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social structures, subcultures and 
identities in society 2.0
Het internet bruist van de 
beloftes: communiceren, 
uitwisselen en netwerken met 
applicaties die zich steeds 
makkelijker laten aanpassen 
aan de wensen van de gebruiker. 
Deze trend, die past in het 
beeld van de individualise
rende samenleving, ondersteunt 
tegelijkertijd de opkomst van 
specifieke subculturen.
Op Web 2.0 kan iedereen zijn 
eigen ruimte scheppen, zijn 
eigen persoonlijkheid creëren 
en zijn eigen netwerk met 
geestverwanten bouwen. Wat zijn 
nu precies de kwaliteiten van 
deze nieuwe structuren en hoe 
verhouden zij zich tot bestaan
de sociale verbanden? Gaat het 
bij Hyves en MySpace om sociale 
netwerken of om platforms voor 
ijdele zelfprofilering? Is een 
blog een openbaar dagboek of 
een waardevolle bijdrage aan 
een maatschappelijke discus
sie? Wat kan een festival nog 
betekenen nu makers steeds 
makkelijker via YouTube hun 
publiek bereiken?

In het Impakt Festival 2008 
komen al deze vragen aan bod. 
Het centrale thema YourSpace 
besteedt ook aandacht aan 

diverse subculturen en trekt 
parallellen van onze hu idige 
mediasamenleving naar be 
langrijke stromingen uit het 
verleden. Het programma bestaat 
uit eventavonden waarin 
 muziek, film, mode en nieuwe 
media worden gecombineerd. 

De relatie tussen kunst en 
wetenschap staat centraal in 
de Zondagsschool. In Hybrid 
Playground komen sociale 
netwerksites, mobiele diensten 
interactieve applicaties samen. 
Filmprogramma’s onderzoeken 
de invloed van commercie op 
identiteit en duiken in het 
schemergebied tussen openhar
tigheid en exploitatie. In de 
Impakt Invites serie staat er 
iedere dag een internationale 
kunstenaar in de schijnwerpers: 
Federico Solmi, Jan Peters, 
Victor Alimpiev en Hito Steyerl 
presenteren hun werk en worden 
geïnterviewd over hun ideeën. 
De mediatheek biedt je toegang 
tot de films en videos die in de 
bijna twintigjarige geschiede
nis van het Impakt Festival 
zijn verzameld. Verder kun 
je iedere dag op het festival 
eten en zijn er natuurlijk de 
Impakt Parties op de vrijdag                      
en zaterdagavond.

Yourspace introYourspace intro

social structures, subcultures and 
identities in society 2.0 
Web 2.0 is vibrant with promise: 
communicating, exchanging and 
networking with applications 
that can be adjusted to the 
users wishes with increasing 
ease. This trend which fits the 
image of the individualization 
of society, at the same time 
nourishes the rise of specific 
subcultures.With Web 2.0 every
body can create their own space 
and personality, and build a 
personal network of likeminded 
people.
But what exactly are the quality 
properties of these new struc
tures and how do they relate 
to existing social contexts? 
Are Hyves and MySpace about 
social networking or are they 
merely platforms for vain self
 exposure? Is a blog a public 
 diary or a valuable contri
bution to the social debate? 
And what is the meaning of a 
 festival now that makers can 
reach their audience through 
YouTube in an increasingly 
simple manner?

The Impakt Festival 2008 will 
address all of these issues. 
YourSpace will also shed a light 
on various subcultures and draw 
parallels between our current 

media society, Society 2.0, and 
important trends from the past. 
The program will comprise event 
evenings during which music, 
film, fashion and new media 
merge and meet. 

Sunday School centers on the 
relation between art and 
science. In Hybrid Playground 
social networking sites, 
mobile services and interactive 
applications converge. Film 
programs explore the influence 
of commerce on identity and dive 
into the gray area between can
didness and exploitation. The 
Impakt Invites series focuses 
every day on a new international 
artist:
Frederico Solmi, Jan Peters, 
Victor Alimpiev and Hito 
Steyerl present their work and 
are interviewed about their 
ideas. The mediatheque of
fers you access to the entire 
collection of films and videos 
collected over the twenty years 
history of the Impakt Festival. 
In addition, every day of the 
festival a dinner is served and 
there are Impakt Parties on 
Friday and Saturday night. 
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hYbrid
plaYground
Steeds meer kunstenaars en 
designers richten zich op 
 projecten waar virtuele en 
fysieke werkelijkheid samen
smelten en de mogelijkheden 
van diverse nieuwe media 
applicaties zoals GPS, wifi, 
BlueTooth, RFID en GSM worden 
gecombineerd. Op het Impakt 
Festival 2008 zullen diverse 
projecten gepresenteerd worden. 
Tijdens en voor het festival kun 
je aan de projecten meedoen (zie 
www.impakt.nl). Op zaterdag 10 
mei zullen de makers hun projec
ten toelichten en met elkaar in 

An increasing number of artists 
and designers focus on projects 
in which virtual and physical 
reality melt together, and the 
potential of several new media 
applications such as GPS, wifi, 
BlueTooth, RFID and GSM is com
bined. The Impakt Festival 2008 
will feature several projects 
in this field. During and prior 
to the Festival, you can parti
cipate in the projects (see www.
impakt.nl). On Saturday 10 May, 
the makers will explain their 
projects and enter into discus
sions with each other.
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hYbrid plaYground
Wednesday 7 to sunday 11 may / Foyer theater Kikker
and during and prior to the festival at www.impakt.nl

hYbrid plaYground

De Utrechtse organisatie z25 
zal hun projecten DatA en 
DataMe presenteren. Stichting 
z25.org is opgericht in 2003 
en heeft als missie om beteke
nisvolle ervaringen te maken 
door het innovatief toepas
sen van nieuwemedia. Door 
nieuwemedia in een culturele 
en kunstzinnige context in te 
zetten wil zij de mogelijkheden 
van nieuwemedia als verhalend 
medium onderzoeken en tevens 
een publiek beroeren.
Het Amsterdamse KKEP maakte 
samen met Twones het project 
ParaPlay. Met ParaPlay kan je, 
bijvoorbeeld tijdens dans
avonden op basis van iTunes 
playlists verbanden leggen, 
overeenkomsten onthullen en 
bezoekers bespelen  die op hun 
beurt weer met elkaar kunnen 
interacteren. En de bezoekers 
bepalen wat er gedraaid wordt! 
De top 50 van vaakst gespeelde 
nummers uit de playlists van 
aanwezigen wordt gedraaid en 
gemixt door de DJ. Je verdient 
punten met je playlist, je kunt 
op nummers stemmen, elkaar sms
en en zo op een totaal unieke 
manier in contact komen met 
muzikaal gelijkgestemden.
Gespreksleider: Klaas 
Kuitenbrouwer

The Utrecht based organization 
z25 will present their projects 
DatA en DataMe. The z25.org 
foundation was established in 
2003. Its mission is to initiate 
significant experiences by 
innovative application of new 
media. By putting new media in a 
cultural and artistic context, 
the foundation seeks to explore 
the potential of new media as a 
narrative medium and touch the 
hearts of an audience.
Amsterdam based KKEP created, 
together with Twones the 
ParaPlay project. By means of 
the iTunes playlists of, for 
instance visitors of a dance 
night, ParaPlay establishes 
their mutual connections on 
a big screen, reveals simi
larities and manipulates the 
visitors – who in turn inter
act with each other. And the 
visitors determine which music 
is played! The top 50 of most 
regularly played songs from 
the attendants’ playlists are 
played and mixed by the DJ. You 
earn points with your playlist, 
you can vote for songs, send 
each other text messages and 
come into contact with musi
cally likeminded people in a 
totally unique manner.
Panel chairman: Klaas 
Kuitenbrouwer

hybrid playground presentatie
Zaterdag 10 mei, 16.00 uur
theater Kikker, grote zaal
Vergezichten en kanttekeningen 
in de zandbak van de sociale 
netwerksites, mobiele dien
sten en aan elkaar gekoppelde 
applicaties. Hoe bewust zijn 
gebruikers zich van de conse
quenties van hun onlinegedrag, 
hoeveel vrijheden staan sites 
als Hyves, Flickr en Google toe 
aan hun gebruikers? Hoeveel 
van ons leven willen we delen 
met de rest van de wereld via 
het internet? Naast de in het 
festival vertegenwoordigde 
kunstenaars NetNiet.org en 
Alchemyst zullen ook KKEP en het 
Utrechtse collectief z25 hun 
projecten presenteren.

hybrid playground presentation
saturday 10 may, 16.00 hours
theater Kikker, main hall 
Panoramas and annotations in 
the sandpit of social networ
king sites, mobile services and 
linked applications. To what 
extent are users aware of the 
implications of their online 
behavior, how much liberty do 
sites like Hyves, Flickr and 
Google allow their users? How 
much of our life do we want to 
share with the rest of the world 
through the Internet?
Next to the artists who are 
represented on the festival, 
NetNiet.org and Alchemyst , 
KKEP and the Utrecht based orga
nization z25 will also present 
their projects.

Internet / GSM  // Internet / GSM 

gifted - netniet.org
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hYbrid plaYground

gifted - netniet.org
Hyves, YouTube en vele andere 
sociale websites domineren het 
internet. Gaan we daarmee een 
toekomst tegemoet waarin socia
le netwerken ook ons echte leven 
domineren? Tijdens het festival 
wordt dit toekomstbeeld even 
realiteit. Met je mobiele 
telefoon kun je voorstellingen, 
en bovenal de mensen om je heen 
beoordelen op allerlei waarden, 
bijvoorbeeld of ze sexy zijn, of 
gevaarlijk. Hoe mensen jou zien 
bepaalt uiteindelijk ook hoe 
jij het festival kan beleven: 
je populariteit wordt tastbaar.
Krijg jij een extra koekje bij 
de thee?

the roomware project - alchemyst
Het Roomware Project is een 
opensource framework voor 
interactieve ruimtes. Roomware 
detecteert de aanwezigheid van 
mensen via hun mobiele telefoon 
en geeft aan hoe ze zich tot 
elkaar verhouden op basis van 
profielgegevens. Door een kop
peling van Flickr met Bluetooth 
kan Roomware de bezoekers 
bovendien een kijkje bieden in 
elkaars fotoalbums.

gifted - netniet.org
Hyves, YouTube and many other 
social websites dominate the 
Internet. Are we heading towards 
a future in which social net
works will also dominate real 
life? At the Impakt Festival, 
this future becomes reality. 
With your mobile phone you can 
judge the performances and es
pecially the people around you, 
for instance, on whether they 
are sexy, or dangerous. The way 
in which you are  judged by peo
ple eventually also determines 
your experience of the festival: 
your popularity becomes tangi
ble. Do you get an extra cookie 
to go with your tea?

the roomware project - alchemyst 
The Roomware Project is an open
source framework for interactive 
spaces. Roomware detects the 
presence of people through their 
mobile phone and reveals their 
mutual relation on the basis of 
profile data. By linking Flickr 
to Bluetooth, Roomware is also 
able to give visitors a peep 
into each others’ photo albums.

bliin - KKep
Bliin is een gratis dienst 
waarbij gebruikers elkaar, 
via hun mobiele telefoon, op 
de hoogte houden van hun live 
locaties en in realtime met 
elkaar delen wat ze doen en mee
maken. Community leden kunnen 
elkaar lokaliseren en volgen op 
een wereldkaart. Bliin brengt 
vrienden, familie en collega’s 
– waar dan ook ter wereld – 
binnen handbereik. Vanaf de
mobiel kunnen foto’s en trips 
geupload worden die onmiddel
lijk zichtbaar zijn op de plek 
waar ze zijn genomen. Foto’s 
worden getagged met een loca
tie waarna ze ook voor derden 
opzoekbaar zijn. www.bliin.com

bliin - KKep
Bliin is a free service by means 
of which users take their mobile 
phone to inform each other of 
their live locations and share 
their activities and experi
ences in realtime. Community 
members can localize and follow 
each other on a world map. Bliin 
brings friends, family and col
leagues within reach, every
where in the world. With your 
mobile you can upload photos and 
trips which become immediately 
visible right at the spot where 
they are taken. Photos are 
tagged with a location and in 
this way can also be traced by 
others. Bliin is available for 
both fixed and mobile Internet.
www.bliin.com

hYbrid plaYground

Internet / GSM  // Internet / GSM 

the roomware project - alchemyst
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event
programs
Vier avonden en een middag, 
ieder met één centraal thema. 
Muziek, films, presentaties 
en performances worden gecom
bineerd in één event.

Four evenings and one after
noon, each with a focus on one 
specific theme.  Music, films, 
presentations and performances 
are combined in one event.
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Mushroom Nightmares neemt deze 
quote wel heel letterlijk: een 
avond vol geschifte psych en 
noise. De perfecte soundtrack 
voor een geestesverruimende 
ervaring.Samengesteld door:
Dave Driesmans

 magik markers (usa) 
Dit noiserock trio heeft vanaf 
zijn ontstaan in 2001 pot
ten gebroken. Vooral dankzij 
frontvrouw Elisa Ambrogio staat 
Magik Markers bekend om zijn 
intense en geschifte liveset. 

