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VOORWOORD Impakt Festival 2005 02 Impakt Festival 2005 PREFACE02

Van 7 t/m 11 december vindt het 16e Impakt Festival plaats op diverse 
locaties in Utrecht. Het programma van het Impakt Festival 2005 heeft geen 
overkoepelend thema maar diverse thematische lijnen.  Toch is er wel  een 
duidelijke constante tussen al deze programma’s: Adventures in Sound and 
Image. Impakt schotelt met zijn festival, de Events en alle andere projecten al 
sinds jaar en dag avontuurlijke audiovisuele uitstapjes voor en dat is dit jaar 
niet anders. Bij onze ontdekkingsreis volgen we kunstenaars bij hun zoektocht 
naar sublieme momenten en ontmoeten we musici en clipregisseurs die zichzelf 
en het universum herscheppen. Een historisch vergezicht toont bijzondere 
syntheses van artistieke visie en politiek engagement en drie opmerkelijke 
grootheden uit de geschiedenis van de Nederlandse experimentele film kruisen 
ons pad. De jaaroogst met het werk van de jonge generaties trekt aan ons voorbij 
in het Panorama programma terwijl het muziekprogramma ons audio-pioniers 
biedt uit alle vier de windstreken. In found footage films ontstaan prachtige 
nieuwe bouwwerken, opgebouwd uit de resten van vorige beschavingen terwijl 
we in een futuristische workshop de resultaten kunnen zien van een onderzoek 
naar het samengaan van architectuur en informatie technologie.
Op stap met Impakt, dat is meestal aangenaam maar altijd interessant. Waar 
we uitkomen dat weten we nog niet precies maar dat het spannend wordt staat 
vast !

Namens Impakt wens ik enerverende dagen toe,

Arjon Dunnewind,
Festivaldirecteur.

The 16th Impakt Festival will take place from 7 to 11 December on various 
locations in Utrecht. The program of the Impakt Festival 2005 is not dominated 
by a single theme but features various thematic lines. Nevertheless, there 
is clearly something that all these programs have in common. They are all 
‘Adventures in Sound and Image’. For years, Impakt has been sending its 
audience on adventurous audiovisual trips at its festival, its events and all 
its other projects, and this year is no exception. On our journey of discovery, 
we follow artists in their search for sublime moments. We meet musicians and 
directors who re-create themselves and the universe in their music videos. An 
historic overview shows extraordinary syntheses of artistic vision and political 
involvement. Three remarkable celebrities from the history of Dutch experimental 
cinema show us what they are worth. The Panorama program highlights 
what the new generation has been up to this year. The music program brings 
together audio pioneers from all over the globe. In found footage films, beautiful 
constructions are built from the remainders of previous civilisations. A futurist 
workshop shows us the results of a research into the possibilities to combine 
architecture and information technology. 
It is generally pleasant but always interesting to go out with Impakt. We are not 
quite sure where we will end up yet, but it will be exciting without doubt! 

On behalf of Impakt, I wish you some exciting days! 

Arjon Dunnewind 
Festival director 

VOORWOORD / PREFACE

IMPAKT FESTIVAL 2005
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IMPAKT AWARD
Dit jaar zullen er wederom drie Impakt Awards worden uitgereikt. Het totale 
prijzengeld bedraagt 6.000 Euro en alle films en video’s die bij Impakt hun 
Nederlandse première beleven komen voor de Impakt Award in aanmerking. 
De jury bestaat dit jaar uit: Stefanie Schulte Strathaus en Astria Suparak.
STEFANIE SCHULTE STRATHAUS is curator bij de Freunde der Deutschen 
Kinemathek e.V./Kino Arsenal in Berlijn en is als programmeur verbonden aan het 
International Forum of New Cinema op het filmfestival van Berlijn. 
ASTRIA SUPARAK is curator van film-, video- en audioshows voor internationale 
kunstmusea, galeries en festivals. De afgelopen twee jaar had ze zitting in de 
Amerikaanse nominatiecommissie voor The Media Arts Fellowships (voorheen 
bekend als de Rockefeller Grants).
RANTI TJAN is directeur van het MuseumgoudA. Hiernaast is hij betrokken bij 
Smart Project Space, Amsterdam en museum het Domein in Sittard. Van 1996 
tot 2004 was hij hoofd presentatie van het Centraal Museum, Utrecht. In die 
hoedanigheid werkte hij nauw samen met o.a. Wim T. Schippers, Carsten Höller 
en Pippiloti Rist.
Once again, three Impakt Awards will be presented this year. The total prize 
money amounts to 6000 Euro. All films and videos that have their Dutch 
premiere at Impakt are eligible for the Impakt Award. This year, the jury consists 
of Stefanie Schulte Strathaus and Astria Suparak. 
STEFANIE SCHULTE STRATHAUS is curator at the Freunde der Deutschen 
Kinemathek e.V. / Kino Arsenal in Berlin, and a programmer at the International 
Forum of New Cinema at the Berlin Film Festival. 
ASTRIA SUPARAK curates film, video and audio shows for international art 
museums, galleries and festivals. She has served on the American nomination 
committee for The Media Arts Fellowships (formerly known as the Rockefeller 
Grants) over the last two years.
RANTI TJAN is the director of the MuseumgoudA. Furthermore, he is involved 
in the Amsterdam Smart Project Space and in museum the Domein in Sittard. 
From 1996 to 2004, he has been the presentation coordinator of the Central 
Museum of Utrecht. In that function, he cooperated closely with the likes of Wim 
T. Schippers, Carsten Höller and Pippiloti Rist.

PRIJSUITREIKING EN SLOTVOORSTELLING
Op de laatste dag van het festival, na dagen intensief kijken en fel 
discussiëren zal de jury zijn oordeel bekendmaken. De bekroonde werken zullen 
in de slotvoorstelling vertoond worden, samen met een selectie van andere 
opmerkelijke werken uit het festivalprogramma.

AWARD CEREMONY AND CLOSING SCREENING
On the last day of the festival, after days of intensive viewing en fierce 
discussions, the jury will announce its verdict. The awarded pieces will be 
screened in the closing screening, together with a selection of other remarkable 
works from the festival program.

ZONDAG 11 DECEMBER 
22:00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL

SUNDAY 11 DECEMBER
22:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL

IMPAKT AWARD
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VIDEO Construct 04 Construct VIDEO

Dit tweeluik toont videoclips waarin popsterren zichzelf en het universum 
(her)scheppen. Het standaardformaat van de videoclip is de ‘performative video’ 
waarin de popster of de band zingend en pseudo-optredend in beeld gebracht 
wordt in een toepasselijke omgeving. Deze clips zijn meestal autobiografisch of 
willen op zijn minst die indruk wekken. Toch kan dit ‘format’ ook gebruikt worden 
om een spannend spel te spelen met karakters en persoonlijkheden, waarbij 
musici (of hun regisseurs) nieuwe, parallelle en meervoudige identiteiten creëren. 
Kunstenaars met een meer naar buiten gerichte blik kijken naar de samenleving, 
de wereld en het universum. De ruimte, de geschiedenis en de evolutie worden 
door hen opnieuw vormgegeven. Onze huidige staat van zijn wordt geanalyseerd 
in hightech computeranimaties of in lo-fi futuristische fantasieën die soms 
tegelijkertijd ontroerend en aandoenlijk zijn. Het programma omvat videoclips 
van onder andere The White Stripes, Underworld, Chicks on Speed, Fatboy Slim 
en The Residents. Het is samengesteld door Jessica Manstetten.
This diptych shows how pop stars (re)create themselves and the universe in 
their music videos. The standard ‘performative’ music video is or appears to be 
autobiographical at first sight, showing the pop star or the band singing and 
performing in a suitable environment. This format can be used however to play 
a challenging game with characters and personalities. Thus, the musicians (or 
their directors) can create new, parallel and multiple identities. Artists with more 
of an outward approach focus on our society, the world and the universe. They 
redesign space, history and evolution, while analysing our current state of being 
in ambitious high tech realities or in lo-fi futurist fantasies that are simultaneously 
charming and clumsy. The program features music videos by The White Stripes, 
Underworld, Chicks on Speed, Fatboy Slim and The Residents, to name but a few. 
It has been compiled by Jessica Manstetten.

PROGRAMMA 1 / PROGRAM 1

INNER WORLD - CREATE YOURSELF
De prototypische videoclips tonen een band die een pseudo-live optreden verzorgt 
in een onbestemde omgeving. Dit zal voor ons allemaal wel zo ongeveer de 
saaiste benadering tot het genre vertegenwoordigen. Afgezien van de stereotype, 
gelikte producties met hun gebruikelijke, meestal seksueel getinte rekwisieten 
en settings zijn er echter ook videoclips die aan de hand van deze benadering 
iets bijzonders weten te creëren. Plots volstaat een eenvoudige setting als een 
strand, een auto of een poppodium om iets anders, iets geïnspireerds over te 
brengen: een houding, een indringende sfeer, een bepaalde gevoeligheid, een 
verlangen. In zijn ogenschijnlijke eenvoud is het voorwaar een prestatie als de 
regisseur dit in een videoclip weet te vangen. Als het lukt, is het perfect. 
Een interessant aspect van de ‘performative video’ is de veelvoud aan 
identificatiemogelijkheden. Die zijn veel ingewikkelder en meer diverse dan 
je allicht geneigd bent te denken. Kijkers kunnen vrijelijk heen en weer zweven 
tussen de muzikant (met zijn of haar muzikale vaardigheden), de acteur (de 
muzikant die zichzelf of iemand anders speelt), de ster als privé-persoon (denk 
aan alle televisieprogramma’s over het privé-leven van sterren) en het alter ego 
(het popsterdom) in hun zoektocht naar een object om te bewonderen of zich mee 
te identificeren. In elektronische muziek is de klassieke leadzanger vaak afwezig. 
Deze tekortkoming kan tot een kracht uitgroeien wanneer oorspronkelijke en 
ironische substituten worden gevonden, zoals wanneer een robot John Travolta 
eruit danst. ‘Inner World/Create Yourself’ toont ‘performative videos’ zoals die 
sinds de jaren zestig tot op heden gemaakt zijn. 
The prototypical music video shows a band, giving a pseudo live performance in 
some kind of non-environment. For almost all of us, this will represent the most 
boring approach to the genre. But apart from the stereotypical glossy productions 
with the standard, and usually sexually connotated props and sets, there are 
also music videos that use this ‘performative’ approach to create something 
special, something that stands out. All of a sudden a simple setting, a beach, 
a car or the stage is sufficient and something else is conveyed, something 
inspired: attitudes, atmospheric density, sensitivity, desire. To capture this is the 

CONSTRUCT: INNER
WORLD_OUTER SPACE

CURATOR: JESSICA MANSTETTEN
Jessica Manstetten is een film- en TV-wetenschapper en werkt voor de Muziekvideo 
Sectie van het Short Film Festival Oberhausen en voor de Duisburger Filmwoche. 
Ze is vertaler, freelance curator voor onder andere Femme Totale, Dortmund; 
Traumzeit Duisburg en het International Videofestival Bochum en ze schrijft van 
tijd tot tijd. 
Jessica Manstetten is Film and Media scientist and she works for the International 
Short Film Festival Oberhausen in the Music Video Section and for the Duisburger 
Filmwoche. She is translator, freelance curator for among others Femme Totale, 
Dortmund; Traumzeit, Duisburg and the International Videofestival Bochum and 
she writes from time to time.

achievement of the director and in its apparent simplicity this is more difficult 
than it seems. If it works, it is perfect. 
An interesting aspect of the ‘performative’ video clip is the amount of ‘identification’ 
options. They are more complex and varied than one might think. Viewers can 
float freely between the musician (musical skills), the actor (the musician plays 
himself or a character), the star ‘in private’ (think of all the TV shows about the 
private lives of celebrities) and the Alter Ego (popstardom) in their search for 
an object to admire or to identify with. In electronic music the classical lead 
singer is often absent. This shortcoming turns into something positive when 
creative and ironic substitutes are found, for instance when a dancing robot 
out-performes John Travolta. ‘Inner World/Create Yourself’ presents a selection of 
performative music videos from the sixties to the present.

