeling the onion, so to speak, 

revealing an essential meaning by taking off layer by layer, 

but, we will be growing the onion, by adding layers. This is 



Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

(de volgende stills komen uit de muziekvideo DO NOT SING TO, MY BEAUTY)



Afbeelding 5

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding 8



Jung’s method of amplification, and amplification is not 

choosing between interpretations, saying it is either A or it 

is B, nor, is amplification saying “it is nothing but xyz”. Jung, 

in his use of amplification is saying and A and B and xyz. The 

meaning we are searching for is a resonance; a coherency, 

which is compositional. And we emerge with compositional 

coherency by travelling around recurrent motifs, recurrent 

phrasing, and recurrent images. The gain is that one comes to 

inhabit the lived body in its relational, creative, historical and 

affective dimensions.

What is recurrent in this story of alone, reverie, image revealed, 

attracted, mixing together, return alone with nostalgia:

1) We see while walking alone she registers the sensations 

called up by the moss, the sea, the rocks, she moves into a 

receptive mood, like a reverie. 

2) She becomes receptive to what she otherwise would not 

have noticed.

3) There is a growing awareness, eventually revealing to her, 

her unknown twin.

4) There is no resisting now. She is taken by the enchantment 

– what she herself has called up.

5) She is called to dialogue, to mix with her twin.

6) She is alone again, but forever enriched, she will have more 



access to reverie. Love and imagination are her companions in 

life.

This drama is staged in our hearts; it is also the drama that 

mirrors experienced life. We are born with a gesture, a reach-

ing, a searching for response, a response that would resonant 

with our being. We have unease with a lack of response and 

when we are taken up in an embrace, we are enchanted. 

How is this story told? Let us hear it from the Pushkin poem 

set to music by Rachmaninoff,  “Do not sing to me my beauty”

Do not sing to me, my beauty, 
your sad songs of Georgia;

they remind me
of that other life and distant shore.

Alas, They remind me,
your cruel melodies,

of the steppe, the night and moonlit
features of a poor, distant maiden!

That sweet and fateful apparition
I forget when you appear;

but you sing, and before me
I picture that image anew.

Do not sing to me, my beauty, 
your sad songs of Georgia;

they remind me
of that other life and distant shore.



What is happening here? He has his beauty, his new love, 

before him, and she starts to sing a lament. As soon as she 

sings her lament he is transported to experience his lament, 

his lost love. This similar experience of longing and nostalgia 

is evoked in them both, whereby they are not less in love, but 

actually even more in love. There is renewed love.

This is the basic story line that Jung repeatedly explores: the 

story of descent, encounter with, struggle with, and 

ascending renewed. We can even see this in Jung’s own 

experiential recounting in his Red Book. (afbeelding 9) Here is 

Jung’s drawing depicting his experience. Notice the 

directional movements, a piercing of the heart, the snake that 

winds around his legs, a snake that is black and white, while 

the main figure is red. They are floating in a kind of sea. And, 

you can notice that this resonates with the imagery in Do Not 

Sing to Me. 

The powerful stories, as in Myths, evoke and resonate with a 

sense of renewal and when employing amplification one goes 

into the detail of a fitting myth, which tells then more about 

the movements along the way for that renewal. Hence, in the 

following I try to go deeper into what is happening for or with 

Jung in Jung’s drawing and for what is happening in the water 

with the swirling red hair, black dress and white skin. For this 



Afbeelding 9

exploration we make the travel via the Early Greek Myth of 

Demeter/Persephone/Hades.

Demeter is the Goddess of fertility and the fruitfulness of 

the Earth. The root of her name – meter – is the Greek word 

for mother. And her daughter is Persephone. (afbeelding 10) 

One day while picking flowers in a meadow, suddenly the 

ground gaped open and from the chasm rushed Hades, King 

of the Dead, and seized Persephone, and plunged back with 

her under the earth. (afbeelding 11) And so it stayed for some 

time, all the while Demeter searched and lamented. Finally 

Zeus gave permission for Persephone to return to earth and 



Afbeelding 10        Afbeelding 11

to her mother. (afbeelding 12) But because Persephone had 

eaten 7 pomegranate seeds she would henceforth divide her 

time between upper earth with Demeter and under Earth with 

Hades. This story, as you may also have noticed, resonates 

with the cycle of the seasons of Springtime’s rebirth, summer 

fullness, Autumn Harvest and the grain sleeping in the earth 

as seeds during winter.