Mushroom Nightmares takes this 
quote of the legendary comic 
Bill Hicks very literally: a 
night filled with demented 
psych and noise. The perfect 
soundtrack to a mind expanding 
experience.Curated by:
Dave Driesmans

 magik markers (usa) 
Ever since its creation in 2001, 
this Connecticut noise trio 
has provoked a musical storm. 
Both literally and figuratively 
mainly because the performance 

Waar de band vroeger resoluut 
voor ruwe en ondoordringbare 
geluidsmuren koos, laat hun 
laatste album Boss een meer 
toegankelijke kant zien. Een 
interessante koerswijziging van 
een band die zichzelf constant 
opnieuw uitvindt. 

 aqua nebula oscillator 
 (France/belgium/canada) 
Aqua Nebula Oscillator werd 
origineel opgericht in Parijs 
door David Spher’Os. In het 
begin was het handelsmerk van 
de groep lang uitgesponnen 
psychedelische improvisaties 
ala Hawkwind, MC5, Sun Ra en 
Silver Apples, vermengd met een 
etnische benadering van muziek. 
Na verschillende keren gesplit 
en hersamengesteld te zijn 
ontmoet Spher’Os de Belgische 
dj Shazzula. De laatste Aqua 
Nebula Oscillator incarnatie is 
naar hun eigen zeggen punkade
lic en wordt gedreven door de 
agressieve stem van Shazzula, 
surrealistische teksten en 
intergalactische geluiden.

of Magik Markers’ front woman 
Elisa Ambrogio has given the 
band a reputation for its 
intense and craze live shows. 
Whereas the band used to limit 
itself to producing ruthlessly 
heavy and impenetrable walls of 
sound, their most recent album 
Boss reveals the band’s more ac
cessible side. Accused of being 
‘sellouts’ by some, we prefer 
to speak of an interesting 
change of musical course of a 
band that constantly reinvents 
itself.

 aqua nebula oscillator 
 (France/belgium/canada) 
Aqua Nebula Oscillator was 
originally founded in Paris by 
David Spher’Os. In the early 
days, the band’s trademark 
consisted of stretched out psy
chedelic improvisations in the 
vein of groups like Hawkwind, 
MC5, Sun Ra and Silver Apples, 
in combination with an ethnic 
approach of music. After se
veral splits and reformations, 
Spher’Os met up with the Belgian 
DJ Shazzula. In their own words, 
the most recent Aqua Nebula 
Oscillator incarnation stands 
for punkadelic music driven 
by the aggressive voice of 
Shazzula, surrealistic lyrics 
and intergalactic sounds.

mushroom nightmaresmushroom nightmares
Wednesday 7 may 22.00 hours / main hall theater Kikker / €8 

“If you don’t believe drugs have done good 
things for us, then go home and burn all 
your records, all your tapes, and all your 
CDs because every one of those artists that 
made brilliant music and enhanced your 
lives? Rrrreal fucking high on drugs.” 
– Bill Hicks

Film / Video  // Film / Video 

magik markers



18 19

De fascinatie voor de dood, het 
kwaad en andere duistere zaken 
is zo oud als de mensheid. In 
diverse kunststromingen vervult 
deze preoccupatie zelfs een 
centrale rol. Denk aan het 
symbolisme in de schilderkunst 
en de literatuur, of aan de 
‘gothic’, een van de meest 
modieuze subculturen van dit 
moment. In het muziekprogramma 
van NekroKvlt laten we de gothic 
links liggen en concentreren 
ons op de nieuwe lichting Metal. 
Deze stroming heeft zich finaal 
ontdaan van alle oogkleppen en 
gaat nieuwe en interessante 
richtingen uit met dit aloude 
genre. Naast de concerten zijn 
er films te zien van Kenneth 
Anger en Olaf Breuning.

neKroKvltneKroKvlt
thursday 8 may, 21.00 hours / theater Kikker, main hall / €8

 aluk todolo (France) 
Het Franse trio Aluk Todolo is 
ontstaan als een zijproject 
van het black metal gezelschap 
Diamatregon. Met de meest basic 
rockgroep opstelling, bestaande 
uit gitaar, bas en drum slagen 
ze er in om krautrock en black
metal te versmelten tot een mas
sief en mysterieus geheel. Hun 
songs, die meer weg hebben van 
muziekstukken in de klassieke 
zin, zijn brutaal en repetief, 
zonder aan sfeer of intelligen
tie in te boeten. Dit is black 
metal ontdaan van alle franjes 
en versiering, tot enkel ritme, 
gevoel en een niet te stuiten 
drift overblijven.

 alkerdeel (belgium) 
Alkerdeel is een telg van de 
Funeral Folk familie, dat 
tevens de thuisbasis is van 
free folk dronehelden Silvester 
Anfang. Hun muziek wordt om
schreven als filthyblacksludge
doomdrone en veel kan daar niet 
aan worden toegevoegd. Raspende 
gitaren, overstuurde drums 
en zieke vocalen vormen een 
zwartgallig geheel. Voer voor 
fans van Bone Awl, Ancestors en 
anderen.een zwartgallig geheel. 
Voer voor fans van Bone Awl, 
Ancestors en anderen.

The fascination for death, evil 
and other obscure matters is as 
old as man. In several trends 
in art this preoccupation 
even takes center stage. Think 
of symbolism in painting and 
literature, or of ‘gothic’, one 
of the most trendy subcultures 
around today. In the music part 
of NekroKvlt we will ignore go
thic and concentrate on the new 
class of Metal. This movement 
has rigorously done away with 
all blinkers and taken new and 
interesting directions with 
this ‘antique’ genre. Apart 
from the concerts the program 
consists of films by Kenneth 
Anger and Olaf Breuning.

 aluk todolo (France) 
The French Aluk Todolo was 
founded as a side project of the 
black metal band Diamatregon. 
In the most basic rock lineup 
possible, comprising guitar, 
bass and drums, they succeed 
in melting krautrock and black 
metal into a massive and myste
rious whole. Their songs, which 
are more like musical pieces 
in the classical sense of the 
word, are brutal and repetitive, 
without losing atmosphere or 
intelligence. This is black 
metal without any frills and 
adornment, with only the rhythm, 
the feeling and an unstoppable 
urge remaining. 

 alkerdeel (belgium) 
Alkerdeel from the Belgian vil
lage of Zomergem is a descendant 
of the Funeral Folk family, 
which also serves as the home 
base of free folk drone heroes 
Silvester Anfang. Their music is 
described as filthyblacksludge
doomdrone and there is not much 
to be added to this. Abrasive 
guitars, distorted drums and 
sick vocals form a despondent 
whole. Cut out for fans of Bone 
Awl, Ancestors and related 
bands.

Film / Music  // Film / Music

aluk todolo
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neKroKvlt

 Filmprogramma 
group, 
olaf breuning 
(sweden/usa 2001, 10:00 min)

invocation of my demon brother, 
Kenneth anger (usa 1969, 11:00 min)  
              
lucifer rising, Kenneth anger
(usa 1981, 28:00 min)

/ Film / Music
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Een avond met muziek, live 
performance, extravagante 
videomutaties en een hip 
kostuumcircus. Een avond vol 
kleurrijke verrassingen. Onder 
de paraplu van een neon regen
boog geven energieke, chaoti
sche organismen een feestje 
op het stuwende raveritme 
van analoge, thuis in elkaar 
geknutselde machines.
Samengesteld door Dave 
Driesmans en Ola Vasiljeva. 

rainboW bites
Friday 9 may, 21.00 hours / theater Kikker, main & small hall / €8

An evening of music, live 
performances, extravagant video 
mutations and a circus of the 
freshest costumery. A night is 
filled with colorful surprises. 
Driving chaotic organisms throw 
a party under the umbrella 
of a neon rainbow, powered by 
the analogue homemodified 
rave machines. Curated by Dave 
Driesmans and Ola Vasiljeva. 

eats tapes
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gijs gieskes (the netherlands)
The Mad Magician uit Arnhem 
trakteert ons op muziek met 
gameboys, een verbouwde casio 
en zelf gebouwde synthesizers. 
En de beelden doet hij ook nog 
zelf.

rubber o cement (usa)
Caroliner spinoff, muzikaal 
genetisch experiment, the 
zerotech way, rechtstreeks 
uit de bizarre muziekscene van 
San Fransisco. Rubber O Cement 
staat garant voor een fikse 
dosis absurd visueel en auditief 
entertainment. 

music for rabbits (belgium)
Poppy trash psychedelica uit 
Brussel. Gitaar, electronica, 
samplers, drums, speelgoed en 
komische stemmetjes zijn hun 
nonsensewapens op het podium. 
Een psychedelische en surrea
listische warboel, die je doet 
vergeten te slapen.

eats tapes (usa)
Het abstracte technoduo Eats 
Tapes timmert al sinds 2001 
aan de weg, maar werd pas 
recentelijk erkend als één van 
de beste live acts die ooit 
uit de muziekscene van San 
Francisco is opgedoken. Hun 
nonconformistische ‘alles kan, 

alles mag’ interpretatie van 
dance zorgt er voor dat Eats 
Tapes zich thuis voelt in zowel 
punkrockclubs als in disco
theken en interessant blijft 
voor zowel de feestvierders 
als de liefhebbers van een knap 
staaltje genreoverschrijdende 
electronicamuziek.

andrea crews (France)
Het kostuumcircus wordt ver
zorgd door Andrea Crews, een 
platform voor actieve creatie 
en symbool van speelse mode. 
Zij betreden het toneel terwijl 
de optredens live met video 
worden gemixt tot een tribale 
maalstroom resulterend in de 
viering van een eeuwigdurend 
feest.

acid Furious (belgium)
Analoge drumcomputers, synths, 
moddervette beats en irritant 
hoge geluiden laten verlangen 
naar de hoogtijdagen van de 
eurotrance. Eerder dit jaar te 
zien als openingsact van Black 
Dice in Brussel en nu te bewon
deren op Impakt.

gijs gieskes (the netherlands)
The Mad Magician from Arnhem 
treats us to a musical mix 
produced by game boys, 
a modified casio keyboard and 
selfconstructed synthesizers, 
accompanied by his own visuals. 

rubber o cement (usa)
Caroliner spinoff, musical 
genetic experiment the zero
tech way, directly from the 
bizarre San Francisco Music 
scene. Rubber O Cement is a 
guarantee for a substantial dose 
of absurd visual and auditory 
entertainment.

music for rabbits (belgium)
Poppy trash psychedelica from 
Brussels. Guitar, electronics, 
samplers, drums, toys and 
funny voices are their nonsense 
weapons on stage. A psychedelic 
and surreal mixup to lift your 
drowsiness.

eats tapes (usa)
The abstract techno duo Eats 
Tapes have been around since 
2001, but only recently were 
they acknowledged as one of the 
best live acts ever to emerge 
from the San Francisco music 
scene. Their nonconformist 
‘anything goes’ interpretation 
of dance music makes Eats Tapes 

feel at home in both punk clubs 
and discotheques and have an 
appeal for both party people 
and lovers of fine crossgenre 
electronic music.

andrea crews (France)
The circus of the freshest cos
tumery is presented by Andrea 
Crews, a platform of active 
creation and symbol of the most 
playful fashion. They take the 
stage as the performances are 
mixed live with video in a tri
bal whirlpool resulting in the 
celebration of nonstop fun.

acid Furious (belgium)
Analogue drum computers, 
synths, obscenely big beats and 
annoying highpitched sounds 
make you long back to the days 
of euro trance. Earlier this 
year support for Black Dice in 
Brussels and now featured at 
Impakt.

rainboW bitesrainboW bites

Music / Video / Fashion / Party / / Music / Video / Fashion / Party  
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rainbow bites party met:
Jean Nipon AKA DJ AI uit 
Frankrijk draait een wilde 
mix van electro pop, techno, 
punk, hiphop en hardcore. 
Selectief eclecticisme van een 
dierenvriend. Club Marguerita, 
de snel rijzende sterren uit 
het Utrechtse electro circuit 
voeren je naar het einde van de 
nacht, Acid included.

videoprogramma
Het videoprogramma is een 
combinatie van ongebruikelijke 
verhaallijnen, abstracte loops, 
primitieve elementen, absurde 
wendingen, humor en eclectische 
stemmingen, caleidoscopische 
vibraties en thuis opgenomen 
acid soundtracks. 

rainbow bites party with:
Jean Nipon AKA DJ AI from France 
will play a wild mix of electro 
pop, techno, punk, hiphop and 
hardcore. Selective eclecticism 
by a friend of animals. Club 
Marguerita, the rapidly rising 
stars from the Utrecht electro 
scene will take you on a trip 
to the end of the night. Acid 
included.

rainboW bitesrainboW bites

Music / Video / Fashion / Party / / Music / Video / Fashion / Party  

video program 
slow dance recyttal
peter burr, christopher doulgeris, 
cassandra c Jones (usa 2006 7.36 
min)

Whispering pines #4
shana moulton (usa 2007, 11:34 min)

lightfoot Fever
animal charm usa 1996, 01:30 min)

the last stronghold
Frank Koolen (the netherlands 2008 
3:00 min)

gumby in Jan dogstrom
ben Jones (usa 2005, 4:00 min)

tina’s turn
ola vasiljeva (latvia/the netherlands 
2008, 3:30 min)

video program
The video program combines 
the most unusual narratives, 
abstract loops, primitive tou
ches, absurd twists, humor and 
eclectic moods, kaleidoscopic 
vibrations and homemade acid 
soundtracks.

dome tv
(excerpt), e*rock (usa 2008, 5:00 min)

Windmills of Your mind
John hey (usa 2008, 3:00 min)

Future Form of entertainment
(excerpt from “paper rad dvd”)
paper rad (usa 2006, 5:00 min)

ashley
animal charm (usa 1997, 9:00 min)

dood loop
peter burr (usa 2008 1:00 min)

shempi
e*vax/ratatat (usa 2008, 4:00 min)

eats tapes
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Op welke manier draagt het DIY 
aspect van internet bij aan 
de verrijking van de sexuele 
en persoonlijke identiteit? 
Nieuwe technologieën maken het 
mogelijk om te worden wie je nog 
meer wil zijn. Zowel digitaal 
als in het echte leven lijken 
de maatschappelijk bepaalde 
grenzen van identiteit weg te 
vallen. In hoeverre worden ui
tingen van genderidentiteit een 
performance en wanneer leidt 
het tot een volledig nieuwe 
identiteit?

Met het opkomen van het internet 
als digitaal medium bleken met 
name sexuele minderheidsgroepen 
de bevrijdende mogelijkheden 
van deze nieuwe technologieën 
te ontdekken. Mensen die zich 
niet thuisvoelden in de sociaal 
bepaalde categorieën kregen 
op het internet de kans zich 
daaraan te ontworstelen en 
gelijkgestemden te ontmoeten. 
Pornografie bleek hierin een 
middel om tot een eigen sexu
aliteit te komen. Het was meer 
dan enkel lustopwekkend, maar 
had voor velen een duidelijke 
politieke lading van emancipa
tie en nonconformisme. 
In dit programma kijken we naar 
een aantal voorbeelden op het 
gebied van de (digitale) eman
cipatie van seksuele minderhe
den vanuit praktisch, artistiek 
en theoretisch perspectief.
Het programma bevat een presen
tatie van Trouble, performances 
van Wendy Delorme en Judy Minx 
en diverse films. Na twaal
ven breekt de Multiplicity 
of Desires party los met 
Volksmenner DDR & de Volledig 
Vrouwelijke KGB (Cruise 
Control)en een optreden van 
Ravage Ravage.’s Middags geven 
Wendy Delorme en Judy Minx een 
workshop.