PROGRAMMA 2 / PROGRAM 2

OUTER SPACE - DO THE EVOLUTION
Tijdreizen door de geschiedenis van de evolutie, toekomstvisioenen, het 
versmelten van organische en onorganische structuren, het ontstaan van 
nieuwe levensvormen, genetische manipulatie, kunstmatige nakomelingen, 
computerfantasieën... De videoclips in dit programma weerspiegelen utopische 
omgevingen in alle mogelijke variaties, nu eens kleurrijk, dan weer zwart-wit. 
Door speels en esthetisch gebruik te maken van visuele technieken wordt het 
mogelijk de wetten van tijd en ruimte achter ons te laten. Drie miljoen jaren 
evolutie kan in drie minuten worden geperst, als in een hallucinerende trip van 
Charles Darwin. Zonder te moraliseren of te polariseren roepen deze werken een 
toekomst op, een wereld die voor ons in het verschiet ligt maar nog de paranoia 
van het heden in zich draagt. Denk maar aan de angst voor mutanten als gevolg 
van nucleaire catastrofes in de jaren zestig, de kosmische fantasieën in de 
jaren zeventig of de nervositeit over de wetenschappelijke vooruitgang en de 
versmelting van lichaam en technologie in de afgelopen decennia. De muzikale 
basis van de videoclip maakt het de werken in dit programma mogelijk uiterst 
gecondenseerd en compact te zijn. Ze sleuren de kijker mee op een visuele reis 
door de tijd. ‘Outer Space - Do the Evolution’ toont futuristische fantasieën, van 
alien tot alienation. 
Time travelling through the history of evolution, visions of the future, the merging 
of organic and inorganic structures, the emergence of new life forms, genetic 
engineering, artificial offspring, computer fantasies... The music videos in this 
program reflect utopian environments in all its variations, sometimes colourful, 
sometimes black and white. Playful and aesthetic use of visual techniques can 
leave the laws of space and time behind: three million years of evolution in three 
minutes, like an acid trip by Charles Darwin. Neither moralising nor polarising, 
these works evocate a future, a world that lies ahead of us but yet bears the 
paranoia of the present. Think of the fear of life forms mutated by nuclear 
catastrophes in the sixties, space fantasies in the seventies and the uncanny of 
science or the merging of body and technology in the last decades. The musical 
basis of the video clip allows works in this program to be very condensed and 
concentrated, it catches the spectator and takes him on a visual time travel. 
‘Outer Space - Do the Evolution’ presents futurist fantasies, from alien to alienation.
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VIDEO Construct 05 Construct VIDEO

PROGRAMMA 1 / PROGRAM 1

INNER WORLD - CREATE YOURSELF

• Knowing Me Knowing You (ABBA)u
Lasse Hallström, Sweden, 1976, 4:00 min.

• I Just Don’t Know What To Do With Myself (The White Stripes),f
Sofia Coppola, USA, 2003, 3:00 min.

• Born Slippy – Version 2 (Underworld)2
Dirk van Dooren, UK, 2004, 4:00 min.

• Since I Left You (The Avalanches)u
Rob Leggatt & Leight Marlin, 2001

• Number One (Playgroup)e
H5, France, 2002, 3:30 min.

• Love Will Tear Us Apart Again (Joy Division)n
Stuart Orme, UK, 1982, 4:00 min.

• Yellow (Coldplay)w
James & Alex, USA, 2001, 4:00 min.

• The City (Jamie Lidell) y
Frédéric D, France, 2004, 5:00 min.

• Held Down (De la Soul) n
Deborah Schamoni, Germany, 2003, 5:00 min.

• She’s a Bitch (Missy Elliot)h
Hype Williams, USA, 1997, 4:30 min.

• Attitude (Suede)e
Linda Heymann, UK, 2003, 4:00 min.

• Swords (Leftfield)s
bigtv, Great Britain, 2000, 4:00 min.

• We Don’t Play Guitars (Chicks on Speed) s
Deborah Schamoni, Germany, 2003

• Heroes (David Bowie)s
Mr. Dorfman, USA, 1977, 3:30 min.

• Subterranian Homesick Blues (Bob Dylan)s
D.A. Pennebaker, USA, 1965 

PROGRAMMA 2 / PROGRAM 2

OUTER SPACE - DO THE EVOLUTION

• Right Here Right Now (Fatboy Slim)
Garth Jennings, USA, 1999, 4:00 min.

• Special Cases (Massive Attack)
H5, UK, 2003, 4:30 min.

• E-Baby (Pleix)
Pleix, France, 2003, 3:00 min.

• Do the Evolution (Pearl Jam) n
Todd McFarlane & Kevin Altiere, USA, 1998, 4:00 min.

• Zeal (Plaid)l
minivegas, UK, 2003, 4:00 min.

• Assessment (Beta Band) t
John Maclean & Robin Jone, UK, 2004

• How Does It Make You Feel? (Air)?
Antoine Bardou-Jacquet, France, 2001, 4:30 min.

• Matki Wandalki (Felix Kubin)i
Mariola Brillowska, Germany, 2004, 2:20 min.

• Second Bad Vibel (Autechre)l
Chris Cunningham, UK, 1999, 5:00 min.

• Earth vs the Flying Saucers (The Residents) s
The Residents, USA, 1974, 2:30 min.

• Year of the Apocalypse (Jimi Tenor)e
Jimi Tenor & Söko Kaukoranta, Finland, 1999, 5:00 min.

• Space Oddity (David Bowie)
Mick Rock, USA, 1969, 4:00 min.

• Scream (Michael & Janet Jackson)m
Mark Romanek, USA, 1998, 5:30 min.

• Believe (Chemical Brothers)e
Dom & Nic, UK, 2005, 4:00 min.

• The Zoo (Funkstörung)o
Zeitguised, Germany, 2004, 1:00 min.

VRIJDAG 9 DECEMBER 
20.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL 

FRIDAY 9 DECEMBER
20:00 HOURS,KIKKER, MAIN HALL 

ZATERDAG 10 DECEMBER 
20.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL 

SATURDAY 10 DECEMBER
20:00 HOURS,KIKKER, MAIN HALL 

We don’t play guitars (Chicks on speed)s

E-Baby (Pleix)y
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Mass for the Dakota Sioux (Bruce Baillie)x

Touching Politics biedt een bijzonder perspectief op de geschiedenis 
van de experimentele en politieke film. De reeks is langs thematische lijnen 
samengesteld en toont films uit de gehele twintigste eeuw die tezamen een 
opvallende synthese vormen van artistieke visie en politiek engagement, van 
autobiografische benaderingen en maatschappelijke conventies. Het zijn films 
waar een radicaal verzet tegen maatschappelijke conventies uit spreekt maar 
die ook kunnen worden opgevat als een pleidooi voor culturele of seksuele 
zelfbeschikking. Het zijn films die hun politieke boodschap overbrengen door met 
narratieve tradities te breken en de versmelting van werkelijkheid en fictie in 
filmrepresentatie bloot te leggen. 
De geschiedenis van de experimentele film is altijd gekenmerkt geweest 
door de drang om het instituut van de commerciële, narratieve film en de 
bijbehorende kijkgewoonten en vooronderstellingen te omzeilen. Andere films 
richten zich op thema’s die taboe waren ten tijde van hun creatie, en dan met 
name thema’s die betrekking hebben op de representatie van seksualiteit. In 
dat verband zijn voortdurend vragen opgeworpen over de (on)mogelijkheid 
de werkelijkheid weer te geven los van de heersende machtsverhoudingen en 
representationele betrekkingen in de maatschappij. De poging een eigen beeld 
van de wereld te scheppen behelsde voor alles een bewustwording van de in het 
medium geïncorporeerde structuren. De korte film heeft niet enkel gediend als 
bespiegeling op de materiële en sociale omstandigheden waaronder films zijn 
gemaakt in een steeds meer door symbolische beelden bepaalde wereld, maar 
ook als een succesvol instrument voor politieke actie en voorlichting. Collectieve 
productieprocessen werden keer op keer als alternatief gesteld voor het principe 
van het individueel auteurschap. 
Touching Politics combineert klassiekers van de filmavant-garde met zelden 
vertoonde experimentele films, documentaires en animaties. Het is een variatie 
op een rondtrekkend programma dat Florian Wüst eerder dit jaar onder dezelfde 
titel heeft samengesteld voor de Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlijn. 
De in 1963 opgerichte Freunde der Deutschen Kinemathek beschikken over een 
uitgebreide verzameling historische en eigentijdse speelfilms, documentaires en 
experimentele werken, die niet slechts opvallen door hun onconventionele vormen 
maar ook door het politieke en maatschappelijke engagement wat eruit spreekt. 
In Touching Politics wordt deze geëngageerde kant voor het voetlicht gebracht in 
vijf verschillende subprogramma’s met in totaal 27 internationale korte films van 
tussen 1962 en 1994. Op het Impakt Festival worden drie programma’s uit de 
oorspronkelijke reeks in ongewijzigde vorm gepresenteerd terwijl één programma, 
Economy of the Modern, is herordend en aangevuld met films van Herman van 
der Horst, Arthur Lipsett en Newsreel. 
‘Touching Politics’ offers a special perspective on the history of experimental 
and political cinema. Curated along thematic lines, the series shows short films 
throughout the 20th century that present an outstanding synthesis of artistic 
vision and political engagement, of autobiographical approaches and social 
contexts. Films that radically articulate resistance to social conventions, that 
can also be understood as a plea for cultural or sexual self-determination. Films 
that achieve their political meaning by breaking with narrative traditions and by 
exposing the fusion of reality and fiction in film representation.
The history of experimental film has always been marked with the urge to get 
around the institution of commercial narrative cinema and the viewing practices 
and pre-conceived ideas of its audience. Other films have focused on contents 
that were taboo at the time of their creation, above all those related to the 
representation of sexuality. In this connection, questions of the represent ability 
of reality outside of socially produced power and representational relationships 
have continually arisen. Creating one’s own image of the world has meant first 
of all to be conscious of the structures written into the medium. Alongside 
this reflection on the material and social conditions of filmmaking in a world 
increasingly governed by symbolic images, the short film has served as a 
successful means of political agitation and education. Collective production 
processes were time and again posed as alternatives to the principle of 
individual authorship.

