Noord Amerikaans debuut Vertical Cinema op het SXSW Festival
Vertical Cinema, de monumentale audiovisuele ervaring, zal op het South by
Southwest Festival (SXSW) in Austin, Texas zijn Amerikaanse debuut beleven. Vertical
Cinema maakt onderdeel uit van zowel het muziek- als het filmprogramma van SXSW.
Dit heeft het project te danken aan zijn interdisciplinaire en experimentele aard, zijn
massieve geluiden en aan het feit dat het de kenmerken van film bevraagt. Op 17 maart
2015 zal er een dubbele vertoning plaatsvinden. Vertical Cinema is een productie van
Sonic Acts.
Vertical Cinema laat de traditionele vormen van film voor wat ze zijn en draait het beeld rond
op een nieuwe as. De projectieruimte zelf wordt met nieuwe ogen bekeken en opengesteld
voor nieuwe artistieke benaderingen. Het project bestaat uit een serie van tien werken in
opdracht, op 35mm celluloid film en op grote schaal, die geprojecteerd worden in verticale
cinemascope door middel van een speciaal daarvoor gemaakte projector. De werken zijn een
unieke versmelting van abstracte cinema, structurele experimenten, gevonden filmmateriaal
en laserstralen die live op film gevangen worden. Dit alles wordt vergezeld door
overrompelende soundscapes en nieuwe composities. Trailers van de tien werken kun je
bekijken op: http://vimeo.com/album/2652850
De tien werken die onderdeel van het project uitmaken zijn gemaakt door de
internationaal vermaarde kunstenaars en filmmakers Tina Frank (AT), Björn
Kämmerer (DE/AT), Manuel Knapp (AT), Johann Lurf (AT), Joost Rekveld (NL), Rosa
Menkman (NL), Billy Roisz (AT) & Dieter Kovačič (AT), Makino Takashi (JP) &
Telcosystems (NL), Esther Urlus (NL), en Martijn van Boven (NL) & Gert-Jan Prins
(NL).
‘Het was buitengewoon indrukwekkend. Sommige werken grepen me bij mijn strot,
gaven me een klap om de oren en deden rare dingen met mijn ogen, om me
vervolgens de voormalige Arminiuskerk uit te gooien, zo de koude winterse straten
van Rotterdam op, waar ik in een soort milde staat van shock achterbleef.
- Michael Pattison over Vertical Cinema op het International Film Festival Rotterdam 2014.
Dubbele vertoning op SXSW
Na uitverkochte vertoningen op het Kontraste Festival in Krems, het International
Film Festival Rotterdam, in het Stedelijk Museum in Amsterdam en op het Leeds Film
Festival zal Vertical Cinema ook vertoond worden op het Glasgow Short Film Festival
op 11 maart, en op de STRP Biennale op 26 maart. De dubbele vertoning van
Vertical Cinema op SXSW zal plaatsvinden op 17 maart 2015, om 20.00 en 22.30
uur, in de Central Presbyterian Church in Austin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie
Vertical Cinema is beschikbaar voor een (intercontinentale) tournee. Stuur voor meer
informatie een e-mail naar Eve Dullaart: eve@sonicacts.com
Vertical Cinema Website: http://verticalcinema.org/
Vertical Cinema Facebook: https://www.facebook.com/VerticalCinemaAmsterdam
SXSW schema en meer informatie:
http://schedule.sxsw.com/2015/events/event_FS18213
Trailers van de tien werken: http://vimeo.com/album/2652850
Foto’s: https://www.flickr.com/photos/sonicacts/sets/72157637129255513/
(Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie, met naamsvermelding van de
fotograaf)