How does the DoItYourself as
pect of the Internet contribute 
to enhancement of the sexual and 
personal identity? New tech
nologies enable you to become 
whoever you want to be next to 
who you are. Both in the digi
tal world and in real life the 
identity restrictions as set by 
society seem to fade. To what 
extent do expressions of gender 
identity turn into performance 
and when do they lead to an 
entirely new identity.
With the rise of the Internet 
as a digital medium, sexual 

minorities in particular disco
vered the liberating potential 
of these new technologies.
People who felt out of place in 
socially determined categories, 
were provided with the op
portunity to break with these 
set categories on the Internet 
and meet likeminded people. 
In this context, pornography 
turned out to be a means to 
attain one’s own sexuality. 
Instead of just being sexually 
arousing, pornography for many 
also had clear political con
notations of emancipation and 
nonconformism. This program 
focuses on a number of examples 
of (digital) emancipation of 
sexual minorities, from prac
tical, artistic and theoretical 
perspectives.
The program includes a presen
tation by Trouble, performances 
by Wendy Delorme and Judy 
Minx en several films. After 
midnight, the Multiplicity of 
Desires party breaks loose with 
Volksmenner DDR & de Volledig 
Vrouwelijke KGB (Cruise 
Control) and a performance by 
Ravage Ravage. In the after
noon, Wendy Delorme and Judy 
Minx will give a workshop.

multiplicitY oF desiresmultiplicitY oF desires
saturday 10 may, 21.00 hours / theater Kikker, main & small hall

Performance / Film / Internet / Party / Music // Performance / Film / Internet / Party / Music 
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Samengesteld door Marije 
Janssen: Marije Janssen (1979) 
 studeerde nieuwe media & digi
tale  cultuur en genderstudies 
aan de Universiteit Utrecht. 
Ze was één van de curatoren van 
het C’lick Me festival op 2 juni 
2007 in Paradiso, Amsterdam. 
Momenteel werkt ze aan het 
PINCHED festival, wederom in 
Paradiso. Daarnaast publiceert 
en presenteert Marije regelma
tig over feminisme, pornografie 
en online identiteitsvorming.
www.marijejanssen.nl 

Wendy delorme (France)
Wendy Delorme is een Franse 
schrijfster, seks educator, 
burlesque performer en  ‘radical 
exhibitionist’. Auteur van 
de queer roman ‘Quatrieme 
Generation’ (Grasset, France, 
2007) en ‘Pervers & Safe’  (Tabou 
Editions, France 2007) een gids 
voor veilige beleving van BDSM. 
www.myspace.com/wendydelorme

Judy minx (France)
Judy Minx is een pornoactrice 
en activiste in homo feminis
tische en prosex organisaties. 
In Parijs geeft ze regelmatig 
BDSM en postfeministische 
performances. Viva la 
Vulvalucion! www.myspace.com/
oohgirlsjustwannahavefun

trouble (usa)
Trouble is de oprichtster van 
de queer community No Fauxxx 
(www.nofauxxx.com), een 
platform aan mensen die zich 
niet willen conformeren aan 
de opgelegde (hetero)seksuele 
norm. Ze verlaten het hokjes
denken en gaan op zoek naar 
seksualiteit buiten de vast
gelegde structuren. No Fauxxx: 
porn that doesn’t fake it. 

multiplicity of desires party
Multiplicity of Desires wordt 
afgesloten met een vuig feest 
in Theater Kikker. Wees wie je 
die avond wil zijn en dans op de 
bronstige beats van Volksmenner 
DDR & de Volledig Vrouwelijke 
KGB (Cruise Control). Trek je 
fluoriscerende outfit aan voor 
het optreden van haute couture 
ravenoir helden van Ravage 
Ravage! Mochten je benen te moe 
zijn om je te dragen, dan kan je 
kijken naar de verhitte beelden 
van de VJ Mediawar. 
Maak ook deel uit van media
war’s fetishvj set en zet je 
eigen filmpje op youtube. Stuur 
de link van je filmpje naar 
thomas@impakt.nl en wie weet 
zie je jezelf terug tijdens de 
Impakt Party !

Samengesteld door Marije
Janssen: Marije Janssen (1979) 
studied new media & digital 
culture, and gender studies 
at the University of Utrecht. 
She cocurated the C’lick Me 
festival which took place at 
Paradiso, Amsterdam on 2 June 
2007. Currently, she is working 
on the PINCHED festival, also to 
take place at Paradiso. 
In addition, Marije regularly 
publishes and lectures about 
feminism, pornography and 
online identity creation.

Wendy delorme (France)
Wendy Delorme is a French 
author, sex educator, burlesque 
performer and ‘radical exhibi
tionist’. Author of the queer 
novel ‘Quatrieme Generation’ 
(Grasset, France, 2007) 
and ‘Pervers & Safe’ (Tabou 
Editions, France 2007) a guide 
for safely experiencing BDSM. 
www.myspace.com/wendydelorme

Judy minx (France)
Judy Minx is a porn actress, as 
well as an activist in queer, 
feminist and prosex organi
zations. She gives BDSM and 
postfeministic performances in 
Paris on a regular basis. Viva 
la Vulvalucion!  www.myspace.
com/oohgirlsjustwannahavefun

trouble (usa) 
Trouble is the founder of the 
queer community No Fauxxx (www.
nofauxxx.com), a platform of 
people that refuse to adhere 
to the imposed (hetero) sexual 
standard. They condemn paro
chialism and look for sexuality 
outside the established struc
tures. No Fauxxx: porn that 
doesn’t fake it.

multiplicity of desires party
Multiplicity of Desires is 
topped off with a lowdown 
dirty party in Theater Kikker. 
Be whoever who want to be and 
dance to the sexually arousing 
beats of Volksmenner DDR & 
de Volledig Vrouwelijke KGB 
(Cruise Control). Put on your 
best fluorescent suit for 
the live performance of haute 
couture ravenoir heroes Ravage 
Ravage! And if you are too tired 
to stand up, check out the hot 
images of VJ Mediawar. 
Be part of Mediawar’s fetish 
VJset and put your own clip on 
You Tube. Send the link to your 
clip to thomas@impakt.nl and 
you may see yourself screened at 
the Impakt Party !

multiplicitY oF desiresmultiplicitY oF desires

Performance / Film / Internet / Party / Music // Performance / Film / Internet / Party / Music 
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Film program
emilie Jouvet
the apple (France 6:00 min)

superm highway
superm highway-brian Kenny and 
slava mogutin (usa 2006, 8:00 min) 

inside the pavillion 
of virginia puff-paint 
Jeremy laing & Will munro 
(2004, 8:35 min)

dead tech by marriage 
James tsang and math bass
(usa 2005, 4:00 min)

one night at andre’s
steve reinke (canada 2007, 2:00 min)

trannyfags
morty diamond (usa 2004, 5:00 min) 

big boob adventures
allanah starr (usa 2006, 5:00 min) 

multiplicitY oF desiresmultiplicitY oF desires

Workshop
Zaterdag 10 mei, 14.00 uur 
theater Kikker, kleine zaal
“Sex invasion web 2.0
An experience of radical 
 exhibitionism online, “ for 
women, trans and queers” door 
Wendy Delorme en Judy Minx.

Come do public sex online and 
attack censorship of sexual 
representations on the public 
webspace. Join the club of 
radical exhibitionists “sex 
invasion”.

Creer je online (anoniem!) pro
fiel, neem je foto camera mee, 
je favoriete sextoys en porno
foto’s en maak je eigen foto’s 
met Wendy & Judy. Experimenteer 
met het exhibitionisme, ontdek 
jezelf als pornoster en laat 
je zien aan de hele online 
wereld. Wees klaar om het web 
te veroveren!
 
Deelname uitsluitend voor 
vrouwen, queers en transgender 
mensen. Aanmelden via info@
impakt.nl, minimaal 1 week voor 
aanvang van de workshop. 

Workshop
saturday 10 may, 14.00 hours
theater Kikker, small hall
“Sex invasion web 2.0
An experience of radical 
 exhibitionism online, “ for 
women, trans and queers” by 
Wendy Delorme and Judy Minx. 

Come do public sex online and 
attack censorship of sexual 
representations on the public 
webspace. Join the club of 
radical exhibitionists “sex 
invasion”.

Create your (anonymous!)online 
profile, bring your camera, 
your favourite sex toys and 
porn pictures and shoot your 
own photos with Wendy & Judy. 
Experiment with exhibitionism, 
find the porn star in you and 
show yourself to the entire on
line world. Be ready to conquer 
the web!
 
Exclusively for women, queers 
and transgenders. Register 
through info@impakt.nl, at 
least 1 week before start of the 
workshop.

Performance / Film / Internet / Party / Music // Performance / Film / Internet / Party / Music 
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Zondagsschool petspace
Sinds 2007 organiseert Impakt 
de Zondagsschool, driemaan
delijkse zondagmiddagen over 
kunst en wetenschap. PetSpace 
is een speciale Zondagsschool 
die onderdeel is van het Impakt 
Festival 2008. In PetSpace 
staat het dier als sociaal mens 
centraal. Het programma is een 
inventarisatie van de laatste 
trends in de dierenwereld. Hoe 
managen dieren hun imago? Hoe 
profileren ze zich op internet? 
En wat kunnen we opsteken van 
zwermen en kuddes, waar het gaat 
om communityvorming?

Evolutiebioloog en schrijver 
Tijs Goldschmidt leest Koko 
en Kafka voor uit zijn boek 
Kloten van de Engel en laat 
‘de dansende kakatoe’ zien. 
Filmmaakster Eveline Ketterings 
neemt haar hond Claus mee, die 
ons inzage in zijn belevenissen 
zal geven. TVwetenschapper 
Maarten Reesink vertelt over 
de representatie van dieren 
in audiovisuele en populaire 
cultuur en primatoloog Jan van 
Hooff geeft een korte lezing. 
Het programma bevat ook films 
zoals ‘One Black One White’ van 
HungChih Peng. De film laat 
zien dat ook voor dieren geldt 
“Ik wil wat jij wil”. Naast 
fragmenten uit Schoffies, een 
film over Amsterdamse reigers 
door Marc van Fucht komen ook 
Going to the Dogs van Wim T. 
Schippers, Grizzly Man van 
Werner Herzog en een documen
taire over designervogels kort 
voorbij. Mr Lee laat zien dat 
dieren ook zelf zorg dragen voor 
hun presentatie in de media: hij 
is een kat met een eigen weblog. 
Petspace, een programma van en 
over dieren, en mensen die ze 
denken te kennen.
Samengesteld door de
Zondagsschool.

petspacepetspace
sunday 11 may, 14.00 hours / theater Kikker, main hall / €8 
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Zondagsschool petspace
Since 2007, Impakt has been 
organizing the Sunday School 
series, a threemonthly Sunday 
afternoon event about arts and 
science. PetSpace is a special 
edition of Sunday School for
ming part of the Impakt Festival 
and focusing on the social 
skills of animals. This program 
takes stock of the latest trends 
in the animal world. How do 
animals manage their image? How 
do they present themselves on 
the Internet? 

Evolution biologist and author 
Tijs Goldschmidt reads aloud 
to Koko and Kafka from his book 
“Kloten van de Engel” [The 
Angel’s Balls] and shows us 
the “dancing cockatoo”. Film 
maker Eveline Ketterings takes 
her dog Claus along, who will 
provide us with an insight 
into his canine adventures. 
TV scientist Maarten Reesink 
tells about the representa
tion of animals in audiovisual 
and popular culture and the 
primatologist Jan van Hooff 
will give a short lecture. In 
addition, the program features 
films including ‘One Black One 
White’ by HungChih Peng. Next 
to fragments from “Schoffies” 
[Rascals], a film by Marc van 
Fucht about Amsterdambased 
herons, the program features 
scenes from ‘Going to the Dogs’ 
by Wim T. Schippers, ‘Grizzly 
Man’ by Werner Herzog and a 
documentary about designer 
birds. Mr Lee demonstrates that 
animals themselves also engage 
in media presentation: he is a 
cat with his own weblog.
PetSpace is a program by and 
about animals, and people who 
think they know them.
Curated by  the
Zondagsschool.

Koko and Kafka
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Film
programs
Drie filmprogramma’s onder
zoeken achtereenvolgens de 
relatie tussen kunst en occult
isme, het schemergebied tussen 
openhartigheid en exploitatie 
en de invloed van commercie op 
identiteit. De samenstellers 
zijn aanwezig en leiden iedere 
vertoning steeds kort in.

Three film programs consecu
tively explore the relationship 
between art and occultism, the 
gray area between candidness 
and exploitation and the influ
ence of commerce on identity. 
The curators are present and 
will briefly introduce each 
screening.

37
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Unexplainable phenomena and 
things considered paranormal 
are of all ages. But only 
since the late 19th century and 
its discoveries like Xrays, 
telegraphy or film, scientists 
started to investigate the 
paranormal phenomenon in a 
more elaborate and methodical 
way than decades before. Their 
experiments have had strong 
influences on various movements 
in the arts and in literature: 
artists of futurism, surrealism 
or dadaism have been inspired by 
the new and expanding know
ledge, which was instantly used 
by them to create art beyond 

oKKultoKKult
thursday 8 may / Filmtheatre ’t hoogt

Onverklaarbare fenomenen en als 
paranormaal geldende zaken zijn 
van alle tijden. Maar pas sinds 
de natuurwetenschappen van de 
late 19e eeuw, met uitvindingen 
als Röntgenstraling, telegra
fie en film, zijn wetenschap
pers op een meer uitgebreide en 
methodische manier onderzoek 
gaan doen naar paranormale 
verschijnselen. Hun wetenschap
pelijke experimenten hebben een 
sterke invloed gehad op diverse 
stromingen in de kunst en de 
literatuur: futuristen, sur
realisten en dadakunstenaars 
werden geïnspireerd door dit 
nieuwe en zich uitbreidende 

kennisveld, dat onmiddellijk 
door hen gebruikt werd om 
kunst te maken die zich aan het 
rationele bevattingsvermogen 
onttrok. Alhoewel het mysterie 
rond occulte fenomenen nog 
niets van zijn aantrekkings
kracht verloren heeft, zijn er 
maar weinig kunstwerken die 
dit onderwerp op een adequate 
manier behandelen. Vanwege de 
hoge kosten van het filmmateri
aal en het probleem de ‘ongrijp
bare’ momenten op film vast te 
leggen, kunnen de historische 
filmdocumenten op de vingers 
van één hand geteld worden. 
Het programma ‘Okkult’ combi
neert zeldzame film documenten 
van wetenschappelijke experi
menten met werken van kunste
naars die geïnspireerd zijn 
door de wereld van occultisme en 
de parapsychologie.

Samengesteld door Romeo 
Grünfelder: Grünfelder ontwik
kelt en realiseert filmpro
jecten binnen de esthetiek 
en mediafilosofie, zoals 
[desi‘re:] The Goldstein Reels 
en (2006) en The ghost who 
refuses to play dead (2007). 
Zijn films zijn vertoond op 
diverse internationale film 
festivals als wel in kunst en 
tentoonstellings context.

rational comprehension.
Although the verve of occult 
phenomena hasn’t lost its at
traction until today, there is 
just a little amount of artwork 
dealing with the subject in an 
adequate manner. Due to the high 
expenses of film stock and the 
difficulty to grasp the elusive 
moments, historic documents on 
film can be counted at one hand. 
The program ‘Okkult’ combines 
rare film documents about sci
entific experiments and works 
by artists who are inspired 
by the world of occultism and 
parapsychology. 

Curated by Romeo Grünfelder:
Grünfelder develops and re
alizes film projects in the 
field of aesthetics and media 
philosophy, like [desi‘re:] The 
Goldstein Reels (2006) and The 
ghost who refuses to play dead 
(2007). His films are shown 
on diverse international film 
festivals as well as in art and 
exhibition contexts. 

 Film / Video // Film / Video

spuk, tv psi-berichte Über unerKlÄrliches



oKKultoKKult

40 41

teleKinesis 
donderdag 8 mei 14.00 uur
Filmtheater ’t hoogt €5
Heftige emoties kunnen plaats
gebonden atmosferen veroorzaken 
die onafhankelijk van mensen 
bestaan en abnormale gebeurte
nissen veroorzaken of in de hand 
werken. Dit cliché beheerst veel 
hedendaagse videokunstenaars en 
ze gebruiken het om de uniciteit 
van hun werk of zelfs hun posi
tie te legitimeren. Maar dat het 
unieke, niet normaal genormeerde 
product van hun artistieke 
genie, dat voorgekomen is uit 
diepe ingevingen uiteindelijk 
vaak genoeg toch ergens als 
screensaver eindigt is een feit, 
net zo goed als dat mensen die 
de gave hebben om onverklaarbare 
of ‘enge’ verschijnselen op te 
roepen vaak afgedaan worden als 
fantast of freak.

i make things happen, 
steven eastwood 
(united Kingdom 2001, 6:00 min)
Eastwood werkt met het idioom 
van filmfictie en documentaire, 
en het verval van dit idioom om 
gedragingen binnen en buiten 
beeld te onderzoeken, waarbij 
vooral de ‘take’ als een zwart 
gat in het gedrag centraal 
staat.