Connecting this story with our emotional life, consider: 

When we are separated from our normal being, the separation 

arouses panic, we automatically reach out (make a gesture 

hoping for response). 



When the wandering around hoping for response takes a bit 

too long, we must go into incubation, where we keep these 

lost parts together in our imagination. 

This is the reverie and tells the drama staged in our hearts or 

soul. With Reverie we step into participation with archetypal 

patterns, so that the next time we are separated from our 

normal being, we image the more that there is. In other words, 

this use of imagination is not a fleeing from the realities of 

the body, but an augmenting of the body, an extending of its 

inner territory, the depths and heights. 

    This reverie reunites with   

     soul, at the same time, reverie  

    is the lamenting song and the   

    transporting to distant shores.   

    A reverie makes us available     

         for the story that wants to be 

    told. It is the story of searching   

    for love that destabilizes,    

    throwing one into chaos; while   

    the second encounter 

    re-establishes order; a story     

    showing the forces of love to    

       be those of repelling and attracting.

Afbeelding 12  

      



How does it feel when soul returns? (afbeelding 13) Consider 

this Image of William Blake’s where soul unites with body.

This etching from Blake speaks volumes. We see the body has 

been in a grave. Somehow he has heard the call of his soul 

and has come out of the grave to meet and be embraced. 

Certainly renewed life! His previous being in the grave we 

can imagine as preparation, that is, the time in the grave was 

incubation, so that, at the right time, all can come to fruit. 

His incubation is a coming to know, and a keeping in memory, 

remembering that such an experience is part of a life cycle of 

being held, lost, and found; the life cycle which is the living of 

our receptive and creative capacities. 

Afbeelding 13          Afbeelding 14      



We travel life’s cycle imaginatively. (afbeelding 14) Our “Do 

not sing to me” story, I find is also playfully depicted in this 

emblem/image from a Carmelite Nun in 17th century Cologne. 

It shows the heart, with one eye looking to distant shores 

(telescope) and with the other eye, closed, looking inward, a 

sort of reverie. The hands of God emerge from a cloud in rays 

of light and fashions the globe of the Earth with a trowel. 

Here God is building the earth. And with her compassionate 

witnessing she is participating in God’s creation. 

Compassionate witnessing can plant a seed, setting in motion 

a cycle of creation. Keep in mind the Jung quote:

“The creative process […] consists in the unconscious 

activation of an archetypal image” (Jung, CW 15, §130).

where I have now underlined “activation”. This activation is 

what our stories today have been speaking about. So in an-

swer to our question - what is happening for Jung in this de-

picted moment (zie afbeelding 9) and what is happening with 

the mixing up of red hair, black dress, white skin – we can say 

compassionate witnessing has planted a seed. 

(afbeelding 15) We can consider in a similar light, this image 

on a Greek vase of Persephone and Hades, this is the time of 



incubation, Persephone is the planted seed in a fertile earth, 

an earth made fertile, I am suggesting, by Demeter’s laments.

In conclusion what I hope you will take with you from all these 

stories is the first gesture we make - the reaching out, and 

that there comes a response, which is then the fruitful em-

brace. The fruitful embrace that we will need to imagine, for 

the fruitful embrace to work in our hearts. 

Consider the life of soul as being: love quickens imagination; 

imagination quickens love.

Art quickens reverie; reverie quickens Art. Each time we have 

the cycle of receptive and creative.

Afbeelding 15         





Nina Kollof

Studente psychologie, actrice & fotomodel

Nina Kollof is een studente psychologie aan de Universiteit 

van Amsterdam. Tevens is ze actrice en fotomodel. In de 

klassieke muziekvideo DO NOT SING TO ME, MY BEAUTY is 

zij de tegenspeelster van sopraan Laetita Gerards en speelt 

zij de rol van de ‘shadow’.