 
TOUCHING POLITICS

‘Touching Politics’ combines classics of the film avant-garde with rarely 
screened experimental, documentary and animation films. The program is an 
adaptation of a touring program of the same title that Florian Wüst made for 
the Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlin, earlier this year. The archive and 
distribution of the Freunde der Deutschen Kinemathek (founded in 1963) possess 
an extensive collection of historical and contemporary feature, documentary 
and experimental films that not only stick out in their unconventional forms, 
but also engage with political and social themes. This particular aspect of the 
collection is the context for ‘Touching Politics’, which presents in five programs 
27 international short films between 1926-1994. At the Impakt Festival, three 
programs of the original series are presented unchanged, while one program, 
‘Economy of the Modern’, is rearranged and complemented with films by Herman 
van der Horst, Arthur Lipsett and Newsreel.

CURATOR: FLORIAN WÜST
Florian Wüst is kunstenaar, filmmaker en onafhankelijk curator van
experimentele film en videokunst programma’s. Hij woont in Berlijn en
Rotterdam. Hij studeerde Beeldende Kunst aan de Kunstacademie in
Braunschweig en nam deel aan het Masters programma van het Piet Zwart
Instituut in Rotterdam. Hij heeft programma’s samengesteld voor onder
andere het International Short Film Festival Oberhausen, het Imperial War
Museum, de Lux in London en de Werkleitz Biennale in Halle (Saale).
Florian Wüst is an artist, filmmaker and independent curator for
experimental film and video art, living in Berlin and Rotterdam. He studied
Fine Arts at the Braunschweig School of Art and participated in the Master
of Arts programme at the Piet Zwart Institute in Rotterdam. He has curated
programs for amongst others the International Short Film Festival
Oberhausen, the Imperial War Museum, the Lux in London and the Werkleitz
Biennale in Halle (Saale).
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FILM Touching Politics 07 Touching Politics FILM07

PROGRAMMA 1 / PROGRAM 1

CIRCUMSTANCES OF DEPICTION 
De films in dit programma ademen de sfeer die in de jaren zestig ontstond in het 
spanningsveld tussen de existentiële dreiging die van oorlog en racisme uitging 
en de artistieke radicalisering in de omgang met film en werkelijkheid. Onder 
invloed van televisie groeiden politieke gebeurtenissen uit tot mediaspektakels. 
De stortvloed aan alledaagse beelden werd met name verwerkt in found 
footagefilms, onderworpen aan de ontledende hand van de filmmaker. 
The films in this program describe the feeling during the 1960s, established 
between the existential threat from war and racism and the search for artistic 
radicalism in dealing with film and reality. Under the influence of television, 
political events had advanced to being media spectacles. The flood of everyday 
images was especially taken up in found footage films, subjected to the 
dissecting hand of the filmmaker.

Mass for the Dakota Sioux
Bruce Baillie (USA, 1963-1964, 16mm, 20:00 min)
De mis is vanouds een eerbetoon aan het leven. Er bestaat derhalve een 
tegenstelling tussen de vorm van de mis en het thema van de dood. Deze film is 
gewijd aan religieuze mensen (Dakota Sioux) die te gronde werden gericht door 
de beschaving die de mis ontwikkelde. (Bruce Baillie)
The Mass is traditionally a celebration of Life; thus the contradiction between 
the form of the Mass and the theme of Death. The dedication of the film is to 
the religious people (Dakota Sioux) who were destroyed by the civilization which 
evolved the Mass. (Bruce Baillie)

Report
Bruce Conner (USA, 1963-1967, 16mm, 13:00 min)
De samenleving gedijt uitstekend op geweld en dood, hoe hard we dit ook 
proberen te verhullen. Van de arena van het stierengevecht tot die van de 
nucleaire technologie, steeds weer dringen we aan op het spektakel van de 
vernietiging. De kern van Report is erin gelegen dat John F. Kennedy evenzeer 
deel uitmaakte van het spel van de vernietiging als ieder ander. (David Mosen)
Society thrives on violence and death no matter how hard we try to hide. From the 
bullfight arena to the nuclear arena we clamor for the spectacle of destruction. 
The crucial link in Report is that John F. Kennedy was just as much a part of the 
destruction game as anyone else. (David Mosen)

Rohfilm
W+B Hein (West-Germany, 1968, 16mm, 22:00 min)
Het ging Birgit en Wilhelm Hein niet zozeer om meer als wel om andere beelden 
en dus was het vernietigen van het filmbeeld het eerste wat hen te doen stond. 
In 1968 maakten zij Rohfilm, een pure materiaalfilm, waarvoor een onbelichte 
filmstrook werd bekrast en beplakt met stukken found footage, filmperforaties en 
rotzooi. (Stefanie Schulte Strathaus)
Birgit and Wilhelm Hein, it wasn’t a question of more, but of different images, 
and so the first thing to be done was to destroy the film image. In 1968, 
they created Rohfilm, a pure material film, for which a strip of film stock was 
scratched and stuck with pieces of found images, film perforations and trash. 
(Stefanie Schulte Strathaus)

Now!
Santiago Alvarez (Cuba, 1965, 16mm, 6:00 min) 
Now! gaat over de worsteling met rassendiscriminatie in de Verenigde Staten. 
Alvarez monteerde bioscoopjournaalmateriaal, foto’s en stripplaatjes aaneen tot 
een vernietigende kritiek. Als achtergrondmuziek koos hij Lena Horne’s protestlied 
Now, dat in de ban was gedaan in de Verenigde Staten.
Now! is about the struggle against racial discrimination in the USA. Alvarez 
edited together newsreel material, photos, and images from comic strips into 

a shattering condemnation. As a musical background theme, he chose Lena 
Horne’s protest song Now, banned in the United States.

Perfect Film
Ken Jacobs (USA, 1986, 16mm, 22:00 min) 
Perfect Film toont onbewerkt televisiemateriaal met ooggetuigenverslagen van 
de moord op Malcolm X in 1965. Jacobs vond het materiaal en heeft er verder 
niet in gesneden. “De film heeft een historische lading. Maar Jacobs onderkende 
wellicht ook zijn duisterdere implicaties, de suggestie dat we onszelf door de 
schok vergeten en ons overgeven aan de verhalenverteller.” (Genevieve Yue)
Perfect Film presents rushes from TV news footage of eyewitness accounts of 
the assassination of Malcolm X in 1965. Jacobs found the footage in a bin and 
reprinted it untouched. “The film is historically potent, but Jacobs perhaps 
recognised it for its darker suggestions, that in the instant of shock we forget 
and succumb to the storyteller.” (Genevieve Yue)
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T,O,U,C,H,I,N,G (Paul Sharits)

Scorpio Rising (Kenneth Anger)g

PROGRAMMA 2 / PROGRAM 2

RADICAL BODIES 
Feministische films zoals Anne Seversons Near the Big Chakra of klassiekers uit de 
Queer Cinema zoals Kenneth Angers Scorpio Rising doorbraken maatschappelijke 
en patriarchale modellen die in de jaren zestig nog uiterst beperkend waren met 
betrekking tot de weergave van het vrouwelijke lichaam en homoseksuele liefde. 
Dit programma weerspiegelt niet slechts de drang tot taboedoorbreking en 
emancipatie maar ook de tendens van de experimentele film om de grenzen aan 
het waarnemingsvermogen van de kijkers op te blijven rekken. 
Feminist films like Anne Severson’s Near the Big Chakra or classics of Queer 
Cinema like Kenneth Anger’s Scorpio Rising went beyond social and patriarchal 
models that in the 1960s were extremely limiting in relation to the representation 
of the female body and gay love. Alongside taboo breaking and emancipation, 
the program reflects the concern of experimental film to travel beyond the limits 
of the perception capabilities of the viewers.

My Name Is Oona
Gunvor Nelson (USA, 16mm, 1969, 10:00 min)
Gunvor Nelson maakte een indringende en intens lyrische evocatie van de 
binnen- en buitenwerelden van haar dochter. Ondersteund door een, mede door 
Steve Reich geproduceerde, soundtrack worden beelden van het nu eens spelend, 
dan weer peinzend meisje over elkaar heen geplaatst om zo een beeld van de 
kindertijd te schetsen dat eerder verontrustend dan idealiserend is. (Steve Anker)
Gunvor Nelson created a haunting, intensely lyrical evocation of her daughter’s 
inner and outer worlds. Supported by a sound track co-produced by Steve Reich, 
the film superimposes images of the girl at play and in contemplation, showing 
an unsettling rather than an idealized portrait of childhood. (Steve Anker)

Oblivion
Tom Chomont (USA, 1969, 16mm, 6:00 min)
Oblivion is een glimmende fantasie van liefde en verlangen. Het slapende 
lichaam van de geliefde is gedrenkt in schakeringen van kleur en textuur en wekt 
een hemelse herinnering aan een ontspannen dagje thuis. 
Oblivion is a shimmering fantasy of love and desire. The sleeping body of the 
lover drenched in shades of colour and grain, creating an exquisitely sensual 
memory of an unwound day at home.

Near the Big Chakra
Anne Severson (USA, 1971, 16mm, 17:00 min)
Deze film toont in alle rust 37 vrouwelijke vagina’s die in leeftijd uiteenlopen 
van drie maand tot 56 jaar oud. Klinisch noch wellustig, vervult de wonderlijke 
neutraliteit van de film de kijker tegelijkertijd van fascinatie, walging en 
bewondering voor de diversiteit van het vrouwelijke geslacht en uiteindelijk voor 
zijn universaliteit. 
The film presents an unhurried view of 37 female vaginas, ranging in age from 
three months to 56 years. Neither clinical nor leering, its strange neutrality 
makes it possible for the viewer to be simultaneously fascinated, repulsed, 
awestruck at the diversity of women’s genitals, and finally, at their universality.