Wilfried 9, Jörg Zboralski 
(germany 2002, 15:00 min)
Een telekinetisch fenomeen 
geobserveerd in een geheimzin
nige achtertuin.

Kulagina case
unknown (1965, 5:00 min)
Nina Kulagina (1926 – 1990) was 
een Russische vrouw die naar 
verluid over bijzondere psy
chische gaven beschikte, in het 
bijzonder op het gebied van de 
psychokinese. Zij werd herhaal
delijk aan allerlei proeven 
onderworpen en zelfs na tien 
jaar uitputtend getest te zijn, 
kwam er geen greintje bedrog aan 
het licht.

spuk, tv psi-berichte Über 
unerKlÄrliches 
(1974 41:00 min, 16mm / video)
Poltergeistfenomenen spelen 
zich doorgaans af rond een 
enkele persoon die een agent of 
fysiek medium genoemd wordt. 
Onverklaarbare geluiden of 
door de lucht bewegende objec
ten doen zich vaak, maar niet 
uitsluitend, voor in relatie 
tot kinderen in de pubertijd. 
Onderzoekers gaan ervan uit 
dat het poltergeisteffect een 
uiting is van een psychologisch 
trauma.

teleKinesis 
thursday 8 may, 14.00 hours
Filmtheatre ’t hoogt €5
Intense emotions may evoke 
local atmospheres which exist 
independently from people and 
may cause or instigate abnormal 
events. This cliché is on the 
minds of many contemporary 
video artists and they use it 
to legitimize the uniqueness of 
their art or even their posi
tion. However, it is a fact that 
the unique, extranormalized 
product of an artistic moment of 
genius, which allegedly origi
nates from a deeper perception, 
quite often ends up as a screen
saver just as it is a fact that 
people with the gift to provoke 
scientifically unexplainable 
and uncanny appearances are 
often scorned as dreamers or 
freaks.

i make things happen
steven eastwood 
(united Kingdom  2001, 6:00 min)
Eastwood works with the verna
cular of film fiction and the 
documentary, and the collapse 
of this vernacular, investi
gating behaviour on and off 
screen, particularly in terms 
of the ‘take’ as a behavioural 
gap.

Wilfried 9, Jörg Zboralski 
(germany 2002, 15:00 min)
A telekinetic phenomenon, ob
served in an uncanny backyard.

Kulagina case,
unknown (1965, 5:00 min)
Nina Kulagina (1926 – 1990) was 
a Russian woman who reportedly 
had great psychic powers, par
ticularly in psychokinesis. She 
was tested repeatedly and on no 
occasion was any thread or other 
form of trickery detected, not 
once in ten years of exhaustive 
testing.

spuk, tv psi-berichte Über 
unerKlÄrliches 
(1974 41:00 min, 16mm / video)
Poltergeist activity tends to 
occur around a single person 
called an agent or a focus. 
Unexplainable sounds or the 
movement of objects through the 
air appear often in relation, 
but not limited, to pubescent 
children. According to the 
researchers, the “poltergeist 
effect” is the outward manifes
tation of psychological trauma.

 Film / Video // Film / Video
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apparitions 
donderdag 8 mei, 16.00 uur
Filmtheater ’t hoogt €5
Zowel voor mensen die erin gelo
ven als sceptici behelst de po
ging om uit verschijningen een 
boodschap uit het hiernamaals 
te destilleren een onoplosbare 
logische contradictie: als het 
verschijnsel door mensen tot 
stand is gebracht en met tech
nische middelen geverifieerd 
kan worden, dan is het fenomeen 
in principe uit een natuurlijke 
wetmatigheid te verklaren en 
niet langer bovennatuurlijk. 
Maar als het niet experimenteel 
reproduceerbaar of oproepbaar 
is, kan het fenomeen nooit als 
bewezen beschouwd worden.

miracle 
stanislav mucha 
(poland 1996/1997, 9:00 min)
De zoektocht naar de voetsporen 
van de profeet Elija is vol 
wonderen, leven en mythologie. 
De tocht loopt door tot in het 
heden, kent geen einde maar 
raakt toch aan een fundamenteel 
thema van de mensheid in de 
20ste eeuw: mensen die hun leven 
op dromen afstemmen.

paranormal
gerda lampalzer/manfred oppermann 
(germany 1997, 12:00 min)
Het lijkt alsof de 
“Demystificatie van de Wereld” 
waarover de Duiste socioloog 
Max Weber sprak na het hoog
tepunt van de Verlichting 
een tegenbeweging in de hand 
heeft gewerkt. De interesse in 
onverklaarbare fenomenen neemt 
immers alleen maar toe zoals af 
te meten valt aan de onmisken
bare trend van het stijgende 
aantal televisieprogramma’s op 
dit gebied.

Weltuntergang
stefan demming
(germany 2007, 2:00 min)
De video “The end of the world 
1” laat korte bliksemschichten 
vanachter en voor een venster 
zien. Er zijn “natuurlijke” en 

apparitions
thursday 8 may, 16.00 hours
Filmtheatre ’t hoogt €5
For ‘believers’ and skeptics 
alike, the attempt to distill 
messages from apparitions from 
the hereafter comprises an 
insolvable contradiction of 
logic: after all, if the result 
is established by humans and 
can be technically verified, 
the phenomenon can in principle 
be explained from a law of 
nature and is no longer para
normal. However, if it cannot 
be reproduced or instigated the 
phenomenon can never be consi
dered evidenced.

miracle
stanislav mucha
(poland 1996/1997, 9:00 min)
The trail into the footsteps 
of the prophet Elija is full of 
miracles, life and myth. The 
search leads to the here and 
now, has no ending but still 
touches on a fundamental theme 
of humanity in the 20th century: 
people who let dreams direct 
their life.

paranormal
gerda lampalzer/manfred oppermann 
(germany 1997, 12:00 min)
It appears that the 
“Demystification of the World” 
as referred to by German socio
logist Max Weber has prompted 
a countermovement after the 
peak of the Age of Reason. 
The interest in unexplainable 
phenomena is only increasing 
as is demonstrated by the clear 
trend of the growing number of 
television programs on this 
subject matter.

Weltuntergang
stefan demming
(germany 2007, 2:00 min)
In the video The end of the 
world 1 lightnings from behind 
a window and before a window are 
shown in short moments. There’s 
“natural” and “artificial” 

 Film / Video // Film / Video
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“kunstmatige” bliksems te zien. 
Bovendien zien we efemerische 
aspecten die we maar met moeite 
kunnen bevatten. Buiten raast 
de storm, binnen beweegt het 
gordijn.

stimmen auf tonband, tv psi-
berichte Über unerKlÄrliches 
(1974, 41:00 min, 16mm / video)
EVP (Electric Voice Phenomena) 
of bandstemmen zijn fysiek on
verklaarbare, rationele gelui
den opgenomen met willekeurige 
opnameapparatuur waarbij de 
opgenomen stemmen vaak antwoor
den op gestelde vragen. Alle 
bijkomende verschijnselen – de 
inhoud van de boodschappen, de 
kenmerken van de sprekers, enz. 
– doen vermoeden dat we hier te 
maken hebben met manifestaties 
van overleden personen.

 

image

lightnings. In addition there 
are ephemere features at the 
edge of the perception pos
sibilities. Outside a tempest 
raves, inside the curtains blow

stimmen auf tonband, tv psi-
berichte Über unerKlÄrliches 
(1974, 41:00 min, 16mm / video)
EVP (Electronic Voice 
Phenomena) are intelligent 
utterances upon sound recor
ding media which are physi
cally unexplainable. The voices 
received by various means are 
often reasonable messages 
replying to corresponding 
questions. All the side ef
fects  the contents of the 
statements, the characteristics 
of the speakers etc.  suggest 
that they are manifestations by 
deceased persons.

/ Film / Video
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Privacy issues, confronterende 
zelfportretten, camera ob
servaties en het internet als 
openbaar dagboek. Onder druk 
van een moderne en in hoge mate 
geïndividualiseerde wereld, 
staat de uiteenzetting met het 
eigen Ik voor een niet aflatende 
bron van culturele productie. 
Vandaag de dag faciliteren web
sites als YouTube of Facebook 
de nieuwe behoefte je intieme 
wereld in de openbaarheid te 
brengen en met anderen te delen. 
En hoewel de motivatie daarvoor 
kan variëren  van de zoektocht 
naar een gemeenschappelijke 
identiteit tot de analyse van 
sociale praktijken of het 
toepassen van radicale openheid 

Privacy issues, confrontational 
selfportraits, camera scrutiny 
and the Internet as public 
diary. Under the pressures of a 
modern, highly individualized 
world, the engagement with the 
Self represents a never ending 
source for cultural produc
tion. Today, websites such as 
YouTube or Facebook facilitate 
a new immediacy to make one’s 
intimate life public, and to 
share it with others. Although 
motivation varies – from sear
ching for a common identity, to 
analyzing social practises or 
performing radical exposure –, 
we may question how these modes 
of selfexpression relate to 
the process of their mediation, 

 Film / Video /

What i’m looking For - shelly silver

Friday 9 may and saturday 10 may, Filmtheatre ’t hoogt
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 blijft in alle gevallen de 
vraag hoe deze manieren van 
zelfexpressie zich verhouden 
tot hun mediatie, voornamelijk 
door middel van film en video. 
Wat is de rol van de camera in 
haar vele natuurlijke gedaanten 
van instrument voor politieke 
betrokkenheid, instrument voor 
observatie en controle, instru
ment van artistieke verbeelding 
of zelfs object van erotisch 
verlangen? 
Tegen deze achtergrond com
bineert “Selfconfession vs. 
Exploitation” historische en 
hedendaagse films met video
kunst, en een selectie clips 
van het internet. Het programma 
onderzoekt de ambivalente 
relatie tussen de blootgelegde 
privacy en de inbreuk daarop, en 
de integriteit van het subject 
en de onderscheidende blik van 
de filmmaker of toeschouwer.

Samengesteld door Florian Wüst:
Florian Wüst is kunstenaar en 
curator van filmprogramma’s. 
Zijn programma’s en filmreeksen 
werden o.a. vertoond in het 
Oostenrijkse Filmmuseum in 
Wenen, op het International 
Short Film Festival in 
Oberhausen, en reeds diverse 
malen op het Impakt Festival.

programma 1: subJectivities
vrijdag, 9 mei, 14:00 uur 
Uitvoerige beeldregistraties 
van vrijetijdsbesteding en hui
selijke routines geplaatst naast 
gespeelde scènes die bedoeld 
waren om de privacy en zelfbe
heersing van de personen voor de 
camera te tarten. Beide benade
ringen laten echter uit eindelijk 
meer zien van de filmmakers zelf 
en de manier waarop zij uitdruk
king geven aan hun verlangen of 
macht willen uitoefenen over hun 
modellen. De films en video’s 
in dit programma zullen worden 
afgewisseld door amateur clips 
van youtube.com.

most prominently through film 
and video? What is the role of 
the camera, as it naturally 
shifts between being a tool of 
political commitment, a device 
for observation and control, 
an instrument of artistic 
imagination, or even an object 
of erotic desire? Against this 
background, Selfconfession vs. 
Exploitation combines histori
cal and contemporary films and 
video art, and selected clips 
from the internet. The program 
examines the ambivalent relati
onship between exposed privacy 
and intrusion, the integrity of 
the subject and the discerning 
gaze of the filmmaker or user.

Curated by Florian Wüst:
Curated by Florian Wüst
Florian Wüst is an artist and 
film curator. His programs 
and film series were shown at, 
amongst others, the Austrian 
Filmmuseum in Vienna, the 
International Short Film 
Festival Oberhausen, and 
several times before at Impakt.

programma 1: subJectivities
Friday, 9 may, 14:00 hours
In this program, close de
pictions of leisure and home 
routines are juxtaposed with 
staged sessions that were to 
confront the privacy and self
control of the filmed person. 
Both procedures turn out to 
rather portray the respective 
filmmakers themselves, and 
their ways of expressing desire 
or challenging the power of 
their models. The screening of 
the films and videos will be 
interspersed with amateur clips 
from youtube.com.

 Film / Video // Film / Video
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eltern (mutter/vater)
Friedl Kubelka (at 1997/1999 5:00 min) 
De zwijgende korte film Eltern 
(Mutter/Vater) van Friedl 
Kubleka laat zien hoe mensen 
kunnen reageren als ze ge
filmd worden: eerst zien we de 
liefdevolle en later gekwetste 
gelaatsuitdrukking van de 
moeder die uiteindelijk de 
instructies van de filmmaker 
negeert en uit beeld verdwijnt, 
en dan de vader die het allemaal 
doorstaat zonder zijn gevoelens 
te tonen.

peggy’s blue skylight
Joyce Wieland 
(canada 1964/1986 11:00 min)
Joyce Wieland filmde Peggy’s 
Blue Skylight grotendeels in 
haar loft in New York waar zij 
gedurende tien jaar met haar 
echtgenoot en experimenteel 
filmmaker Michael Snow woonde. 
De film laat zien hoe het stel 
rondhangt vanaf het middaguur 
tot aan de volgende morgen, of 
met vrienden die langskomen. 
Wielands intieme dagboekfilm 
werd oorspronkelijk geschoten 
op 8 mm, maar in een latere 
montage opgeblazen tot een 16 mm 
film in kleur.

trixi
stephen dwoskin 
(united Kingdom 1971, 28:00 min)
“Trixi is het meest schokkende 
product van een terugkerend 
thema in Dwoskins werk: de 
confrontatie van een eenzaam 
meisje met de camera. Gefilmd 
in een doorlopende sessie van 
8 uur, registreert deze film de 
reacties van Beatrice Cordua 
op de situatie, van aanvanke
lijke verlegenheid, angst en 
vervreemding naar pesterijen en 
een pose van naakte overgave en 
uiteindelijke uitputting.” 
– Tony Rayns

masha
dana goldberg (israel 2005, 10:00 min)
Een vrouw van rond de vijfen
twintig en een veertienjarige 
jongen zitten tegen over elkaar 
in de slaapkamer van de vrouw. 
De vrouw is een regisseur. Zij 
is de regisseur! Waarschijnlijk 
doet zij dagelijks vele tien
tallen audities met jongens 
als deze. Hij kan het zich niet 
veroorloven in discussie te 
gaan; hij mag haar bevel niet 
negeren.

eltern (mutter/vater)
Friedl Kubelka (at 1997/1999 5:00 min) 
The possible variety of re
actions to the experience of 
being filmed is made apparent 
in Friedl Kubelka’s silent 
short Eltern (Mutter/Vater): at 
first, the loving and then hurt 
facial expression of the mo
ther, who in the end disregards 
the filmmaker’s instruction and 
disappears from the picture, 
and then the father who sticks 
it out without showing his 
feelings.

peggy’s blue skylight
Joyce Wieland
(canada 1964/1986 11:00 min)
Joyce Wieland shot Peggy’s Blue 
Skylight mainly in her loft in 
New York where she lived with 
her husband and experimental 
filmmaker Michael Snow for 
ten years. The film shows the 
hours the both spend by lolling 
around between noon and the 
morning of the following day, 
or with friends who come visit. 
Originally produced on 8mm, 
Wieland’s intimate diary film 
was later reedited, and blown 
up to 16mm colour stock.

trixi
stephen dwoskin 
(united Kingdom 1971, 28:00 min)
“Trixi is Dwoskin’s most con
vulsive version of his recur
rent theme: the confrontation 
of a solitary girl with the 
camera. Shot in one continuous 8 
hour session, the film records 
Beatrice Cordua’s responses 
to the situation, from initial 
shyness, fear and withdrawal 
through teasing and posturing 
to naked surrender and final 
exhaustion.” – Tony Rayns

masha
dana goldberg (israel 2005, 10:00 min)
A woman in her midtwenties and 
a fourteen year old boy are sit
ting one in front of the other 
in the woman’s bedroom. The 
woman is a director. She is the 
director! She probably audi
tions dozens of boys just like 
him every day. He cannot allow 
himself to question her; he must 
not refuse her order.
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so sieht’s aus
maren-Kea Freese (germany 1984, 
7:00 min)
So sieht’s aus documenteert 
het éénkamer appartement van 
de filmmaker in WestBerlijn 
dat versierd is met allerhande 
voorwerpen en kleurrijke sou
venirs. Zij neemt haar Super8 
camera mee op haar dagelijkse 
routine: een gang naar het 
toilet, het zetten van koffie, 
een blik uit het raam op de bin
nenpaalts, het verlaten van het 
huis per fiets.