Bijdrage
Goedemiddag. Allereerst bedankt dat u deze middag hier 

bent! Ik ben Nina Kollof, ik speel de schaduw in de 

muziekvideo die u zojuist hebt gezien. Naast actrice, ben ik 

ook tweedejaars studente psychologie aan de UvA. Vanwege 

mijn interesse in de psychologie, was het voor mij extra 

interessant om mee te mogen werken aan deze muziekvideo. 

Zoals Barbara net verteld heeft, is deze video gebaseerd op 

de psychologie van Jung. De video gaat in op het idee dat 

iedereen een persona en een schaduw heeft. De persona is 

de kant van onszelf die we aan de buitenwereld laten zien. 

De schaduw staat voor de kant van onszelf die we niet laten 

zien. In de video speelt Laetitia Gerards de persona, en ik 

speel haar schaduw. De schaduw representeert eigenlijk alle 

aspecten die iemand negatief vindt aan zichzelf. Dit kan gaan 

om onzekerheden, maar ook om slechte keuzes die we 

gemaakt hebben, nare dingen die we hebben meegemaakt, of 

eigenschappen die we niet leuk vinden. In de video wordt de 

persona geconfronteerd met haar schaduw. In eerste instantie 

wil ze hiervan wegrennen. Dit lukt echter niet, ze wordt als 

het ware gedwongen om haar schaduw in de ogen te kijken. 

Er is een innerlijk gevecht, maar daarna is er acceptatie en 

wordt ze als het ware weer één persoon. De schaduw is een 



deel van de persona geworden.

Deze strijd met de schaduw komt iedereen waarschijnlijk wel 

bekend voor.

UITSTELGEDRAG, en speelt zeker een rol in ons dagelijks 

leven. Als voorbeeld neem ik social media platform instagram. 

Wanneer we op instagram kijken, zien we alleen profielen van 

op het oog perfecte mensen. Er worden alleen mooie foto’s 

gepost van mensen die er gelukkig uitzien. Wanneer we kijken 

naar het instagram profiel van de gemiddelde beroemdheid, 

lijkt het alsof zij een perfect leven hebben en nooit 

ongelukkig zijn. Dit kan echter gevolgen hebben, waar nog 

niet genoeg bij stil gestaan wordt. Wanneer we bijvoorbeeld 

in een negatieve emotie ons eigen leven, met zowel positieve 

als negatieve dingen, vergelijken met het online leven van 

iemand anders, wat alleen maar positief is, kan het zijn dat we 

alleen maar ongelukkiger worden. Het idee kan ontstaan dat 

we de enigen zijn met een schaduw. Dit is ook een van de 

oorzaken waarom er tegenwoordig onder jongeren veel 

depressie voorkomt. Om deze reden wordt er sinds kort zelfs 

een nieuw keuzevak aangeboden op de UvA waarbij er wordt 

ingegaan op het effect wat sociale media kan hebben op de 

psychische gezondheid. Jongeren zijn eerder geneigd hun 

leven met dat van anderen te vergelijken en zullen minder 



snel beseffen dat al deze foto’s geen directe weergave van de 

werkelijkheid is. Ze zullen zich snel alleen met hun schaduw en 

onbegrepen voelen.

Nu is er recentelijk een hashtag opgericht om dit gevoel wat 

betreft het uiterlijk tegen te gaan. Dit is de #bodypositivity. 

Hier onder posten mensen, waaronder ook veel influencers, 

foto’s van zichzelf zonder photoshop en zonder hun buik in 

te houden, om te laten zien dat ook zij in het dagelijks leven 

niet zo perfect zijn als de foto’s laten denken. Het doel is om 

mensen beter te laten voelen over het lichaam wat ze hebben, 

en in te laten zien dat het instagrammodel lichaam niet voor 

iedereen srealistisch doel is.

Wij willen met onze #omarmjezelf dit doel verder brengen dan 

alleen het uiterlijk. We willen de mensen bewust maken dat 

iedereen een schaduw heeft en dat dit okay is. Wij hopen dat 

onze video hier een start in kan maken.

 







Marieta Landkroon Photography

Marieta Landkroon

+31-6 55 97 29 06 

info@marietalandkroon.com

JaJa Film Productions

Conrad Alleblas

+31-6 29 55 10 10

conrad@jajafilmproductions.com

marietalandkroon.com - jajafilmproductions.com  