T,O,U,C,H,I,N,G
Paul Sharits (USA, 1968, 16mm, 12:00 min)
Zuivere kleur en een paar stilstaande filmbeelden wisselen elkaar af in een 
enorme variatie aan overgangen. Hierdoor ervaart de kijker de film als een 
voortdurende en agressieve flikkering. Hij roept tegenstrijdige gevoelens op waar 
Georges Bataille zich niet voor zou hebben geschaamd. (Simon Field)
Pure colour and a few still images alternate in a wide variety of permutations. 
The spectator thus experiences the film as a constant and aggressive flickering. 
Part of its force lies in the contradictory emotions that it evokes and of which 
Georges Bataille would not be ashamed. (Simon Field) 

Scorpio Rising
Kenneth Anger (USA, 1963, 16mm, 29:00 min) 
Scorpio Rising is een van de meest revolutionaire films van de afgelopen 
decennia. Met zijn vlijmscherpe stijl, zijn rock ’n roll montage en zijn opstandige 
allure van motorrijders, seks en dood schiep de film een volkomen nieuw 
precedent. De film staat volledig in het teken van de ironie en toch schetst het 
een nogal verontrustend beeld van het leven in Amerika van de jaren zestig. 
Scorpio Rising is one of the most revolutionary films of the past decades. It set a 
whole new precedent to filmmaking in general, in terms of its fast cutting style, 
rock ‘n roll montages, rebellious allure of motor-cyclists, sex and death. The film 
is all about irony, and yet it says something rather disconcerting about the world 
in America of the 1960s.
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PROGRAMMA 3 / PROGRAM 3

ECONOMY OF THE MODERN 
Economy of the Modern geeft commentaar op de ambivalente technologische 
vooruitgang van de twintigste eeuw. Het enthousiasme over de overmeestering 
van de natuur en de dynamiek van het Europese economische herstel na de 
Tweede Wereldoorlog worden afgezet tegen de maatschappelijke werkelijkheid 
van de totale vermarkting, de macht van de multinationals en de speculatie op 
de aandelenmarkt.
Economy of the Modern comments on the ambivalence of the technological 
advances of the 20th century. The enthusiasm over the mastering of nature and 
the dynamics of economic recovery in Europe after the Second World War are 
juxtaposed with the social reality of total commodification, corporate power and 
stock market speculation

Birth of the Robot
Len Lye (UK, 1935, 16mm, 7:00 min) 
Met deze bizarre poppenanimatie maakte Shell destijds reclame voor zijn 
smeerolie. Een opgewekte motorrijder rijdt de piramides van Egypte op en af. 
Overrompeld door een zandstorm komt hij te overlijden. Nadat er olie uit de 
hemel komt neer geregend, wordt hij echter herboren in de vorm van een zilveren 
robot wiens kracht wegen in staat stelt de hele aardbol te doorkruisen.
A puppet animation fantasy advertising Shell Lubrication oils. A jolly motorist 
careers up and down the pyramids of Egypt. Beset by a sandstorm, he dies and, 
with the help of a shower of oil from heaven, is reborn in the form of a silver 
robot whose power allows roads to criss-cross the globe.

Nieuwe Gronden
Joris Ivens (The Netherlands, 1934, 35mm, 28:00 min) 
Nieuwe Gronden documenteert het enorme project om de Zuiderzee droog te 
leggen. Duizenden mannen hadden meer dan tien jaar gewerkt om nieuw droog 
land te scheppen, maar de wereld had in diezelfde tijd een drastische verandering 
ondergaan. De mannen die de dam hadden gebouwd zaten echter plotseling 
zonder werk en de eerste oogst werd tegen afbraakprijzen van de hand gedaan. 
Nieuwe Gronden documents the gigantic project of the draining of the Zuiderzee. 
Thousands of men had worked over ten years to create new dry land. But the 
world had changed vastly in these same years. The men who had built the dam 
were suddenly unemployed and the first harvest was gotten rid of at throwaway 
prices. (Joris Ivens)

Houen Zo!
Herman van der Horst (The Netherlands, 1952, 35mm, 22:00 min) 
In opdracht van de Mutual Security Administration (MSA) van het Marshallplan 
maakte Herman van der Horst een documentaire over de wederopbouw van 
Rotterdam nadat de stad in 1940 in de as was gelegd door een Duitse luchtaanval. 
De camera volgt een aantal mensen om een beeld te schetsen van de nieuwe 
dynamiek en harmonie in de stad en zijn haven. 
Commissioned by the Mutual Security Administration (MSA) of the Marshall 
Plan, Herman van der Horst made a documentary about the reconstruction 
of Rotterdam which had been devastated in a German air raid in 1940. The 
camera follows a number of persons to create an image of the new dynamic and 
harmony of the city and its harbour. 

Very Nice, Very Nice
Arthur Lipsett (Canada, 1961, 16mm, 7:00 min) 
Arthur Lipsett maakte films over de ontmenselijkende effecten van de industriële 
samenleving met als thematisch tegenwicht de zoektocht naar spirituele verlichting. 
Very Nice, Very Nice, neemt een kijkje achter de façade van onze normaliteit en 
laat zien hoe we onze identiteiten reduceren tot de objecten die we maken. 

Arthur Lipsett made films on the dehumanizing effects of industrial society, 
counter posing that theme with suggestions of a search for spiritual enlightenment. 
Very Nice, Very Nice looks behind the business-as-usual face we put on in life 
and shows the reduction of our identities to the objects we create.

Wilmington
Newsreel (USA, 1968, 16mm, 15:00 min)
Deze documentaire werd gemaakt door Newsreel, een in 1967 opgericht 
activistisch collectief van filmmakers. Ze gaat over het ‘bedrijfsstadje’ 
Wilmington, Delaware. Via hun gigantische bedrijf controleert de familie DuPont 
de stad en zijn arbeiders alsof het hun persoonlijk koninkrijk is. 
This documentary produced by Newsreel, an activist collective of filmmakers 
founded in 1967, is about the ‘company town’ Wilmington, Delaware. Through 
their giant corporation, the DuPont family controls the city and its workers as if it 
were a private kingdom. 

TV of Tomorrow
Tex Avery (USA, 1953, 16mm, 7:00 min) 
De vermaarde tekenfilmmaker Tex Avery maakte een opmerkelijke reeks films die 
toekomstige technologieën belachelijk maakten, zoals The Farm of Tomorrow, Car 
of Tomorrow of TV of Tomorrow. In die laatste film pronkt Avery met het nieuwste 
van het nieuwste in huiselijk amusement, inclusief een televisie-uitzending 
vanuit Mars! 
Renown cartoonist Tex Avery made a notable series of films which poked fun 
at future technologies, like The Farm of Tomorrow, Car of Tomorrow or TV of 
Tomorrow. In the latter, Avery shows off the latest in family home entertainment 
–including a transmission from the planet Mars!
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Khalil, Shaun, A Woman under the Influence (Sharon Lockhart)

PROGRAMMA 4 / PROGRAM 4

BEYOND WORDS 
Deze groep kunstfilms uit diverse decennia thematiseert het communicatieve 
onvermogen van de mens en de moeilijkheid een identiteit te vormen onder 
invloed van persoonlijke herinneringen en rigide maatschappelijke normen. Of 
de films in Beyond Words nu de vorm aannemen van een surrealistische collage 
of van een korte vertelling, ze weten te boeien door hun nauwkeurige compositie 
van beeld en geluid.
This group of art films from several decades thematizes the failure of human 
communication and the difficulty of forming an identity under the influence of 
personal memories and rigid social norms. Whether in the form of a surrealistic 
collage or through the means of an short narrative film, the films in Beyond 
Words are captivating in their precise composition of image and sound.

Filmstudie
Hans Richter (Germany, 1926, 16mm, 4:00 min) 
Dit is Hans Richters eerste surrealistische film, waarin geanimeerde geometrische 
vormen, lijnen en lichtweerspiegelingen worden vermengd met echte foto’s van 
objecten als kunstmatige oogballen vermenigvuldigd door prisma’s.
Hans Richter’s first film in a surrealist vein, mixing animated geometric shapes, 
lines and light reflections with real photographs of objects such as artificial 
eyeballs multiplied by prisms. 

Studie II (Hallucinationer)
Peter Weiss (Sweden, 1952, 16mm, 6:00 min)
Deze door het surrealisme geïnspireerde film toont tegenstrijdige gevoelens van 
rusteloosheid en onenigheid. “Het krachtig psychologisch effect van de beelden 
hangt ongetwijfeld samen met de situatie van het ballingschap. Zo zijn de 
waanzinnige discussies die ontstaan wanneer twee mensen slechts naar elkaar 
schreeuwen op natuurlijke wijze verbonden aan het trauma van de bevreemding.” 
(Peter Weiss)
Inspired by surrealism, the film presents the conflicting feeling of restlessness 
and rupture. “The strong psychological effect of the images is surely related to 
the situation of the exile: the insane discussions that arise where two people only 
shout at each other, these are things that naturally have to do with the trauma 
of alienation.” (Peter Weiss)

Critical Mass
Hollis Frampton (USA, 1971, 16mm, 24:00 min) 
Ik geloof dat Critical Mass als kunstwerk behoorlijk universeel is en betrekking 
heeft op alles meningsverschillen (tussen mannen en vrouwen, of kinderen, of 
oorlog), Het is oorlog! Zelden heb ik een film gezien die zo verfijnd stelling neemt 
over menselijke relaties en hun moeilijkheden. (Stan Brakhage)
As a work of art I think Critical Mass is quite universal and deals with all quarrels 
(those between men and women, or children, or war). It is war! The film is one of 
the most delicate statements about human relationships and the difficulties of 
them that I have ever seen. (Stan Brakhage)

Khalil, Shaun, A Woman under the Influence
Sharon Lockhart (USA, 1994, 16mm, 16:00 min) 
Lockharts debuutfilm toont het voortschrijden van een verschrikkelijke huidziekte 
bij twee jongetjes, een huidziekte die vervolgens veeleer het voortschrijden blijkt 
te zijn van vakkundig aangebrachte schmink. De eerste twee secties zijn portretten 
van de beide jongetjes, de derde is een dramatische scène die gebaseerd is op 
John Cassavetes’ film A Woman under the Influence uit 1974.
Lockhart’s debut film shows the progression of a devastating skin disease of two 
boys, which is successively revealed to be the progression of a skilfully applied 
make-up. The first two sections portrait the boys, the third is a dramatic sequence 
based on the movie A Woman under the Influence by John Cassavetes (1974). 

Sally’s Beauty Spot
Helen Lee (Canada, 1990, 16mm, 12:00 min) 
Een moedervlek boven de borst van een Aziatische vrouw dient als metafoor voor 
de differentiatie tussen zwart en blank, met name zoals die in de popcultuur 
wordt gerepresenteerd. Fragmenten uit het Hollywood-melodrama ‘The World of 
Suzie Wong’ uit 1960 en een collage van stemmen worden afgezet tegen Sally’s 
eigen interraciale relaties en haar groeiende zelfvertrouwen.
A birthmark above the breast of an Asian woman serves as metaphor for the 
differentiation of black and white, above all how it is represented in pop culture. 
Clips from the Hollywood melodrama The World of Suzie Wong (1960) and a 
collage of voices contrast Sally’s own interracial relationships and her increasing 
self-confidence.

Alpsee
Matthias Müller (Germany, 1994, 16mm, 14:00 min) 
In Alpsee wordt het verhaal verteld van een jongen die op zijn weg naar de 
volwassenheid telkens naar fantasiewerelden afdwaalt. De jongen zit gevangen 
in een wereld met alle charmante verschrikkingen van het begin van de jaren 
zestig. (Bernd Kegel)
Alpsee tells the story of a boy who finds himself on the way into adulthood and in 
the process continually strays into fantasy. The boy is captive in a world that is 
sustained by the mood of the early 1960s with all its charming horror. 
(Bernd Kegel)
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Living (Frans Zwartjes)g

In samenwerking met de Filmbank en het Filmmuseum presenteert 
het Impakt Festival een drieluik waarin drie prominente namen uit de 
geschiedenis van de Nederlandse experimentele cinema centraal staan: 
Barbara Meter, Henri Plaat en Frans Zwartjes.
In co-operation with the Filmbank and the Filmmuseum, the Impakt 
Festival presents a triptych focusing on three leading names in the history 
of Dutch experimental cinema: Barbara Meter, Henri Plaat and Frans 
Zwartjes. 