What i’m looking For
shelly silver (us 2004, 15:00)
Een vrouw vat het plan op om 
intieme momenten op foto vast 
te leggen: op een datingsite 
schrijft zij: “Ik ben op zoek 
naar mensen die in het openbaar 
gefotografeerd willen worden 
en iets van zichzelf willen 
blootgeven.” Deze highdefi
nition video van Silver is de 
registratie van dit avontuur en 
de verbanden die gelegd worden 
op het kruispunt van de virtuele 
wereld en de werkelijke pu
blieke ruimte. Een kort verhaal 
over verlangen en macht.

so sieht’s aus
maren-Kea Freese (germany 1984, 
7:00 min)
So sieht’s aus documents the 
filmmaker’s one room apartment 
in WestBerlin, decorated 
with all kinds of utensils and 
colourful memories. She car
ries the Super8 camera with 
her while performing her every 
morning routine: walking to the 
toilet, making coffee, looking 
out of the window into the 
backyard, leaving the house on 
bicycle.

What i’m looking For
shelly silver (usa 2004, 15:00)
A woman sets out to photograph 
moments of intimacy. On an in
ternet dating site she writes: 
“I’m looking for people who 
would like to be photographed 
in public, revealing something 
of themselves.” Silver’s high 
definition video is the record 
of this adventure, and of the 
connections formed at the 
intersection between virtual 
and actual public space. It 
is a short tale of desire and 
control.

 Film / Video // Film / Video
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programma 2: imposing FamilY
vrijdag, 9 mei, 16:00 uur
Met een enorme hoeveelheid 
films geschoten in de jaren ’60 
documenteerde en ensceneerde 
Andy Warhol de underground
sterren die rondhingen in de 
Factory in New York. Onder hen 
Joe Dallesandro, Edie Sedgwick 
en de in Duitsland geboren 
zangeres en model Nico. Met 
geen enkele intentie het leven 
van alledag op een neutrale 
en passieve manier weer te 
geven, construeerde Warhol 
een eigen, gestileerde en zeer 
gekleurde interpretatie van het 
hedendaagse leven en sociale 
verhoudingen.

hall of mirrors
Warren sonbert (usa 1966, 7:00)
Hall of Mirrors is een uit
was van een filmles op de 
Universiteit van New York 
waarin Sonbert fragmenten van 
een Hollywood melodrama kreeg 
voorgeschoteld. In aanvulling 
op deze beelden filmde Sonbert 
Warhols supersterren Rene 
Ricard en Gerard Malanga in nar
cistische overpeinzing. Onder 
de klanken van een rock ’n roll 
soundtrack begint en eindigt de 
film met beelden van de hoofd
rolspelers temidden van een 
veelvoud aan spiegelreflecties.

programma 2: imposing FamilY
Friday, 9 may, 16.00 hours
In numerous films shot throug
hout the 1960s, Andy Warhol 
documented and staged the 
underground stars that hung 
out at The Factory in New York, 
like Joe Dallesandro, Edie 
Sedgwick or Germanborn singer 
and fashion model Nico. Far from 
being a neutral and impas
sive recorder of the everyday, 
Warhol constructed stylized, 
extremely interpretive views 
of contemporary life and its 
social relationships.

hall of mirrors
Warren sonbert (usa 1966, 7:00) 
Hall of Mirrors is an outgrowth 
of one of Sonbert’s film classes 
at NYU, in which he was given 
outtakes from a 1948 Hollywood 
melodrama. Adding to this 
found footage, Sonbert filmed 
Warhol’s superstars Rene Ricard 
and Gerard Malanga in moments 
of narcissistic contemplation. 
Underscored by a rock and roll 
soundtrack, the film begins 
and ends with the protagonists’ 
movements enmeshed within 
multiple reflecting mirrors.
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ari and mario
andy Warhol (usa 1966, 66:00 min)
Gefilmd in een piepkleine 
keuken van het Chelsea Hotel, 
is Ari and Mario het manische, 
manipulatieve en tragikomische 
relaas van de travestiet Mario 
Montez die op Nico’s kleine 
zoon, Ari Boulogne, past. De 
frustratie van Montez neemt 
toe als Ari geen aandacht 
schenkt aan haar zang en dans. 
Ondertussen hitst Warhol de 
dreumes op vanachter de camera.

ari and mario
andy Warhol (usa 1966, 66:00 min) 
Shot in a cramped kitchen at 
the Chelsea Hotel, Ari and 
Mario is a manic, manipulative, 
tragicomical account of drag 
queen Mario Montez trying to 
babysit Nico’s toddler son, Ari 
Boulogne. Montez gets incre
asingly frustrated when Ari 
doesn’t pay attention to her 
singing and dancing. Meanwhile, 
Warhol is egging the kid on from 
behind the camera.

/ Film / Video
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programma 3: liFe cast
Zaterdag, 10 mei, 14.00 uur
Aan de hand van de technische 
vooruitgang op het gebied van 
persoonlijke manieren van 
beeldproductie, van 16mm film 
en video naar digitale fotogra
fie op het internet, combineert 
dit programma werken waarin 
de camera wordt toegesproken 
in een directe interactie. 
De camera functioneert als 
trouwe metgezel waaraan intieme 
verhalen, seksuele fantasieën 
of ambivalente zelfspot worden 
toevertrouwd. De films en 
video’s in dit programma zullen 
worden afgewisseld door amateur 
clips van youtube.com.

programma 3: liFe cast
saturday 10 may, 14.00 hours
Bridging the technical ad
vancement of personal image 
making in the past decades, from 
16mm film and video to digital 
photography on the internet, 
this program combines works in 
which the camera is addressed in 
direct interaction. The camera 
functions as a true companion in 
order to convey ones intimate 
histories, sexual phantasies or 
ambiguous selfmockeries. The 
screening of the films and vi
deos will be interspersed with 
amateur clips from youtube.com.

apologies - anne charlotte robertson



selF conFession vs. exploitation

60 61

selF conFession vs. exploitation

adolf Winkelmann
Kassel 9.12.1967, 11.54 uhr
adolf Winkelmann (duitsland 1967, 
8:00 min)
Op een wandeling door het cen
trum van Kassel in de dagen voor 
kerstmis 1967, draagt Adolf 
Winkelman een constructie voor 
zijn borst waarmee hij een 16mm 
camera op zijn gezicht richt. De 
filmmaker zelf is zo voordurend 
in beeld maar probeert de blik 
van de camera te weerstaan ten 
overstaan van de verbaasde 
reactie van de voorbijgangers.

adolf Winkelmann
Kassel 9.12.1967, 11.54 uhr
adolf Winkelmann (duitsland 1967, 
8:00 min)
While strolling through the 
city center of Kassel in the 
preChristmas period of 1967, 
Adolf Winkelmann carries a 
frame structure in front of his 
chest, holding a 16mm movie 
camera that shoots towards his 
face. Therefore, the filmmaker 
himself constantly appears in 
the picture, trying to with
stand the camera’s gaze in front 
of the astonished reactions of 
the passerbys.

 Film / Video /

apologies
anne charlotte robertson
(usa 1983–1990, 17:00 min)
“Dit begon als een klas
sicale afstudeeropdracht aan 
het Massachusetts College of 
Art: één handeling (Apologies) 
met twee rekwisieten (koffie & 
sigaretten) in verschillende 
scènes. Ik kon niet stoppen! 
Jaren vol verontschuldigingen 
gingen voorbij en twee keer 
stortte ik volledig in. Nu ben 
ik mijn neurotische schuldge
voel kwijt en bied ik alleen 
mijn verontschuldigingen aan 
als dat nodig is, niet langer 
als gewoonte of uit automatis
me.” (Anne Charlotte Robertson)

hold me While i’m naked
george Kuchar (usa 1966, 15:00 min)
“George Kuchars bekendste film 
Hold Me While I’m Naked is een 
zeer directe en subtiele, en 
tegelijkertijd erg treurige en 
grappige kijk op niets meer of 
minder dan seksuele frustratie 
en eenzaamheid. De rare com
binatie van Hollywood glamour 
en drama met ultrarealisme 
vormt een bezield contrast 
tussen onbereikbaar verlangen 
en ondraaglijke werkelijkheid.” 
(Ken Kelman)

apologies
anne charlotte robertson
(vs 1983–1990, 17:00 min)
“This began as a graduate class 
exercise at Massachusetts 
College of Art: one action 
(Apologies) with two props 
(coffee & cigarettes) in 
various scenes. I could not 
stop! Years of apologies went by 
and two nervous breakdowns as a 
result. Now I am stripped of my 
neurotic guilt and only apolo
gize when necessary, not for the 
trivial or automatic apology.” 
(Anne Charlotte Robertson)

hold me While i’m naked
george Kuchar (vs 1966, 15:00 min)
“George Kuchar’s bestknown 
film Hold Me While I’m Naked is 
a very direct and subtle, very 
sad and funny look at nothing 
more or less than sexual frus
tration and aloneness. Its odd 
blend of Hollywood glamour and 
drama with alltooreal life 
creates and inspires a counter
point of unattainable desire 
against unbearable actuality.” 
(Ken Kelman)

adolf Winkelmann, Kassel 9.12.1967, 11 .54 uhr - adolf Winkelmann

/ Film / Video
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me and rubyfruit
sadie benning (usa, 1989, 5:30 min)
Gebaseerd op een roman van 
Rita Mae Brown verhaalt Me and 
Rubyfruit over de betovering 
van lesbische tienerliefde 
tegen de achtergrond van por
nografische beelden en adver
tenties voor telefoonseks. Met 
haar lowtech maar vertrouwde 
speelgoedcamera, de beruchte 
FisherPrice PXL2000, por
tretteert Benning de onschuld 
van vrouwelijke romantiek 
en het tot taboe verklaarde 
vooruitzicht van het lesbische 
huwelijk.

the Wet index
isabelle prim (France 2006, 5:00 min)
Een meisje raakt opgewonden van 
de politiefoto’s van verkrach
ters op het internet. Haar 
tastbare affectie voor deze 
beelden, haar spel met seksat
tributen en de lichaamssappen 
die vloeien in een anonieme 
ruimte met enkel een computer 
en fotoapparatuur, scheppen 
een verontrustende ambivalente 
wereld van obsessief verlangen 
en geweld.

me and rubyfruit
sadie benning (vs, 1989, 5:30 min)
Based on a novel by Rita Mae 
Brown, Me and Rubyfruit chroni
cles the enchantment of teenage 
lesbian love against a backdrop 
of pornographic images and 
phone sex ads. Utilizing the 
lowtech intimacy of her toy ca
mera, the infamous FisherPrice 
PXL2000, Benning portrays the 
innocence of female romance and 
the taboo prospect of female 
marriage.

the Wet index
isabelle prim (France 2006, 5:00 min)
A girl becomes aroused in front 
of police photographs and 
drawings of male rapists found 
on the internet. Her tactile 
affection to these images, her 
play with sex props and body 
liquids in an anonymous space, 
furnitured with a computer 
workstation and photo studio 
equipment, creates a disturbing 
ambivalence between obsessive 
desire and violence.

 Film / Video // Film / Video

Face it! (cast Your self™)
michael brynntrup
(germany 2007, 4:00 min)
Face It! (Cast Your Self™) 
bestaat uit foto’s die zijn sa
mengesteld uit de persoonlijke 
profielen van homoseksuele 
chatrooms op het internet. Alle 
afbeeldingen zijn zelfportret
ten die zijn gemaakt in de spie
gel, zonder de gezichten van 
de mannen te tonen. Brynntrups 
video, die vanwege het onge
paste karakter werd verwijderd 
van You Tube, confronteert het 
publiek met de nieuwe definitie 
van privacy op Web 2.0.

Face it! (cast Your self™)
michael brynntrup
(duitsland 2007, 4:00 min)
Face It! (Cast Your Self™) 
consists of photographs collec
ted from personal profiles of 
gay chat rooms on the internet. 
All images are selfportraits 
shot through mirrors, and in all 
of them the digital cameras hide 
the men’s faces. Brynntrup’s 
video, that was removed from 
YouTube due to its supposingly 
inappropriate nature, confronts 
its audience with the new 
privacy of the Web 2.0.

Face it! (cast Your self™) - michael brynntrup
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birthday suit
lisa steele (canada 1974, 12:00 min)
Deze vroege video van Lisa 
Steele behoort tot de canon van 
baanbrekende videokunst zowel 
op het gebied van lichaamskunst 
als op het gebied van uitdruk
king van identiteit. Aan de hand 
van een opsomming van de vele 
kleine littekens en onvolko
menden aan haar lichaam vertelt 
Steele haar persoonlijke ge
schiedenis waarvan haar lichaam 
getuigt. Tegelijkertijd stelt 
zij hiermee het standaardbeeld 
van de onberispelijke vrouwe
lijke schoonheid aan de kaak.

my videomasochisms
Józef robakowski 
(poland 1990, 5:00 min)
My Videomasochisms is een 
ironisch antwoord op verwante 
experimentele filmmakers die 
onder het mom van performance
kunst hun lichaam voor het oog 
van de camera verminken. Toch 
heeft dit werk geen bittere of 
vijandige inslag maar is het 
eerder innemend en grappig: 
onder het geluid van overdreven 
pijnkreten bewerkt Robakowski 
zijn gezicht met scherpe 
voorwerpen en riemen met als 
resultaat een serie verwrongen 
grimassen.

birthday suit
lisa steele (canada 1974, 12:00 min)
Lisa Steele’s early video has 
entered the master canon of pi
oneering video art as both body 
art and statement of identity. 
Through the enumeration of many 
little scars and defects scat
tered around her body, Steele 
reveals a personal history 
through the evidence of body 
marks, and at the same time un
dermines the commodified image 
of spotless female beauty.

my videomasochisms
Józef robakowski 
(poland 1990, 5:00 min)
My Videomasochisms is a sly 
riposte to the director’s 
fellow experimental filmmakers 
who mutilated themselves under 
the camera’s gaze and under the 
guise of performance art. Yet 
the piece doesn’t come across as 
bitter or bad tempered, but warm 
and funny: accompanied by over
agonizing noises, Robakowski 
treats his face with a set 
of sharp tools and strings, 
resulting in a row of slanted 
grimasses.

