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Internationale première van Vertical Cinema tijdens IFFR op 24 januari 2014 
 
‘You hear it everywhere: Cinema is tipping over - its epic and dramatic forms are spilling over 
into television, avant-garde and experimental films have fled to the galleries, and all the 
images that once belonged to it are now available everywhere, anytime. At the Austrian Film 
Museum, we tend to refrain from such sweeping and simple-minded swan songs. For this very 
reason, we are honoured to participate in Vertical Cinema - a project committed to taking one 
step at a time. Instead of trying to tip cinema in its entirety into the digital netherworld, this 
project is content with just tipping the screen - observing how an art form changes if you 
respectfully chafe at its edges.’ 
- Alexander Horwath, Directeur van het Oostenrijkse Filmmuseum 
 
Voor Vertical Cinema verlieten tien gerenommeerde experimentele filmmakers en beeldend 
kunstenaars het traditionele bioscoopscherm. Zij maakten nieuwe werken op 35mm voor een 
speciaal ontwikkelde monumentale, verticale cinemascope-projectie. Het resultaat is een 
spectaculaire verzameling van abstracte films, vormexperimenten, found footage, chemische 
filmbewerkingen en zelfs laser-action. De verticaal geprojecteerde films zijn een lust voor oog 
en oor, en creëren een nieuwe ruimtelijke beleving van cinema.  

Het programma – een productie van Sonic Acts – van 90 minuten bevat werk van 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). 
 
De eenmalige vertoning van Vertical Cinema tijdens het IFFR vindt plaats op vrijdagavond 24 
januari 2014 om 19:45 in Arminius, een voormalige kerk. Kaarten voor dit bijzondere 
evenement zijn nu al te koop. 
 
 
Datum 
vrijdag 24 januari 2014 
Tijd 
19:45 - 21:45 uur 
Locatie 
Arminius (Museumpark 3, Rotterdam) 
Prijs 
€11,00 (met korting €8,00) 
 
Meer informatie over het project is te vinden op: www.verticalcinema.org  



                                  

 
‘Pyramid Flare’ van Johann Lurf tijdens Kontraste 2013 © Marcus Gradwohl 
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