Plaat, Zwartjes en Meter maakten alledrie hun eerste film in de jaren zestig 
en zijn nu nog steeds actief. Terwijl je er bij een fotografisch medium als film 
nauwelijks omheen kunt de werkelijkheid weer te geven, lijken de veteranen 
Meter, Plaat en Zwartjes zich daar juist tegen te verzetten. Plaat noemt zijn films 
“bezweringen”, Meter heeft het over een “voorstel om tijd en ruimte anders waar 
te nemen” en Zwartjes zegt: “Het enige nuttige antwoord op het gesodemieter 
om je heen is kunst”. Hun films spreken direct tot de toeschouwer, zonder 
tussenkomst van woorden of verhalen. Met beelden zeggen ze het onzegbare. 
Hun instrumenten zijn de camera en de plakpers - hun materiaal is het celluloid. 
Hun werkwijze is intuïtief. Ze zijn verknocht aan hun medium.  Wie de oogst 
van veertig jaar film maken bij de drie filmmakers bekijkt, leert ze van nabij 
kennen. De stijlen van de drie auteurs/regisseurs zijn zo verschillend als hun 
persoonlijkheden...
De drie retrospectieven op het Impakt Festival zijn de eerste drie afleveringen 
van HOLLANDSE MEESTERS / DUTCH MASTERS, een reeks programma’s van 
de Filmbank met klassiekers van de Nederlandse experimentele cinema. Het 
Filmmuseum conserveerde de films in het kader van haar driejarige project 
‘de Collectie Nederland van de Experimentele Film’ en maakte speciaal nieuwe 
prints met steun van de Mondriaan Stichting.
Plaat, Zwartjes and Meter all made their first films in the sixties and are now still 
active. Inevitable as it may seem to reproduce reality in a photographic medium 
as film, the veterans Meter, Plaat and Zwartjes seem to resist just that. Plaat 
calls his films “exorcisms,” Meter talks about “a proposal to start perceiving 
reality differently,” and Zwartjes says, “the only useful answer to the humbug 
around you is art.” Their films address the viewer directly, without interference 
by word or narrative. With images they name the unnameable. Their instruments 
are the camera and the splicer. Their material is the celluloid. Their approach 
is intuitive. They love their medium. You can get to know them intimately by 
watching their productions after forty years of filmmaking. The styles of these 
three authors are as different as their personalities... 
The three retrospectives on the Impakt Festival are the first three issues of 
HOLLANDSE MEESTERS / DUTCH MASTERS, a series of programs with Dutch 
experimental film classics. The Filmmuseum has preserved the films as part of 
the three year project ‘de Collectie Nederland van de Experimentele Film’ and 
made special new prints with support of the Mondriaan Foundation.

DUTCH MASTERS

COUCH.CLUB: 
HENRI PLAAT & BARBARA METER
In deze gecombineerde couch.club zullen Henri Plaat en Barbara Meter geïnterviewd 
worden door Kees Hin. Aan de hand van door hun geselecteerde korte films en 
filmfragmenten zullen ze vertellen over hun werk. Deze couch.club is in het 
Engels. Zie ook pagina 30/31. 
In this combined couch.club Henri Plaat and Barbara Meter will be interviewed 
by Kees Hin. They will show a selection of short films and film excerpts and tell 
about their work. This couch.club will be in English. See also page 30/31.
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Der Graf von Rü
(The Netherlands, 1978, 16mm, 5:00 min)
De film dankt zijn ontstaan aan de 78-toerenplaat Der Graf von Rudelsheim. 
Vanuit verschillende camerastandpunten zien we de graaf in kwestie in 
matrozenpak van een lolly genieten. 
The film owes its existence to the 78 rpm record Der Graf von Rudelsheim. From 
various camera positions, we watch the count of Rudelsheim enjoy a lollypop in 
a sailor suit. 

Spurs of Tango
(The Netherlands, 1980, 16mm, 32:00 min)
Korte reisfilm met documentairebeelden van het dagelijks leven in Peru, Bolivia, 
Colombia, Uruguay en Argentinië. Het zijn beelden van vergankelijkheid. In 1981 
bekroond met een Gouden Kalf.
A short travelogue with documentary images of daily life in Peru, Bolivia, 
Colombia, Uruguay and Argentine. The images speak of mortality. In 1981, the 
film was awarded a Golden Calf. 

Other thoughts II
(The Netherlands, 1989, 16mm, 10:00 min)
Een melancholieke film die is samengesteld uit materiaal van verschillende 
reizen. Uit iedere scène blijkt een fascinatie voor de schoonheid van het verval.
This melancholy film brings together material from various journeys. Each and 
every scene shows a fascination with the beauty of decay.

Return to Prestcold
(The Netherlands, 1986, 16mm, 5:00 min) 
Een relatie tussen een koelkast en twee personen. Er verschijnt en verdwijnt van 
alles in de koelkast, zelfs de voeten van een vrouw.
A relationship between a refrigerator and two people. All sorts of things appear 
and disappear in the refrigerator, even the feet of a woman. 

Ladakh
(The Netherlands, 1981, 16mm, 10:00 min)  
In het onherbergzame hooggebergte van Noord India ligt Ladakh. Plaat filmde 
er de grillige bergformaties, een tempel in de woestijn, een dorpje dat vergroeid 
lijkt met de omringende natuur. De bevolking poseert welwillend.
Ladakh is situated in the barren mountains of northern India. Plaat filmed 
whimsical mountain formations, a temple in the desert, a village that seems 
to have been fused with the natural surroundings. The locals willingly pose for 
Plaat’s camera.

Postcards
(The Netherlands, 1974, 16mm, 15:00 min)
Aan de hand van een stapeltje prentbriefkaarten trekken verstilde landschappen, 
steden en mensen voorbij. 
A pile of postcards leads us past various quiet landscapes, cities and people. 
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HENRI PLAAT
Henri Plaat (1936) volgde de Amsterdamse Kunstnijverheidschool (de huidige 
Rietveld Academie). Hij is beeldend kunstenaar en houdt zich naast schilderen, 
tekenen en collages maken sinds 1968 ook met film bezig. Plaat combineert 
een mild absurdisme met sferische documentairebeelden die hij opneemt 
op zijn reizen door Europa, Azië, Amerika en Noord Afrika. Deze twee stijlen 
rijgt hij associatief aaneen. Flarden werkelijkheid - schijnbaar onbelangrijke 
dorpen op verre bergen, een draaiende ventilator die zo mooi zwart-wit is, een 
man met een enorme lolly... het zijn allemaal even wonderlijke beelden. Het 
raadselachtige van schoonheid wordt gevierd met uitgelezen composities in de 
prachtige kleuren van kodachrome 16mm-omkeerfilm.
Henri Plaat (1936) received his education as an artist at the Amsterdam 
‘Kunstnijverheidschool’,  the predecessor to the current Rietveld Academy. 
He is a visual artist who has been working with film since 1968, while 
continuing to paint, draw and make collages. In his films, Plaat combines 
a mild absurdum with documentary images he records on his travels through 
Europe, Asia, America and North Africa. These two styles are connected in 
his works through association. Fragments of reality – apparently unimportant 
villages on far mountain slopes, a turning fan in beautiful black and white, a 
man with an enormous lollypop... all the images are equally curious. The mystery 
of beauty is celebrated with exquisite compositions in the beautiful colours of 
the kodachrome 16mm reversal film.

Spurs of Tango (Henri Plaat)o
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Song for four hands (Barbara Meter)

BARBARA METER 
Barbara Meter (1939) studeerde Nederlands en rondde in 1963 de Nederlandse 
Filmacademie af. Naast het programmeren van onder andere Electric Cinema in 
de jaren zeventig en lesgeven in film, maakte ze een groot aantal experimentele 
films, speelfilms en documentaires. 
Meter maakt de meest `hard core’ experimentele film van de drie ‘Hollandse 
Meesters’. Het medium zelf is een belangrijke inspiratiebron. Bij haar structurele 
films raak je je bewust van het materiaal van het vluchtige medium, film. 
Tegelijkertijd zijn de films persoonlijk en hebben ze een grote poëtische kracht.
Barbara Meter (1939) studied Dutch and graduated in 1963 from the Dutch film 
academy. Apart from programming amongst others Electric Cinema in the seventies 
and teaching film, she made a great number of experimental films, feature films 
and documentaries. 
Meter makes the most ‘hard core’ experimental films of the three Dutch Masters. 
The medium itself is an important source of inspiration. Her ‘structural’ films 
make you aware of the material of the volatile medium, film. At the same time, 
her films are very personal and poetic. 

Song for four hands
(The Netherlands, 1970, 16mm, 4:00 min) 
Een man en een vrouw converseren woordloos–een filmdialoog. 
A man and a woman talk without words in a film dialogue.

Penelope
(The Netherlands, 1995, 16mm, 10:00 min)
Wachten is een staat tussen ongeduld en berusting. Penelope geeft dit afwisselend 
vorm met statische en zenuwachtig bewegende beelden. Af en toe horen we 
flarden van een tekst van een actrice in een oude Hollywoodfilm. Ze brengt onder 
woorden hoe ze wacht, net als Penelope, op een man. 
Waiting is a condition somewhere in-between impatience and resignation. In 
Penelope, this is expressed in turns with static and nervously moving images. 
Every now and then we hear text fragments uttered by an actress in an old 
Hollywood film. She puts into words how she is waiting, just like Penelope, for a 
man. 

In het voorbijgaan (In passing): Feest
(The Netherlands, 1985, 16mm, 20:00 min)
De film heeft elementen van speelfilm, documentaire en experimentele film. 
Er is een feest in een villa. Als een nieuwsgierige ongenode gast sluipt de camera 
nader en draait zijn blik om zo goed mogelijk naar binnen te kunnen kijken. 
The film has elements of feature film, documentary and experimental film. There 
is a party in a villa. As a curious, uninvited guest, the camera sneaks closer and 
turns its gaze to catch as much as possible of what is going on inside.

Andante ma non troppo
(The Netherlands, 1988. 16mm, 7:00 min)
De camera bekijkt een straathoek vanuit het raam van Meters huis. De shots 
herhalen zich, zoals ook de geregistreerde handelingen zich iedere dag opnieuw 
voordoen. Chronologie is niet meer van belang. 
The camera looks at a street corner from the window of Meter’s home. The shots 
repeat themselves, just as the recorded actions are the same day after day. 
Chronology is no longer of any importance. 

Departure on Arrival
(The Netherlands, 1996, 16mm, 22:00 min)
Een film gemaakt zoals de herinnering werkt: met herhalingen van beelden–
mensen, treinen, velden–die steeds een beetje anders zijn. Als je ergens aan 
terugdenkt, is dat ook nooit hetzelfde.
A film made the way memories work, with repeated images–of people, trains, 
fields–that are never quite the same. When you think back of something, it is 
never completely the same either.