 Film / Video // Film / Video

program 4: Fractured 
conFinement
Zaterdag 10 mei, 16:00 uur
Ruw en trillerig gefilmde 
beelden wekken de indruk dat 
de werkelijkheid getrouw wordt 
weergegeven, en laten dat de 
grens tussen documentaire en 
fictie vervagen. Frisch’ eerste 
lange speelfilm die bijna 
uitsluitend met een mobiele 
telefoon is geschoten gebruikt 
de kunstvaardigheid van on
scherpe beelden om een onrust
barend en in zichzelfgekeerd 
blik op onze wereld te creeëren, 
een psychologisch drama in het 
brandpunt van de geürbaniseerde 
samenleving.

program 4: Fractured 
conFinement
saturday 10 may, 16.00 hours
Raw and shaky camera footage 
suggests an authentic take on 
reality, often blurring the 
border between documentary and 
fiction beyond distinction. 
Cyrus Frisch’s first feature 
film shot on mobile phone uses 
the art of low resolution ima
gery to create an unsettingly 
encapsulated vision of the 
world, a psychological drama at 
the heart of urban society.

the Wet index - isabelle prim
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Waarom heeft niemand mij verteld dat 
het zo erg zou worden in afghanistan
cyrus Frisch
(the nederlands 2007, 70:00 min)
Verteld door de ogen van een 
getraumatiseerde Nederlandse 
soldaat (gespeeld door Frisch 
zelf) die teruggekeerd is na de 
oorlog in Afghanistan, verhaalt 
deze film over de broeierige 
spanningen tussen de autoch
tone Nederlandse bevolking, 
de allochtone jeugd en de 
politie op een klein plein in 
hartje Amsterdam. In dit zeer 
experimentele werk worden de 
spanningen voelbaar in een op
eenstapeling van scènes bezien 
vanuit een claustrofobisch en 
radicaal subjectief standpunt.

Why didn’t anybody tell me it would 
become this bad in afghanistan
cyrus Frisch
(the netherlands 2007, 70:00 min)
Told through the eyes of a 
traumatized Dutch soldier 
(played by Frisch himself) 
who has returned home from the 
war in Afghanistan, the film 
documents the brewing tensions 
between native Dutch citizenry, 
immigrant youth and the police 
in a small square in the center 
of Amsterdam. In this decidedly 
experimental work, these ten
sions are made palpable through 
the accumulation of scenes 
observed from a claustrophobic, 
radically subjective viewpoint.
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Friday 9 may, 19.00 hours / Filmtheatre ’t hoogt / €7

Millennial commerce isn’t 
business as usual… corporate 
messaging has grown to dwarf 
the products it speaks for, and 
brand recognition has become 
the primary determinant not 
only of visibility but of basic 
viability in the marketplace.  
Social networking sites have 
synced what you like and what 
you buy with who you’ll like 
and what else you should buy. 
The line between interaction 
and advertising, who you are 
and what you eat, has become 
blurred.
This program focuses on bran
ding as an ingrained idea, 
specifically how people have 
learned to express themselves 
through identification with a 
pervasive media culture.

 Film / Video /

secret horror - michael smith

In dit millennium is commercie 
niet meer wat het was… reclame 
is vaak groter dan het product 
zelf, en herkenning van het merk 
staat boven alles, niet alleen 
in de zin van zichtbaarheid maar 
ook als basisvoorwaarde voor 
het slagen op de markt. Sociale 
netwerksites koppelen wat je 
leuk vindt en wat je koopt aan 
wie je leuk zou moeten vinden en 
wat je nog meer moet kopen. De 
grens tussen interactie en ad
verteren, tussen wie je bent en 
wat je consumeert, is vervaagd. 
Dit programma gaat over het 
fenomeen branding als een alles 
doordringend begrip, en dan 
met name over hoe mensen hebben 
geleerd zich uit te drukken via 
identificatie met de algemeen 
heersende mediacultuur.
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curated by migrating Forms
Migrating Forms is the film/vi
deo organization that grew out 
of the New York Underground Film 
Festival, which was presented 
each spring, 19942008, at 
Anthology Film Archives in New 
York City.  Migrating Forms 
continues in NYUFF’s tradition
noted for documentary and 
experimental film programming
through a spring festival as 
well as yearround programming 
and special projects.

(tommy-chat Just e-mailed me) 
ryan trecartin (usa 2006, 7:00 min)
Relationships develop and 
disintegrate in Trecartin’s 
study of life inside and outside 
an email.

crazy girls 
Jesper nordahl 
(sweden 2001, 8:25min)
A short documentary about three 
tenyearold Latvian girls who 
roam the streets of their small 
postcommunist town as a group 
called The Crazy Girls, singing 
the songs of their favorite pop 
idols like Britney Spears and 
Abba.

and We all shine on 
michael robinson (usa 2006, 7:00 min)
“An ill wind is transmitting 
through the lonely night, its 
signals spreading myth and 
deception along its murky path. 
Conjuring a vision of a post
apocalyptic paradise, this 
unworldly broadcast reveals 
its hidden demons via layered 
landscapes and karaoke, singing 
the dangers of mediated spiri
tuality.”  M. Robinson

the Wind 
Kirsten stoltmann (usa 2000, 1:45 min) 
The artist takes an early 
morning ride on her motorcycle 
to the coast, casting herself as 
a renegade seeking solace. Each 
shot is carefully constructed 
to be as cinematic and deriva
tive as possible, and yet it’s 
weirdly touching.

rosa does Joan
nao bustamante (usa 1992, 10:00 min)
A document of a famous stunt: 
the artist’s alter ego, Rosa, 
appears on the immensely po
pular and trashy American talk 
show The Joan Rivers Show.

 Film / Video // Film / Video

samengesteld door migrating Forms
Migrating Forms is de film en 
videoorganisatie die voortkomt 
uit het New York Underground 
Film Festival dat in de peri
ode 19942008 elke lente werd 
gehouden bij Anthology Film 
Archives in New York. Migrating 
Forms zet met haar program
mering van documentaires en 
experimentele films de traditie 
van het New York Underground 
Film Festival voort en orga
niseert naast een festival in 
de lente, het hele jaar door 
filmprogramma’s en speciale 
projecten.

(tommy-chat Just e-mailed me) 
ryan trecartin (usa 2006, 7:00 min)
Relaties ontwikkelen zich en 
worden verbroken in Trecartins 
exposé over het leven achter en 
in email.

crazy girls
Jesper nordahl 
(sweden 2001, 8:25min)
Een korte documentaire over 
drie tienjarige Letse meisjes 
die als de Crazy Girls met 
de liedjes van hun favoriete 
popidiolen Britney Spears en 
Abba door de straten van hun 
kleine postcommunistische dorp 
trekken.

and We all shine on 
michael robinson (usa 2006, 7:00 min)
“De eenzame nacht ademt een 
vijandelijke wind die fabels 
en bedrog verspeidt op haar 
duistere pad. In een visie van 
het postapocalyptische para
dijs ontmaskert deze onaardse 
uitzending haar verborgen 
demonen aan de hand van gelaagde 
landschappen en karaoke waarin 
de gevaren van gemedialiseerde 
spritualiteit worden bezongen.” 
 M. Robinson

the Wind
Kirsten stoltmann (usa 2000, 1:45min)
Vroeg in de ochtend bestijgt 
de kunstenares haar motorfiets 
voor een ritje naar de kust met 
haarzelf in de rol van rebel op 
zoek naar een toevluchtsoord. 
Het resultaat is op een eigen
aardige manier ontroerend.

rosa does Joan
nao bustamante (usa 1992, 10:00 min)
Registratie van een beroemde 
stunt: Rosa, het alter ego van 
de kunstenares, verschijnt in 
de immens populaire en kitsche
rige Amerikaanse talkshow The 
Joan Rivers Show.
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secret horror
michael smith (usa 1980, 14:00 min)
This social satire on total, 
faceless authority begins with 
Smith bewildered by forces he 
doesn’t understand. In Smith’s 
characteristic camp parody, 
Secret Horror is an allegory for 
the fate of individuals lost in 
the social sauce, hopelessly 
out of touch with the glamo
rous. Trapped in his pathetic 
lifestyle, Mike, in the end, 
consoles imself with Neil 
Diamond’s anthem “Forever in 
Blue Jeans”, forever mediocre.

malibu
mark ther 
(czech republic 2004, 3.45)
While studying in New York Mark 
Ther became fascinated with big 
American cars.  This video is 
a piece of worship to the Chevy 
Malibu, with long, sensuous 
shots caressing its design 
details. There also seems to 
be a romantic distance between 
two actors in the car, who 
only communicate through their 
relationship to the car.

the third body
peggy ahwesh (usa 2007, 9:00 min)
“The tropes of the garden, the 
originary moment of self know
ledge and gendered awareness 
of the body (what is traditio
nally called sin) is mimicked 
in the early experiments with 
virtual reality. The metap
hors used in our cutting edge 
future are restagings of our 
cultural memory of the garden.  
Wonderment regarding the self 
in space, boundaries of the body 
at the edge of consciousness and 
the inside and outside skin of 
perceptual knowledge.” 
 P. Ahwesh.

 Film / Video // Film / Video

every (text, image, sound, movie) on my cell phone - darrin martin

secret horror
michael smith (usa 1980, 14:00 min)
Deze sociale satire op totale 
en gezichtsloze autoriteit 
begint met een shot van Smith 
bevangen door krachten die hij 
niet kan bevatten. In de voor 
Smith kenmerkende campy paro
dieerstijl is Secret Horrors 
een allegorie voor het lot van 
individuen die verzuipen in het 
sociale moeras, ver weg van alle 
glamour. Als gevangene van zijn 
pathetische leven troost Mike 
zich uiteindelijk met de Neil 
Diamond song “Forever in Blue 
Jeans”, voor altijd verzand in 
middelmatigheid. 

malibu 
mark ther 
(czech republic 2004, 3.45 min)
Tijdens zijn studie in New York, 
raakte Mark Ther gefascineerd 
door Amerikaanse auto’s. Deze 
video is een ode aan de Chevy 
Malibu met lange, sensuele shots 
die fungeren als liefkozingen 
voor de details van het ontwerp. 
Romantische verwijdering lijkt 
ook het deel te zijn van de twee 
acteurs in de auto want al hun 
communicatie heeft uitsluitend 
betrekking op de auto.

the third body
peggy ahwesh (usa 2007, 9:00 min)
“De stijlfiguren van de Tuin van 
Eden, het oorspronkelijke moment 
van zelfkennis en de bewustwor
ding van de geslachtelijkheid 
van het lichaam (traditioneel 
aangeduid als de zondeval) 
worden nagebootst in de vroege 
experimenten met de virtuele 
werkelijkheid. De metaforen in 
onze hypermoderne toekomst zijn 
hervertellingen van de Tuin van 
Eden uit ons culturele geheugen. 
Verbazing over het eigen Ik, de 
beperkingen van het lichaam aan 
de rand van het bewustzijn en de 
binnen en buitenlaag van kennis 
gebaseerd op waarneming.” 
 P. Ahwesh
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every (text, image, sound, movie) on 
my cell phone 
darrin martin (usa 2008, 7:40 min) 
A surprisingly poetic amalgama
tion of everything in the title, 
lingering on connections with 
other humans, from lovers to sex 
hookups to tragedies.

/ Film / Video

every (text, image, sound, movie) on 
my cell phone 
darrin martin (usa 2008, 7:40 min)
Een verrassend poëtische samen
smelting van alle zaken uit de 
titel, vertaald in relaties met 
andere mensen, van minnaars tot 
sekspartners tot tragedies.

crazy girls, Jesper nordahl 
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impaKt
invites

In the Impakt Invites series 
Impakt invites four remarkable 
artists to describe their 
ideas and vision on the basis 
of a selection from both their 
own work and work of others. 
Between screenings, the artists 
are interviewed and the public 
is given the opportunity to 
ask questions. This year’s 
guests are Frederico Solmi, Jan 
Peters, Victor Alimpiev and 
Hito Steyerl.

In de Impakt Invites serie 
nodigt Impakt vier opmerkelijke 
kunstenaars uit om hun ideeën 
en visies toe te lichten aan de 
hand van een selectie uit hun 
eigen oeuvre en uit het werk van 
anderen. Tussen de films door 
worden ze geïnterviewd en kan 
het publiek vragen stellen. 
Dit jaar zijn Federico Solmi, 
Jan Peters, Victor Alimpiev en 
Hito Steyerl te gast.
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Federico solmi (italY/ vs)
Frederico Solmi left Italy at 
the age of 25 and went to New 
York to become a selfeducated 
artist there. In his animati
ons and paintings, he depicts 
our society in a satirical, 
dystopic and at times contro
versial way. Key elements in his 
work include the neurotic urban 
landscape, and the hectic and 
temptation of our modernday 
society. He draws his inspi
ration from video games, pop 
culture and the Internet, and 
combines these elements with 
politics, religion and world 
history. The drawings at the 
basis of his animated films 
are based on photographs, film 
images and pictures from the 
Internet. His most recent work 

“The Evil Empire” caused great 
commotion in Spain when it was 
projected at a city square in 
Madrid. This work is set in 
Vatican City in the year 2046 
where Pope Urbanus LXIX, that 
is right, the ninety sixth, 
is struggling with his porn 
addiction in his home the Saint 
Peter’s Cathedral. 
At the presentation, Solmi will 
show four of his animations 
that he made in collaboration 
with Australian based 3Dartist 
Russell Lowe. Russell Lowe is 
professor of the Faculty of the 
Built Environment University 
of New South Wales Sydney, 
Australia. He will also show the 
source material that inspired 
the creation of his works and 
discuss his cooperation with 
Lowe.
Federico Solmi will be in
terviewed by Chris Keulemans 
(schrijver en journalist)

thursday 8 may, 19.00 hours / Film theater ’t hoogt

/ Film / Interview  Film / Interview /

Federico solmi (italY/ vs)
Federico Solmi is een opmerke
lijke autodidact die op 25ja
rige leeftijd van Italië naar 
New York vertrok om daar kunste
naar te worden. In zijn anima
tiefilms en schilderijen laat 
hij een satirisch, dystopisch 
en soms controversieel beeld 
zien van onze samenleving. Het 
neurotische stadslandschap en 
de hectiek en verleidingen van 
onze moderne samenleving zijn 
kernelementen in zijn werk. 
Hij put zijn inspiratie uit 
videogames, popcultuur en het 
internet en combineert deze 
elementen met politiek, reli
gie en wereldgeschiedenis. De 
tekeningen waaruit zijn anima
tiefilms bestaan zijn gebaseerd 
op foto’s, filmbeelden en 

internetplaatjes. Zijn laatste 
werk, The Evil Empire zorgde in 
Spanje voor opschudding toen 
het op een plein in Madrid werd 
geprojecteerd. Het werk speelt 
zich af in Vaticaanstad in het 
jaar 2046 waar Paus Urbanus 
LXIX, de 69e inderdaad, in zijn 
huis in de SintPietersbasiliek 
worstelt met zijn porno
verslaving.
In deze presentatie zal Solmi 
vier van zijn tekenfilms verto
nen die hij in samenwerking met 
de Australische 3Dkunstenaar 
Russel Lowe maakte. Russell 
Lowe is professor aan de facul
teit van de Built Environment 
Universiteit van New South 
Wales in Sydney, Australië. 
Hij zal bronmateriaal laten 
zien dat een rol speelde bij de 
totstandkoming van zijn werken 
en praten over zijn samenwer
king met Lowe.
Federico Solmi zal worden geïn
terviewd door Chris Keulemans 
(schrijver en journalist)