Ariadne
(The Netherlands, 2004, 35mm, 12:00 min)
De voortdurende beweging van tanden, wiel, draad, voeten en handen 
suggereren onrust. De onbekende vrouw zou Fausts Gretchen kunnen zijn, 
hopeloos verliefd, of Ariadne die Theseus de draad geeft zodat hij kan 
ontsnappen uit het labyrint, of misschien is ze een van de schikgodinnen, druk 
wevend aan het lot…
The continuous movement of cogs, wheel, thread, feet and hands suggests 
unrest. The unknown woman could be Faust’s Gretchen, hopelessly in love. 
She could be Ariadne, giving Theseus the thread to enable him to escape the 
labyrinth. Or maybe she is one of the Fates, busily weaving our fate…

DONDERDAG 8 DECEMBER 
18.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

THURSDAY 8 DECEMBER
18:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

Penelope (Barbara Meter)e
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FRANS ZWARTJES
Frans Zwartjes (1927) is filmer, musicus, vioolbouwer, tekenaar, schilder en 
beeldhouwer en houdt zich sinds 1968, als boegbeeld van de Haagse School, 
intensief met film bezig, onder meer als docent aan de Vrije Academie in Den 
Haag en de Rietveld Academie in Amsterdam. 
Van de drie ‘Dutch Masters’ komt Zwartjes’ werk komt nog het dichtst bij een 
genre dat iedereen kent: de speelfilm. Zijn films worden bevolkt door acteurs, 
die geschminkt en gekostumeerd in een decor zijn geplaatst om een in scène 
gezette handeling op te voeren. Seksualiteit, psychose, wreedheid, macht en 
onmacht - het zijn thema’s die steeds terugkeren in de films. Keihard zwart-wit 
abstraheert de beelden. Virtuoos camerawerk en een neurotische montage in de 
camera breken het algemene beeld van de realiteit af en vervangen haar door 
een persoonlijke, vaak verontrustende werkelijkheid.
Frans Zwartjes (1927) is filmmaker, musician, violinmaker, drawer, painter and 
sculptor. He has been heavily involved in film since 1968, both as a filmmaker 
and as a teacher at the ‘Vrije Academie’ in The Hague and at the Rietveld 
Academy in Amsterdam. 
Of the three ‘Dutch masters’, Zwartjes approaches the regular feature film the 
closest in his works. In his films, actors are adorned with make-up and costumes 
and are put in a setting to enact a staged event. Sexuality, psychosis, cruelty, 
power and powerlessness are ever recurring themes in his films. The images 
are abstracted in ruthless black and white. The general idea of reality is broken 
down by brilliant camera work and neurotic editing to replace it with a personal 
and often disturbing reality. 

Spectator
(The Netherlands, 1970, 16mm, 11:00 min)
Christiaan Manders en Moniek Toebosch spelen in deze film de kunstenaar en 
zijn model. Veilig verborgen achter zijn optiek krijgt de fotograaf geen genoeg 
van wat het lang gewimperde, glamoureuze model hem biedt. 
In this film, Christiaan Manders and Moniek Toebosch play the artist and his 
model. Hidden safely behind his camera, the photographer can’t get enough of 
what the glamorous model with her long eye lashes has to offer him.

Pentimento
(The Netherlands, 1979, 16mm,  73:00 min)
Een ijzig blauw domineert deze film. In een monumentaal pand onderwerpt 
een groep wetenschappers vrouwen aan onduidelijke experimenten waarin 
seksualiteit en wreedheid voortdurend in elkaar overgaan. Aan dit gruwelijk 
spel van macht en onmacht is bij het uitbrengen van de film door een militante 
groep feministes aanstoot genomen. Ten onrechte: Pentimento is immers een 
kunsthistorische term die duidt op een verborgen beeld onder het beeld waaruit 
je kunt opmaken hoe een kunstwerk is ontstaan. De film is eerder een aanklacht 
tegen de scheve machtsverhoudingen in onze wereld, dan een bevestiging.
This film is dominated by an icy blue. In a monumental building a group of 
scientists submit women to obscure experiments, in which sexuality and 
cruelty constantly merge into one another. When the film was released, this 
horrifying game of power and powerlessness was condemned severely by a 
militant group of feminists. The criticism was undeserved. After all, Pentimento 
is an art-historical term for a hidden image underneath the actual image giving 
an indication of how the latter evolved to its current state. The film does not 
endorse the lopsided power relations in our world but actually challenges them. 

VRIJDAG 9 DECEMBER 
18.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

FRIDAY 9 DECEMBER
18:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

VRIJDAG 9 DECEMBER 
20.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

FRIDAY 9 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

COUCH.CLUB: 
Frans Zwartjes
In deze couch.club zal Frans Zwartjes geïnterviewd worden door Moniek 
Toebosch, films vertonen van zichzelf en van Peter Kubelka en Bruce Conner 
en vertellen over zijn werk en ideeën. Deze couch.club zal in het Nederlands 
gehouden worden. Zie ook pagina 30/31.
In this couch.club Frans Zwartjes will be interviewed by Moniek Toebosch and tell 
about his work and ideas. He will show films by himself, as well as films by Peter 
Kubelka and Bruce Conner. Please note this couch.club will be in Dutch. See also 
page 30/31.

Pentimento (Frans Zwartjes)o

IMP_005_Mag_layout_DEF.indd   155



FILM & VIDEO Matthias Müller 16 Matthias Müller                    FILM & VIDEO16

THE MEMO BOOK 
FILMS, VIDEOS AND INSTALLATIONS BY MATTHIAS MÜLLER

In 1991 presenteerde Impakt voor het eerst een retrospectief over Matthias 
Müller. Veertien jaar later richt het festival wederom zijn blik op deze unieke 
Duitse filmmaker. Müllers oeuvre is in de tussentijd alleen nog maar gegroeid in 
diversiteit en pracht. 
In 1991 Impakt first presented a retrospective of Matthias Müller. Fourteen 
years later the festival will again put the focus on this unique German 
filmmaker. In the years that passed Müller’s oeuvre has grown in diversity and 
its splendour has just become more beautiful.

Matthias Müller werkt als film-, video- en fotokunstenaar in Keulen en 
Bielefeld. Zijn werken laten zich lezen als een ongeschreven geschiedenis van 
de experimentele cinema in Duitsland, een geschiedenis die met vertoningen 
van super-8 films begint en met internationale tentoonstellingen nog lang 
niet is afgelopen, want Müllers weg loopt niet lineair. Zijn kronkelende paden 
voeren naar een opvatting van de audiovisuele kunst waarbij de cinema als 
belangrijkste referent fungeert. De cinema vormt voor hem een oerervaring waar 
hij steeds weer naar terugkeert. 
Matthias Müller bracht zijn kindertijd door in het west Duitsland van de 
jaren zestig. In 1985 richtte hij, samen met Christiane Heuwinkel en zes 
andere filmmakers in Bielefeld het super-8 filmcollectief Alte Kinder op, 
waarbij ze, aldus een dagblad, “ hun sociale huurwoningen tot filmstudio’s 
bombardeerden.” 
In die tijd begon ook de nauwe samenwerking met de componist Dirk Schaefer, 
die als pendant van de super-8 camera een kleine speelgoedsampler hanteerde. 
In de jaren negentig werkte Müller vooral op het 16mm-formaat. Het collectief 
onderbewustzijn, filmische conventies, onze beeldcultuur en zijn eigen 
persoonlijke herinneringen werden behandeld in prachtige korte films. Sinds 
de Phoenix Tapes uit 1999 werkte Müller steeds weer met Christoph Girardet 
aan gemeenschappelijke projecten, nu ondersteund door digitale technieken. 
Dit Hitchcockwerk betekende Müllers doorbraak in de kunstwereld. Müllers 
films, video-installaties en fotowerken zijn gepresenteerd in belangrijke musea 
en festivals over heel de wereld. Sinds 2003 geeft Matthias Müller aan de 
hogeschool voor de mediakunst in Keulen ook les in experimentele. 
Matthias Müller works as a film, video and photo artist in Cologne and Bielefeld. 
His works can be read as an unwritten history of the experimental cinema in 
Germany, which begins with his super-8 experiments in Bielefeld and is far from 
over with his international exhibitions, for he has never been known to follow 
a linear route. His twisted paths lead him to take cinema as the main point of 
reference for the audio-visual arts. Film is the primordial experience he returns 
to time and again. 
Matthias Müller grew up in the West Germany of the sixties. In 1985 he founded 
the Bielefeld super 8 film co-op Alte Kinder together with Christiane Heuwinkel 
and six other film makers, “turning their council houses into film studios,” 
as a newspaper put it. At that time he began his close co-operation with the 
composer Dirk Schaefer, who operated a toy sampler as a counterpart to Müller’s 
super-8 camera. 
In the nineties, Müller mainly worked in the 16mm-format. The collective 
consciousness, cinematic conventions, our visual culture and his own personal 
memories were addressed in beautiful short films. Ever since the Phoenix 
Tapes from 1999, Müller has been co-operating with Christoph Girardet in 
common projects, now supported by digital techniques. This Hitchcock work was 
Müller’s breakthrough in the art world. Müller’s films, video installations and 
photographic works have been presented by important festivals and museums 
all over the world. Since 2003, Matthias Müller has also been working as a 
professor in experimental film for the Academy of Media Arts in Cologne.
(Stefanie Schulte Strathaus) 

MATTHIAS MÜLLER

PROGRAMMA 1 / PROGRAM 1

Aus Der Ferne – The Memo Book 
(Germany, 1989, 16mm,  28:00 min) 
Een bespiegeling op de dood van een vriend aan AIDS. “ Wat begon als een 
eerbetoon aan een dode vriend, draaide uit op een verkenning van de eigen 
identiteit van de filmmaker en de sensualiteit van het mannelijke lichaam” 
(Sebastian Grober)
A meditation on the death of a friend by AIDS. ‘What began as a tribute to a 
dead friend, turned out as a journey into the filmmaker’s own identity and the 
sensuality of the male body. (Sebastian Grober)

Sleepy Haven HH
(Germany, 1993, 16mm, 14:00 min)
Geïnspireerd door de zeeromans van het einde van de negentiende eeuw en de 
beeldentaal van mijlpalen in de avant-gardecinema als Fireworks van Kenneth 
Anger uit 1947 en Un Chant D’Amour van Jean Genet uit 1950 laat de film zijn 
akoestische en visuele materiaal verzwelgen, oplossen en verhullen. 
(Gallery Thomas Erben) 
Inspired by maritime novels of the late 19th century and by the imagery of 
avant-garde film landmarks such as Fireworks (Kenneth Anger, 1947) and 
Un Chant D’Amour (Jean Genet, 1950), the film allows its acoustic and visual 
material to submerge, dissolve, and conceal. (Gallery Thomas Erben)

Sternenschauer – Scattering Stars 
(Germany, 1994, 16mm, 2:00 min)
Scattering Stars is een loflied aan het licht dat zijn onderwerp in vervoering 
ontvouwt met een flonkerende glans (Mike Hoolboom)
Scattering Stars is a paean to light that rapturously unfolds its subject with a 
shimmering luminosity. (Mike Hoolboom) 

Home Stories HH
(Germany, 1990, 16mm, 6:00 min)
Een collage van Hollywood melodrama’s uit de jaren vijftig en zestig die direct 
van het televisiescherm zijn gefilmd. De voortdurend terugkerende motieven 
en clichés qua spanning en plot maken naadloze overgangen mogelijk tussen 
scènes uit verschillende films met verschillende personages. In de montage 
lijken de bewegingen en gebaren van de actrices, waaronder sterren als Lana 
Turner, Tippi Hedren en Grace Kelly, gechoreografeerd en op elkaar afgestemd. 
(Roger Hallas)
A collage of Hollywood melodramas of the 1950s and 1960s, filmed directly 
from the television set. The constantly recurring motifs of suspense and clichés 
of plot make it possible to move seamlessly among scenes from different films 
with different protagonists. In the montage, the movements and gestures of 
the actresses–stars like Lana Turner, Tippi Hedren, and Grace Kelly–seem 
choreographed and planned for each other. (Roger Hallas)