Films in the program
the giant
Federico solmi (2005, 3:55 min)

rocco never dies
Federico solmi (2005, 3:53 min)

King kong and the end of the world
Federico solmi (2006, 4:28 min)

the evil empire
Federico solmi (2007, 4:11)

the evil empire - Federico solmi
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Jan peters
The films of Jan Peters are 
characterized by their typical 
style. They are fast spoken, 
diarylike documentaries al
ternating fact and fiction with 
comedy and tragedy. In his work 
he uses anecdotes from his own 
life and his direct circle of 
friends to comment on multicul
tural and historic relations of 
daily life.
In this program by the title 
“Life, Universe and Everything, 
dealing with time and other 
subjects in diary films” Jan 
Peters will take us on a journey 
through his own work and the 
work of other artists engaged 
in making diarylike films. The 
guideline of this journey is a 
concept from his own films “13 
or 14”: “As I was editing this 
film, it suddenly occurred to 
me that my inability to compre
hend the universe, and my own 
personal coordinates within its 
framework, might have something 
to do with time. Maybe something 
would click, if I could just 
think of time as something other 
than a successive progression.” 
Next to the premiere of his new 
film “2 or 3 takes on an idea” 
(2008, 6 min) produced in coo
peration with MarieCatherine 
Theiler, the program consists 

of work from young film makers 
such as Bin Chuen Choi and Ester 
Amrami and work of veterans like 
Jonas Mekas.
Jan Peters will be interviewed 
by Dana Linssen (journalist for 
Filmkrant and NRC).

Friday 9 may, 21.00 hours / Film theater ’t hoogt

/ Film / Interview
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 Film / Interview /

Jan peters
De films van Jan Peters kenmer
ken zich door hun opvallende 
stijl. Het zijn snel gesproken, 
dagboekachtige documentaires 
waarin feit en fictie, komedie 
en tragedie elkaar afwis
selen. In zijn werk gebruikt 
hij anekdotes uit zijn eigen 
leven en directe vriendenkring 
om zo commentaar te geven op 
multiculturele en historische 
relaties van het alledaagse 
leven.
In dit programma zal Jan Peters 
ons, onder de title “Life, 
Universe and Everything, 
dealing with time and other 
subjects in diary films” mee
voeren door zijn eigen werk en 
dat van andere kunstenaars die 
dagboekachtige films maken. 
Leidraad hierbij is een idee 
uit een van zijn eigen films “13 
or 14”: “As I was editing this 
film, it suddenly occurred to 
me that my inability to compre
hend the universe, and my own 
personal coordinates within its 
framework, might have something 
to do with time. Maybe something 
would click, if I could just 
think of time as something other 
than a successive progres
sion.” Naast de premiere van 
zijn nieuwe film “2 or 3 takes 
on an idea” (2008, 6 min) die 

hij samen met MarieCatherine 
Theiler maakte, bestaat het 
programma uit het werk van jonge 
filmmakers als Bin Chuen Choi en 
Ester Amrami en dat van oudge
dienden als bijvoorbeeld Jonas 
Mekas.
Jan Peters zal geïnterviewd 
worden door Dana Linssen (jour
nalist voor Filmkrant en NRC).

Films in the program
13 or 14
Jan peters (germany 2004, 5:00 min)

november, 1-30, 
Jan peters (germany 1998, 12:00 min)

december, 1-31, 
Jan peters (germany 1999, 3:00 min)

how i became a cave painter
Jan peters (germany 2001, 5:00 min)

how i became a freelance tour guide
Jan peters (germany 2007, 5:00 min)

2 or 3 takes on one idea
marie-catherine theiler & Jan peters 
(germany 2008, 6:00 min)

lost property hong Kong
choi bin chuen (2007, 5:00 min)

berlin diary
ester amrami (germany/israel 2005, 
5:00 min)

letters to vania
marie-catherine theiler (switserland 
2008, 5:00 min)

diaries, notes, sketches 
(Walden), Jonas mekas (France/
usa1969, 5:00 min)
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victor alimpiev (russia) 
Alimpiev’s videos are theatri
cal, compelling and deliberate 
at the same time. With a mini
mum of action and by means of 
closeups, Alimpiev directs all 
attention on the person, but 
this person is not exposed as an 
individual but always as part 
of a group of people. His way 
of directing actors is strongly 
influenced by the Russian 
theater director Vsevolod 
Meyerhold. Alimpiev directs his 
actors as a musical conductor, 
has them perform ritual action 
and move as a collective in 
theatrical settings. This gives 
his films an intense and visi
onary quality. Visual poetry 
combined with performance. 
Alimpiev’s star in the inter
national art world is rapidly 
rising. His work was shown at 
Manifesta 5 in San Sebastian 
(2004), the Berlin Biennale 
(2006) and at the SMAK in Gent 
(2007). In addition, Centre 
Pompidou and Tate Modern 
recently purchased work by him. 
From February until April 2008, 
Alimpiev was a resident artist 
within the Impakt Works program 
during which he filmed and 
edited his latest work ‘Whose is 
this Exhalation?’. 

Next to the premiere of this 
work, the program includes 
“My Absolution”, “My Breath”, 
“Summer Lightnings”, “Sweet 
Nightingale” and “The Deer”. At 
the presentation, Alimpiev will 
also discuss the “Collective 
Actions” performance group 
and their main artist Andrei 
Monastyrskiy. Collective 
Actions where the spearhead of 
the socalled “Moscow Romantic 
Conceptualism”, the most 
important Russian art movement 
since the avantgarde from the 
twenties.
Victor Alimpiev will be in
terviewed by Arjon Dunnewind 
(director Impakt).

saturday 10 may, 19.00 hours / Filmtheatre ’t hoogt

Films in the program
Whose is this exhalation
victor alimpiev (netherlands/russia 
2008)

my absolution
victor alimpiev (russia/netherlands) 

my breath
victor alimpiev (russia 2007, 5.27 min)

summer lightnings
victor alimpiev (russia 2004 2:20 min)

sweet nightingale
victor alimpiev (russia 2005 6:44 min)

the deer
victor alimpiev (russia 2002 3:43 min)

/ Film / Interview
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victor alimpiev (russia)
De videowerken van de Russische 
kunstenaar Victor Alimpiev 
zijn meeslepend en bedachtzaam 
tegelijkertijd. Door middel van 
closeups en een minimum aan 
handeling richt Alimpiev alle 
aandacht op de persoon, maar hij 
belicht deze niet als individu 
maar altijd als onderdeel van 
een groep, In zijn acteursregie 
is hij sterk beïnvloed door 
de Russische theaterregisseur 
Vsevolod Meyerhold. Alimpiev 
dirigeert zijn acteurs, laat 
ze rituele handelingen uitvoe
ren en collectief bewegen in 
theatrale settings. Hierdoor 
krijgen zijn films een intense 
en onwerkelijke kwaliteit. 
Beeldende poëzie, gekoppeld aan 
performance.
Alimpiev mag zich in een sterk 
groeiende internationale 
belangstelling verheugen. Zo 
was hij te zien in Manifesta 
5 in San Sebastian (2004), de 
Biennale van Berlijn (2006) 
en in het SMAK in Gent (2007). 
Het Centre Pompidou en de Tate 
Modern kochten onlangs werk van 
hem aan. Van februari tot april 
2008 was Alimpiev als resident 
artist te gast bij Impakt Works 
en filmde en monteerde hij 
zijn nieuwe werk ‘Whose is this 
Exhalation?’. 

Naast de premiere van dit 
nieuwe werk zal het programma 
onder andere bestaan uit ‘My 
Absolution’, ‘My Breath’, 
‘Summer Lightnings’, ’Sweet 
Nightingale’ en ‘The Deer’. 
In zijn presentatie zal 
Alimpiev ook praten over de 
‘Collective Actions’ perfor
mance groep, en zijn voorman 
Andrei Monastyrskiy. Collective 
Actions stonden aan de wortels 
van het zogenaamde “Moscow 
Romantic Conceptualism”, de 
meest belangrijke Russische 
kunststroming sinds de avant
garde van de jaren twintig.
Victor Alimpiev zal worden ge
interviewd door Arjon Dunnewind 
(directeur Impakt).
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hito steYerl (duitsland)
In her work, Hito Steyerl 
constantly interrelates between 
the personal and the politi
cal, establishing connections 
between art and fiction, on 
the one hand, and society and 
reality on the other. Her work 
is often based on events or 
people from her own past, con
structed from retained visual 
materials and addressing the 
issue of how these images relate 
to the  personal recollection 
and the generally prevailing 
ideas in our society. At the 
last Documenta in Kassel, Hito 
Steyerl exhibited two works: 
Lovely Andrea and Journal No. 
1. In Lovely Andrea, Steyerl 
starts a search after a photo
graph for which she posed as a 
bondage model in the socalled 

‘nawashibari’ style in 1987. 
This often comic quest takes 
her to all kinds of archives 
and photographers’ studios. 
With a quick style of editing 
she combines her own footage 
with scenes from, for instance, 
Spiderman movies and 80s pop 
music. Journal No. 1 also is 
a search, but in this case 
featuring images from a more 
distant past: the first news 
reel made after World War II in 
Sarajevo. During the Balkan War 
this news reel got lost. Steyerl 
tries to reconstruct this news 
reel by means of witnesses and 
drawings, thereby questioning 
the differences between reality 
and recollection, and fact and 
propaganda.
In this program, Steyerl will 
screen both films and discuss 
their creation.
Hito Steyerl will be intervie
wed by Rosi Braidotti (Faculty 
Professor of Arts & Humanities 
at Utrecht University). 

sunday 11 may, 19.00 hours / Filmtheatre ’t hoogt

 Film / Interview // Film / Interview

impaKt invites

hito steYerl (duitsland)
In haar werk legt Hito Steyerl 
voortdurend verbanden van het 
persoonlijke naar het politieke 
en tussen kunst en fictie ener
zijds en samenleving en reali
teit anderzijds. Uitgangspunten 
zijn vaak voorvallen of mensen 
uit haar eigen verleden, de 
beelddocumenten die hiervan 
bestaan en hoe deze zich 
verhouden tot de persoonlijke 
herinnering en algemeen heer
sende ideeën in onze samenle
ving. Op de afgelopen Documenta 
in Kassel was Hito Steyerl met 
twee werken vertegenwoordigd: 
Lovely Andrea en Journal No. 1. 
In Lovely Andrea gaat Steyerl 
op zoek naar een foto waarvoor 
ze in 1987 poseerde als bon
dage model in de zogenaamde 
‘nawashibari’ stijl. De vaak 

komische zoektocht voert 
langs archieven en studios 
van diverse fotografen. In een 
snelle montage combineert ze 
haar eigen opnames met scenes 
uit bijvoorbeeld Spiderman 
en jaren tachtig popmuziek. 
Journal No. 1 is ook een zoek
tocht, maar dan met beelden uit 
een verder verleden: het eerste 
filmjournaal dat na de Tweede 
Wereldoorlog in Sarajevo werd 
gemaakt. Het filmjournaal ging 
gedurende de Balkanoorlog ver
loren. Steyerl probeert het met 
behulp van getuigenverklaringen 
en tekeningen te reconstrueren 
en stelt vragen bij de verschil
len tussen werkelijkheid en 
herinnering, tussen feit en 
propaganda.
In het programma laat Steyerl 
beide films zien en praat ze 
over het ontstaan van de films.
Hito Steyerl wordt geïnter
viewd door Rosi Braidotti 
(faculteitshoogleraar 
Geesteswetenschappen van de 
Universiteit Utrecht).

Films in the program
lovely andrea
hito steyerl (germany 2007, 30.15 min)

Journal no. 1
hito steyerl (germany 2007, 23:00 min)

lovely andrea - hito steyerl
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the Future oF Festivals the Future oF Festivals

What is the position of film and 
media festivals in the changing 
media landscape?
What are their unique and dis
tinguishing qualities? Should 
they redefine themselves to 
accomodate the needs of artists 
and audience in a more optimal 
and contemporary way. And if so, 
how ?
For instance. where more and 
more musicians are able to reach 
their audience via the inter
net and peertopeer networks 
and downloadsites have swept 
away the economic basis of the 
record industry, it might be 
the moment to ask ourselves what 
the influence of YouTube and the 
like will be on film and media 
festivals. More and more young 
and independent filmmakers turn 
to the internet and YouTube 
specially. Are these artists 
liberating themselves from the 
harnas of curators and festival 
programmers? Are they becom
ming truely independent or are 
they delivering themselves to a 
commerce driven pool of medio
cracy? Where the internet will 
continue to develop itself as a 
platform for the presentation 
of moving images, both com
mercial and offstream its time 
for festivals to redefine their 
offline and online strategies.

With:
> Kevin McGarry and Nellie 
 Killian of the New York  
 Underground Film Festival/  
 Migrating Forms.
> Remco van Vlaanderen of 
 Submarine, Cross Media  
 Production Studio.
> Philine von Guretzky of 
 tank.tv, Online Gallery 
 for Video Art.
Moderation: Chris Keulemans
(This panel is the start of an 
ongoing collaboration between 
the International Short Film 
Festival Oberhausen and the 
Impakt Festival).

hYbrid plaYground presentation
saturday 10 may, 16.00 hours
theater Kikker, main hall
Panoramas and annotations in 
the sandpit of social networ
king sites, mobile services 
and linked applications. With 
NetNiet.org, Alchemist , KKEP 
and z25. Panel chairman:
Klaas Kuitenbrouwer

Wednesday 7 may, 15.00 hours, theater Kikker, kleine zaal, gratis

 Lecture / Discussion // Lecture / Discussion

Wat is de positie van festivals 
voor film en mediakunst in het 
veranderende medialandschap? 
Waar liggen hun unieke en onder
scheidende kwaliteiten? Is het 
tijd voor een herijking zodat 
zij beter en op een hedendaagse 
manier tegemoet kunnen komen 
aan de behoeften van kunste
naars en publiek? En zo ja, op 
welke manier?
Waar bijvoorbeeld steeds meer 
muzikanten in staat zijn hun pu
bliek te bereiken op het inter
net via peertopeer netwerken, 
en downloadsites de economische 
grond onder de voeten van de 
platenindustrie hebben weg
geslagen, rijst de vraag welke 
invloed YouTube en aanverwante 
sites hebben op festivals voor 
film en mediakunst. Steeds 
meer onafhankelijke filmmakers 
presenteren hun werk op het 
internet en op YouTube in het 
bijzonder. Ontworstelen deze 
kunstenaars zich aan het harnas 
van curatoren en festivalpro
grammeurs? Zijn zij op weg wer
kelijk onafhankelijk te worden 
of leveren zij zich over aan een 
door commercie beheerste poel 
van middelmatigheid? Waar het 
internet zich steeds verder zal 
ontwikkelen als een platform 
voor bewegend beeld, zowel 
commercieel als alternatief, 

dienen festivals hun online en 
offline strategieën opnieuw te 
definiëren. 
Met:
>  Kevin McGarry en Nellie  
 Killian van het New York  
 Underground Film Festival/ 
 Migrating Forms.
> Remco van Vlaanderen van 
 Submarine, Cross Media  
 Production Studio.
> Philine von Guretzky van 
 tank.tv, Online Gallery 
 for Video Art.
Moderatie: Chris Keulemans
(Dit discussieprogramma is 
het begin van een doorlo
pende samenwerking tussen 
het International Short Film 
Festival Oberhausen en het 
Impakt Festival).

hYbrid plaYground presentatie
Zaterdag 10 mei, 16.00 uur
theater Kikker, grote zaal
Vergezichten en kanttekeningen 
in de zandbak van de sociale 
netwerksites, mobiele dien
sten en aan elkaar gekoppelde 
applicaties. Met NetNiet.org, 
Alchemist, KKEP en z25
Gespreksleider: Klaas
Kuitenbrouwer



92 93

mediatheeK



94 95

mediatheeK mediatheeK
thursday 8 - sunday 11 may, 12.00 to 21.00 hours 

 baK (basis actuele Kunst)

The major part of films and 
videos from the festival can 
also be viewed individually 
at TV sets in the Mediatheque, 
which for this edition of Impakt 
is housed in the main room of 
BAK Center of Contemporary 
Art. This year’s Mediatheque 
does not only comprise films 
and videos from the Impakt 
Festival 2008, but also holds 
the Impakt archives of the last 
twenty years allowing visitors 
to delve into the rich Impakt 
history. In addition to films 
featured in previous editions 
of the festival, you can find 
many VHS tapes and DVDs of key 
works from the history of film 
and video art, interesting 
video clips and cinematic works 
of visual artists. Next to works 
of geniuses that have gone down 
in history and artists that by 
now have become unaffordable, 
you can also find obscure under
ground talent, big shots that 
have passed into oblivion and 
talented artists from previous 
editions Impakt still vouches 
for. Please note, videos can 
only be viewed on presentation 
of a valid ID, so be sure to 
take this with you.

De meeste films en video’s 
uit de programma’s van het 
festival zijn ook individueel 
te bezichtigen op TVsets in de 
Mediatheek die dit keer gehuis
vest is in de grote zaal van BAK 
(Basis Actuele Kunst). Dit jaar 
zijn niet alleen de films en 
videos van het Impakt Festival 
2008 te zien maar kan je als 
bezoeker spitten in het archief 
dat Impakt de afgelopen twintig 
jaar heeft opgebouwd. Naast de 
films die we in de vorige edi
ties van het festival vertoon
den, zijn er ook veel op VHS en 
DVD uitgebrachte sleutelwerken 
uit de geschiedenis van de film 
en videokunst, interessante 
videoclips en filmwerken van 
beeldend kunstenaars. Naast de 
genieën die historie schreven 
en de kunstenaars die inmiddels 
onbetaalbaar zijn geworden 
vindt je er ook obscuur under
ground talent, in vergetelheid 
geraakte grootheden en talenten 
waarvoor we nu nog steeds onze 
hand in het vuur durven te 
steken.
NB je kan alleen videos kijken 
als je een geldig legitimatie
bewijs inlevert, dus vergeet 
dat niet mee te nemen.
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general inFormationgeneral inFormation 

Festival center and inFormation 
counter
The heart of the Impakt festival 
is located at Theater Kikker. 
The theater bar on the first 
floor lodges the Festival 
Counter where visitors can ob
tain information. Film Theater 
’t Hoogt hosts the festival film 
and video programs. The media
theque is located at the BAK 
center for contemporary art.

reservations
It is advised to make res
ervations for the film and 
video programs, and concerts. 
Reservations can be made at the 
location of the program in ques
tion. Reservations for brunch 
and dinner can be made at the
Festival Counter.

Film theater  ’hoogt 
Hoogt 4, Utrecht
Telephone: + 31 (0) 302328388.
(Monday through Friday 
14.0017.00 hours and during 
opening hours)
Tickets are sold at the the
ater’s booking office 30 min
utes before the program starts. 
Uncollected reservations will 
be resold 15 minutes before the 
program starts.
prices film & video programs: €5,-
prices impakt invites programs: €7,-

tickets / Kaarten

Festivalcentrum en 
inFormatiebalie
Theater Kikker is de hoofdlo
catie van het festival en hier 
zijn de meeste festivalpro
gramma’s te zien. In de bar op 
de eerste verdieping staat de 
Impakt Festivalbalie waar je 
informatie kunt krijgen. 
In Filmtheater ’t Hoogt kun je 
de film en videoprogramma’s 
zien. De mediatheek is geves
tigd in BAK (Basis Actuele 
Kunst).

reserveringen
We adviseren om een reserve
ring te maken voor de film en 
videoprogramma’s en concerten. 
Dit is mogelijk op de locaties. 
Reserveringen voor de brunch en 
het diner kunnen gemaakt worden 
aan de Festivalbalie.

Filmtheater ’t hoogt 
hoogt 4, utrecht
Telefoon: 030 – 2328388 
(ma t/m vr 14.0017.00 uur 
en tijdens openingsuren).
Kaartverkoop aan de kassa:
30 minuten voor aanvang. 
Alle reserveringen worden 
een 15 minuten voor aanvang 
geannuleerd.
prijs film- en videoprogramma’s: €5,-
prijs impakt invites programma’s: €7,-

theater Kikker 
ganzenmarkt 14, utrecht
Telefoon: 030 – 2319666
(ma t/m vrij 10.0018.00 uur) 
Kaartverkoop aan de kassa: 
di t/m vr van 15.0018.00 uur en 
vanaf een uur voor aanvang. Alle 
reserveringen worden een half 
uur voor aanvang geannuleerd.
prijs per concert: €8,-. 
Op vrijdag en zaterdag is de 
Impakt Party na 00:00 uur 
hierbij inbegrepen. 
prijs per party:  €5,-
prijs Zondagsschool:  €7,-

baK, basis voor actuele Kunst 
lange nieuwstraat 4, utrecht
Openingstijden mediatheek van 
12:00 tot 21:00 uur.
NB je kan alleen videos kijken 
als je een geldig legitimatie
bewijs inlevert, dus vergeet 
dat niet mee te nemen.

theater Kikker
ganzenmarkt 14, utrecht
Telephone: + 31 (0) 302319666
(Monday through Friday 
10.0018.00 hours) 

tickets are sold at the theater’s boo-
king office: Tuesday through Friday 
from 15.0018.00 hours and one 
hour before the program starts. 
Uncollected reservations will 
be resold thirty minutes before 
the program starts. 
price per concert: €8,-. 
On friday and saturday this 
includes entrance to the Impakt 
Party after 00:00h. It is also 
possible to buy a separate 
ticket for the Impakt Parties. 
price per party: €5,-.
ticket price sunday school: €7,-

baK, basis voor actuele Kunst 
lange nieuwstraat 4, utrecht
Mediatheque opening hours from 
12.00 to 21.00 hours. 
Please note, videos can
only be viewed on presentation 
of a valid ID, so be sure to 
take this with you.
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index maKers
Acid Furious 25
Ahwesh, Peggy 71, 72
Alchemyst      10, 12
Alimpiev, Victor  83
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Aluk Todolo         19
Amrami, Ester 81
Anger, Kenneth 20
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Aqua Nebula Oscillator  17
Bass, Math 32
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Bin Chuen, Choi 81
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Mogutin, Slava 33
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Music for Rabbits 24
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Oppermann, Manfred 43
Paper Rad 26
Peters, Jan 80, 81
Prim, Isabelle 61
Reinke, Steve 33
Robakowski, Józef 63
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Robinson, Michael 69
Rubber O Cement 24
Silver, Shelly 52
Smith, Michael 71
Solmi, Federico  78
Sonbert, Warren 55
Starr, Allanah 33
Steele, Lisa 63
Steyerl , Hito  85
Stoltmann, Kirsten 69
Superm Highway 33

general inFormation 

Festival restaurant 
lunch & dinner
Van donderdag 8 t/m zondag 
11 mei is in de kleine zaal 
van Kikker ook het Festival 
Restaurant geopend. Het eten 
wordt verzorgd door De Blauwe 
Kameel. Je kan er ’s middags 
lunchen van 12:00 tot 14:00 uur 
voor 5 euro. ’s Avonds wordt 
er van 17:00 tot 19:00 uur voor 
10 euro een warme maaltijd 
geserveerd. Het menu wisselt 
dagelijks en er zijn altijd ve
getarische opties aanwezig. Van 
Indonesisch tot Italiaans en 
van Thais tot ZuidAfrikaans.

Festival restaurant
lunch & dinner
From Thursday 8 to Sunday 11 
May the Festival Restaurant 
is opened in the small hall of 
Kikker. The food is catered  
by De Blauwe Kameel. Daily, 
visitors can have lunch in 
from 12:00 to 14:00 hours, at a 
price of 5 euro. In the evening, 
dinner will be served from 17:00  
to 19:00 hours, at a price of 
10 euro. The menu changes daily 
and there are always vegeterian 
options. From Indonesian food 
to Italian and from Thai to 
SouthAfrican.

lunch & dinner



102 103

register/indexregister/index

My Absolution 83
My Breath 83
My Videomasochisms 63
November, 130 81
One Night at Andre’s 32
Paranormal 43
ParaPlay       11
Peggy’s Blue Skylight 50
Rocco never dies 79
Roomware Project    12  
Rosa does Joan 70
Secret Horror 71
Sex Invasion web 2.0 33
Shempi 26
Slow Dance Recyttal 26
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Spuk 41 
Stimmen auf Tonband 44
Summer Lightnings 83
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The Wind 69
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Wet Index, The 61
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this bad in Afghanistan  
Wilfried 9 41
Wind, The 69
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Theiler, MarieCatherine 81
Ther, Mark 71
Trecartin, Ryan 68
Trouble 31
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Twones 11
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Ashley 26
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Future Form of  26
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Hall of Mirrors 55
Hold Me While I’m Naked 60
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Inside the Pavillion of  32 
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Journal No. 1 85 
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King kong and the  79
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Letters to Vania 81
Lightfoot Fever 26
Lost property Hong Kong 81
Lovely Andrea 85
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Malibu 71
Masha 51
Me and Rubyfruit 61
Miracle 43
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FILMde krant
het grootste filmblad van Nederland

020 6230121  info@filmkrant.nl  www.filmkrant.nl
Officiële Sponsor van het 

Impakt Filmfestival

Het draait met FedEx!
Een goed scenario, fantastische acteurs: een expreslevering in handen van een erkend 

internationaal transportbedrijf. In de hoofdrol: u. Succes verzekerd: uw dringende 
verzendingen komen tijdig aan in meer dan 220 landen en regio’s wereldwijd. U kunt uw 
verzendingen online traceren. Eén oog op de chrono, het andere op de verzending: niets 
ontsnapt aan uw controle, ongeacht het tijdstip of de plaats waar uw pakket zich bevindt.

Is deze rol u op het lijf geschreven? Neem dan snel contact op via het nummer 
0800 0222 333 of ga naar fedex.com/nl.

0804032 az_121x166_dutch.indd   1 21.4.2008   15:25:28 Uhr
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Nederlandse experimentele film vanaf 1960
Gerestaureerde klassiekers, premières, debatten, Q&A’s en live events
16 t/m 18 mei 2008 Filmmuseum Amsterdam

www.filmmuseum.nl/experimentelefilm 

Sehnsucht, 2002. © Jeroen Eisinga
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KFO2008_Anz 115x160_Impact.indd   1 14.04.2008   15:29:57 Uhr
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projectie en video

BeamSystems  Papaverweg 40A  1032 KJ  Amsterdam 

Postbus 37390  1030 AJ  Amsterdam  t 020 427 10 10  f 020 330 99 56

www.beamsystems.nl

BeamSystems verhuurt, verkoopt en installeert audiovisuele apparatuur. 
Onze specialiteit is het combineren van technische kennis met creatieve 
audiovisuele ideeën en oplossingen. 
Elke expositie, voorstelling, presentatie, concert of ander evenement 
kunnen wij voorzien van een unieke visuele dimensie.

BSystems2008_AdvImpakt01.indd   1 20-04-2008   22:14:27
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lucasx, tijdschrift  
over video en andere  
avonturen in de kunst

 
 

 

  
  

 
 

Informatie, achter-
gronden en opinies over 
hedendaagse kunst en 
vormgeving. 

Voor slechts €18,-  
per jaar.
 
www.lucasx.nl

coloFon
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Filmtheater ’t hoogt, cinema 1Kikker bar baK
event programs, music,
video, performances

 

Festival opening
Yourspace: Bird’s-Eye View (p.6)
mushroom nightmares: Magik Markers and Aqua Nebula Oscillator (p.16)

nekroKult: Aluk Todolo and Alkerdeel
and films from Olaf Breuning and Kenneth Anger (p.18)                                                                                        
                                                                                                      

rainbow bites: Rubber O Cement, Music for Rabbits, Eats Tapes and films 
from Peter Burr, Frank Koolen and Animal Charm (p.22)
rainbow bites party (p.26)

hybrid playground panel  (p.91)

 
multiplicity of desire: Trouble (presentatie), Wendy Delorme & 
Judy Minx (performance) (p.28)
multiplicity of desire Feest: Cruise Control DJs & Ravage Ravage (p.31)

Zondagsschool #4: PetSpace
films, lezingen, interviews (p.34)

 

panels, lectures, video

Future of Festivals (p.90)
dinner (p.99)
 

lunch (p.99)

dinner (p.99)

lunch (p.99) 

dinner (p.99)

lunch (p.99) 
multiplicity of desire: Workshop Delorme 
and Judy Minx (p.33)
dinner (p.99)

lunch (p.99)

dinner (p.99)

 

lectures, presentation, panels film/video screenings  

okkult: Telekinesis (p.40)
okkult: Apparitions (p.42)

impakt invites: Federico Solmi (p.80)

self-con. vs. expl: Subjectives (p.49)
self-con. vs. expl: Imposing Family (p.55)

You are what you eat (p.68)
impakt invites: Jan Peters (p.82)

self-con. vs. expl: Life Cast (p.59)
self-con. vs. expl: Fractured Confinement (p.65)

impakt invites: Victor Alimpiev (p.84) 

impakt invites: Hito Steyerl (p.86)

hybrid playground
(p.10)
Festival opening
hybrid playground
(p.10)

hybrid playground
(p.10)

hybrid playground
(p.10)

hybrid playground
(p.10)

hybrid playground 
(p.10)

mediatheek
(p.94)

mediatheek
(p.94)

mediatheek
(p.94)

mediatheek
(p.94)
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