Alpsee 
(Germany, 1994, 16mm, 15:00 min)
In beeld gebracht met een scherp oog voor interieurs en met een rusteloze 
vindingrijkheid voert Alpsee de volwassenwording van een jongen ten tonele, die 
pijnlijke breuk tussen kinderlijke afhankelijkheid en volwassen individuatie (Mike 
Hoolboom)
Photographed with an exquisite eye for interiors and a restless invention, Alpsee 
stages a boy’s coming of age, that painful rend between infant dependency and 
mature individuation. (Mike Hoolboom)

ZATERDAG 10 DECEMBER 
14.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

SATURDAY 10 DECEMBER
14:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1
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Pensão Globo 
(Germany, 1997, 16mm, 15:00 min)
De film volgt zijn protagonist op zijn weg uit een hotelkamer door een labyrint 
van straten. In bloederige kleuren en duizelingwekkende door elkaar heen 
schuivende beelden staat de film stil bij ontbinding en bij de poreuze grenzen 
tussen leven en dood. (Het New York Film Festival) 
Shadowing his protagonist from a hotel cell into labyrinthine streets, the film 
contemplates dissolution and the permeable boundaries between life and death 
in sanguinary colours and swimming superimpositions. (The New York Film 
Festival)

Phantom
(Germany, 2001, video, 5:00 min)
Phantom lijkt rechtstreeks uit de geestenwereld afkomstig te zijn. Het is een 
bloedrood gekleurde fantasie over wat er schuilgaat achter de gordijnen die de 
levenden van de doden lijkt te scheiden. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Phantom seems to come straight from the realm of the spirits; it’s a blood-red 
coloured fantasy about what lies beyond the curtains that apparently separate 
the living from the dead. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Vacancy 
(Germany, 1998, 16mm, 15:00 min)
Brasilia, de utopische stad zoals die in Vacancy naar voren komt is een door zijn 
bewoners ontvluchte plek, een museum dat slechts door zijn personeel in leven 
wordt gehouden. (Canyon Cinema) 
Brasilia, the utopian city as represented in Vacancy is a place abandoned from 
its inhabitants, a museum kept alive by its staff only. (Canyon Cinema)

ZATERDAG 10 DECEMBER 
22.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

SATURDAY 10 DECEMBER
22:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

PROGRAMMA 2 / PROGRAM 2

(Germany, 2004, video, 24:00 min) 
Album wordt gevoed door mijn persoonlijke arsenaal aan herinneringen. De 
talrijke bewegende beelden, die ik over de jaren zonder duidelijk doel heb 
vergaard, vormen de visuele bron van deze collage: wrakhout en rommel die 
een rivier afdrijft, een plastic zak die rond wervelt rond een draad, een shirt dat 
in een open raam hangt. Deze motieven komen elkaar tegen, als foto’s in een 
fotoalbum. De ingevoegde teksten draaien om processen als herinnering, toe-
eigening en verlies. De terugkerende thema’s blijven fragmentarisch, als zinnen 
die geïsoleerd uit een dagboek zijn geplukt. Ze vergezellen de beelden en eigenen 
ze zich tijdelijk toe zonder ze wezenlijk te veranderen. De beelden blijven open, 
dubbelzinnig en autonoom. (Matthias Müller)
Album is nurtured by my personal arsenal of memories. Numerous moving 
images, collected by me over the years without any particular purpose in mind, 
are the visual source of this collage: flotsam and jetsam floating down a river, 
a plastic bag swirling around a wire, a shirt hanging in an open window. These 
motifs encounter each other, as do pictures in a photo album. Inserted texts 
revolve around processes of memory, appropriation and loss. Their recurring 
themes stay fragments – like single sentences lifted from a diary. They 
accompany and temporarily possess the images, only to ultimately leave them as 
they are: open, ambiguous and autonomous. (Matthias Müller)

Nebel 
(Germany, 2000, 35mm, 12:00 min)
Müller gaat Jandls uitdaging aan om dingen achterstevoren te bekijken en 
vertaalt zijn paradoxale logica naar een eigen filmtaal. Hij weet aan de valkuil 
te ontsnappen de beelden van de dichter één op één te illustreren en werkt in 
plaats daarvan met veel subtielere persoonlijke associaties. (Marcy Goldberg)
Müller takes up Jandl’s challenge of looking at things backwards and forwards, 
and translates his paradoxical logic into filmic terms. He successfully avoids 
the pitfall of stringing together one-to-one illustrations of the poet’s imagery. 
Instead, he has chosen personal associations that are far more subtle. 
(Marcy Goldberg)

Manual (Matthias Müller & Christoph Girardet)
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PROGRAMMA 3 / PROGRAM 3

Play
with Christoph Girardet (Germany, 2003, video, 7:00 min)
Een montage van found footage beelden van publiek met een fascinerende 
spanningsboog. De film creëert een griezelig effect omdat onze verbeelding de 
gezichten van de mensen in het publiek diep kan doorgronden.
A montage of found footage images of audiences shapes a captivating dramatic 
arc. The film creates an uncanny effect, since our imagination can read fathoms 
deep into the faces of the people in the audience.

Phoenix Tapes #3-#6
with Christoph Girardet (Germany, 1999, video, 45:00 min)
Jean-Luc Godard kwam ooit met de veronachtzaamde eis dat “filmcritici 
films zouden moeten maken in plaats van ze te bekritiseren.” Dat is precies 
wat Christoph Girardet en Matthias Müller hebben gedaan. Ze hebben niet 
simpelweg nog een film over Hitchcock gemaakt. Hun Phoenix Tapes vormen het 
bewijs dat het wel degelijk mogelijk is anno 1999 nog een film te maken samen 
met Hitchcock. (Stadtblatt Bielefeld)
There is a neglected and ignored demand from Jean-Luc Godard: “Film critics 
should make films instead of criticising them.” This is exactly what Christoph 
Girardet and Matthias Müller have done. They have not simply made another film 
about Hitchcock. Their Phoenix Tapes are proof: it is possible to make a film with 
Hitchcock in 1999. (Stadtblatt Bielefeld)
#3 Derailed
Duistere, droomachtige beelden, ingebed in shots van in stoom gehulde 
locomotieven en bewegende machineonderdelen.
Dark and dreamlike imagery embedded in shots of locomotives under steam and 
moving machine parts.
#4 Why Don’t You Love Me? 
Dit rariteitenkabinet toont de excentriekste boeven en psychopaten van 
Hitchcock, met bijzondere aandacht voor de dubieuze betrekkingen die ze 
onderhouden met hun aanhankelijke en dominerende moeders. 
A freak show presenting Hitchcock’s most eccentric villains and psychopaths - 
paying special attention to the dubious relation to their clinging and possessive 
mothers. 
#5 Bedroom 
In de naadloze montage van Bedroom ontvouwt zich een wreed psychologisch 
drama.
In the seamless montage of Bedroom a cruel psychodrama unfolds. 
#6 Necrologue 
Bedroom vindt een vervolg in de roerloze stilte van een enkel shot van een vrouw 
die zich in een toestand bevindt ergens tussen droom en dood, angst en apathie. 
Bedroom finds its continuation in the silence and frozen motion of a single shot 
of a woman in a state in-between dream and death, agony and apathy. 

Manual 
with Christoph Girardet (Germany, 2002, video, 10:00 min)
In zijn vorm internaliseert Manual de technologische toestand die het toont. Elke 
flitsende cut tussen beelden van ingedrukte knoppen is in gang gezet door een 
omgegooide schakelaar op de montagetafel. Oorzaak en gevolg bezwijken in een 
kortsluiting veroorzakende loop van betekenis. (Chris Darke)
In its form Manual internalises the condition of the technology it displays. Every 
flash-cut between images of buttons being pressed has been triggered by an 
editor’s finger flicking a switch. Cause and effect collapse into a short-circuited 
loop of signification. (Chris Darke)

Beacon 
with Christoph Girardet (Germany, 2002, video, 15:00 min)
Beacon is een montage van opnames die zijn gemaakt op tien verschillende 
locaties aan de kust, verspreid over heel de wereld. De film creëert één nieuwe 
denkbeeldige locatie, waarbij verre echo’s van zeeverhalen zich vermengen met 
de banaliteit van het toeristische strandleven van tegenwoordig. 
Beacon is a montage of location shots filmed at ten different places around the 
world. All of them are located at the coast. ‘Beacon produces a single, imaginary 
locale. Distant echoes of stories of the sea mingle with the banality of today’s 
touristy beach life. 

Mirror
with Christoph Girardet (Germany 2003, 35mm cinemascope, 8:00 min)
Een vrouw, een man, gasten op een feestje. Achtergronden, die geleidelijk aan 
worden verlaten. De overblijfselen van een gebeurtenis. Blikken die nergens meer 
op worden geworpen. Mirror schept een sfeervol beeld van wat tussen wal en 
schip valt, het naamloze gebied tussen samenzijn en isolatie. 
A woman, a man, guests at an evening party. Settings, which are gradually 
abandoned; the remains of an event, gazes that have lost their object. Mirror 
creates an atmospheric image of the ‘in between’, the nameless sphere between 
belonging and isolation. 

ZATERDAG 10 DECEMBER 
16.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

SATURDAY 10 DECEMBER
16:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1
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COUCH.CLUB: 
Matthias Müller
Matthias Müller wordt geïnterviewd door Peter Delpeut en verteld aan de hand 
van films van Christoph Girardet, Bruce Conner, Tom Chomont en Bruce Baillie 
over zijn ideeën en de technieken die belangrijk zijn in zijn werk. 
Zie ook pagina 30/31.
Matthias Müller will be interviewed by Peter Delpeut, show films by Christoph 
Girardet, Bruce Conner, Tom Chomont and Bruce Baillie and tell about the ideas 
and techniques that are important to his work. Also see page 30/31

ZATERDAG 10 DECEMBER 
20.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1 

SATURDAY 10 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

Mirror (Matthias Müller & Christoph Girardet)
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Het Found Footage Festival is een undergroundfenomeen uit de Verenigde Staten. 
Het festival is een verzamelplek voor wonderlijke en hilarische fragmenten uit 
videotapes die gevonden zijn in tweedehandswinkels, vrijmarkten, magazijnen 
en afvalcontainers. Het festival heeft zijn thuisbasis in New York maar toert 
met zijn voorstellingen door heel Amerika. Joe Pickett en Nick Prueher, de 
programmeurs van het Found Footage Festival, presenteren de voorstellingen zelf 
en voorzien hun gevonden videorariteiten van commentaar en extra informatie. 
Het materiaal varieert van merkwaardig geproduceerde bedrijfsvideo’s tot in 
ongenade gevallen home-movies. Het Found Footage Festival ontrukt deze 
verloren gewaande filmkliekjes aan de vergetelheid en warmt ze opnieuw voor u 
op in een onderhoudende lofzang op het gevonden beeld.
The Found Footage Festival is an underground phenomenon from the United 
States. The festival is a safe haven for odd and hilarious clips from videotapes 
found at thrift stores and garage sales and in warehouses and Dumpsters. The 
festival has its home base in New York but it presents screenings throughout 
the United States. The festival curators, Joe Pickett and Nick Prueher, host each 
screening and provide their video obscurities with commentary and additional 
information. From the curiously-produced industrial training video to the 
forsaken home movie donated to Goodwill, the Found Footage Festival resurrects 
these forgotten treasures and serves them up in an entertaining celebration of 
all things found.
Joe Pickett en Geoffrey Haas van het Found Footage Festival zullen twee 
speciaal samengestelde programma’s op het Impakt Festival presenteren. 
Joe Pickett and Geoffrey Haas of the Found Footage Festival will present two 
specially compiled programs at the Impakt Festival.

THE FOUND FOOTAGE 
FESTIVAL

SHOW #1: FBI WARNING
FBI warning brengt een uur aan opgediepte familiefilmpjes, lang geleden 
kwijt geraakte oefenvideo’s en weer boven water gekomen industriële 
voorlichtingsfilms. Een van de hoogtepunten is een betreurenswaardige, door een 
nog jonge en speelse Arnold Schwarzenegger gepresenteerde reisvideo in Rio de 
Janeiro, gevonden in een uitdragerij in New York. En zo zijn er meer videopareltjes 
gevonden voor dit programma. 
FBI warning features an hour’s worth of unearthed home movies, long lost 
exercise videos, and recovered informational industrial videos. Highlights 
include a regrettable travel video for Rio de Janiero hosted by a young and frisky 
Arnold Schwarzenegger, which was found at a thrift store in New York City.  All 
this plus several more found video gems.
It Only Takes A Second (1996, 3:45 min)d
McC (1986, 5:43 min)C
Jan Terri (1993-94, 3:40 min)i
Washlet (2002, 2:31 min)t
John & Johnny (1982, 5:00 min)y
Exercise Video MontageEE  (1988-94, 5:10 min)e
Kirk’s 40th BirthdayKK  (1992, 5:04 min)y
Stop & Think (2003, 3:46 min)
Religious Medley (apx. 1990-98. 4:24 min)y
Arnold Schwarzenegger’s Carnival in RioRR  (1983, 5:16 min)o
Jack Rebney (1990, 4:37 min)

SHOW #2: BAD TRACKING
Bad Tracking brengt in zestig minuten een grabbelton aan misplaatste 
bedrijfshipheid, overenthousiaste vaderlandsliefde, plus een op video vastgelegd 
weekend van door bier geïnspireerde uitspattingen. Ook is er aandacht voor 
woedende en ongrappige religieuze idioten, voor het Amerikaanse nationale 
videospelteam en–het kon niet missen–voor niet-erotische onverbloemde 
frontale mannelijke naaktheid. 
Bad Tracking features a 60-minute grab bag of misguided corporate hip ness, 
overly enthusiastic patriotism, and a weekend of beer-induced debauchery 
caught on video.  Also included are angry and unfunny religious nuts, a US 
national video game team and, of course, non-erotic full frontal male nudity.
Music Medley #1 (1986-98, 11:30 min)1
Life Is For Living (2000, 3:20 min)g
Religious Showdown (1987, 2000, 3:12 min)n
Wendy’s Grill Skill (1989, 4:09 min)l
Potpourri (2000-01, 3:57 min)
Air Jam Medley (apx. 1984-1998, 4:19 min)y
Secret Video Game Tips (1989, 2:33 min)
Exercise Video Montage #2EE  (apx. 1987-91, 5:45 min)2
Memorial Day (2000, 6:00 min)y
Patriotic Medley (apx. 1986-2004, 3:25 min)y

Arnold Schwarzenegger’s Carnival in Rio

Life Is For Living

DONDERDAG 8 DECEMBER
20:00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL

THURSDAY 8 DECEMBER
20:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL

VRIJDAG 9 DECEMBER
24:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

FRIDAY 9 DECEMBER
24:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1
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VIDEO Wonder Showzen Night 21 Wonder Showzen Night                   VIDEO2

Wonder Showzen, de verrassing van Impakt’s AV-BBQ van deze zomer, is terug 
met een speciaal samengesteld programma boordevol nieuw materiaal. Voor wie 
het deze zomer gemist heeft de kans om het in te halen. Voor wie het gezien heeft 
zijn er nieuwe avonturen van oude bekenden.
Wonder Showzen is een absurdistische cabaret- en variétéshow verluchtigd 
met een team van poppen, jongeren, tekenfilms en oude voorlichtingsfilms. 
Herinner je je al die woensdagmiddagen die je voor de buis door hebt 
gebracht? De zondagochtenden in pyjama? Welnu, Wonder Showzen neemt 
je televisiefavorieten uit je kindertijd en vormt ze om tot een verwrongen 
nachtmerrie. Wonder Showzen wordt gemaakt door PFFR. Een glinsterend 
kleinood stortte neer vanuit de hemelen, zwarte wolken ontploften op aarde 
en PFFR (spreek uit “P.F.R.”) kwam tot stand. PFFR is samengesteld uit een 
kleine groep uiterst gemotiveerde jongeren (van 13, 15 en ouder) die een band 
oprichtten om een relletje te trappen in de bibliotheek. Elk instrument wordt 
gebruikt. De vrijheid klinkt door in elk gejank. En de resulterende razernij en 
minachting veroorzaakt een grote barst in de Berlijnse muur. Regelmatig 
fantastisch, incorrect, lenig en zich verslikkend in paardenhaar belichaamt 
PFFR het definitieve messengevecht tussen de theorie en het hevig concrete 
specimen. “United We Doth” beantwoordt de eeuwige vraag “Would I?” met een 
weergalmend “Hair-lip.” De 21ste eeuw begon eigenlijk op 11 september, maar 
eigenlijk eigenlijk begon hij pas in de lente van 2003 toen PFFR de zaak op 
een hoger plan bracht. PFFR is de band waar je je dode kleinkinderen over zult 
vertellen. 
Wonder Showzen, the revelation of Impakt’s AV-BBQ of this summer, is back 
with an especially compiled program filled to the brim with new material. For 
those who have missed them this summer, this is the chance to make up, while 
those who have seen the show can now be treated to new adventures by the old 
familiars. 
Wonder Showzen is an absurdist comedy/variety show spiked with a team 
of puppets, kids, cartoons and old educational films. Remember all those 
Wednesday afternoons you spent in front of the tube? Sunday mornings in your 
jammies? Well, Wonder Showzen takes your favorite things about watching TV 
as a kid and turns them into a twisted nightmare. Wonder Showzen is made by 
PFFR. A shimmering gem crashed down from the heavens, black clouds exploded 
unto the earth and PFFR (pronounced P.F.R.) was formed. PFFR is made up of 
a small group of highly motivated young people (13, 15 + older) who started 
a band to cause a riot in the library. Every instrument is used, every yowl rings 
of freedom, and the resulting fury and condescension puts a large crack in 
the Berlin Wall. Frequently fantastic, incorrect, loose-limbed and choking on 
horse hair, PFFR is the final knife fight betwixt theory and vehement concrete 
specimen. “United We Doth” answers the eternal question “Would I?” with a 
resounding “Hair-lip”. The 21st century really began on 9/11, but it really really 
began the Spring of 2003 when PFFR took it up a notch. 

 
WONDER SHOWZEN NIGHT

VRIJDAG 9 DECEMBER
24:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

FRIDAY 9 DECEMBER
24:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

Wonder Showzen, Ocean Island (PFFR)d

PFFR
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TENTOONSTELLING Video Dictionary 22 Video Dictionary                      EXHIBITION22

De videoDictionary is een verzameling korte videowerken die door de bezoeker als 
een soort van visueel ‘woordenboek’ geraadpleegd kan worden. Meer dan vijftig 
kunstenaars hebben ieder een video gemaakt van exact 1 minuut waarin ze, 
in beelden hun definitie geven van een begrip uit het engelse woordenboek. 
Het is daarbij niet toegestaan om woorden te gebruiken in de video of op de 
soundtrack. Op deze manier wordt de relatie tussen woorden en bewegende 
beelden onderzocht.
Het project is geïnitieerd door Manual Saiz en Jorge Bravo van 
TheVideoArtFoundation. De videoDictionary is een soort reizende tentoonstelling 
die bij iedere presentatie in omvang groeit. Het project is al eerder gepresenteerd 
in Londen, Barcelona en Madrid en bevat nu werken van onder andere Marijke 
van Warmerdam, Jeroen Kooijmans, Johan Grimonprez, Girardet/Müller, Pierre 
Bismuth, Sophie Whettnall, Mark Lewis, Antoni Muntadas, Alicia Framis en 
Emmanuelle Antille. Een compleet overzicht is beschikbaar op http://www.
videodictionary.org/
In opdracht van het Impakt Festival worden nieuwe bijdragen gemaakt door 
Gabriël Lester (Nederland), Yeondoo Jung (Korea), Aernout Mik (Nederland) en 
Yael Bartana (Nederland). Deze nieuwe films zullen al onderdeel zijn van de 
video-Dictionary zoals die tijdens het Impakt Festival te zien is.
The videoDictionary is a collection of short video works that visitors can consult 
as a sort of visual ‘dictionary’. More than fifty artists have made a video of 
exactly one minute, in which they use images to give a definition for a concept 
from the English dictionary. Contributors to the project are not allowed to use 
words in the video or on the soundtrack. Thus the relation between words and 
moving images is explored. 
The project has been initiated by Manual Saiz and Jorge Bravo of 
TheVideoArtFoundation. The videoDictionary is a travelling exhibition that grows 
in volume at every presentation. It has now been presented in London, Barcelona 
and Madrid and contains works by Marijke van Warmerdam, Jeroen Kooijmans, 
Johan Grimonprez, Girardet/Müller, Pierre Bismuth, Sophie Whettnall, Mark Lewis, 
Antoni Muntadas, Alicia Framis and Emmanuelle Antille to name but a few. A 
complete overview is available at www.videodictionary.org. 
Impakt has asked Gabriël Lester (The Netherlands), Yeondoo Jung (Korea), 
Aernout Mik (The Netherlands) and Yael Bartana (The Netherlands) to make new 
contributions. These films will already be part of the videoDictionary as it can be 
viewed at the Impakt Festival.

CASCO, OUDEGRACHT 366
OPEN VAN 8 T/M 11 DECEMBER, VAN 12:00 TOT 22:00 UUR
OP 7 DECEMBER VAN 18:00 TOT 20:00 UUR
GRATIS ENTREE
OPEN FROM 8 TO 11 DECEMBER, FROM 12:00 TO 22:00 HOURS 
ON 7 DECEMBER FROM 18:00 TO 20:00 HOURS 
FREE ENTRANCE 

 
VIDEODICTIONARY
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EXHIBITION Chasing The Sublime 23 In The Age of Crystal TENTOONSTELLING23

Het ‘sublieme’ in de zin van de ervaring van een angstaanjagende of bijna 
bovennatuurlijke schoonheid is misschien wel de meest basale inspiratiebron 
van kunst. De zucht naar grenservaringen, naar datgene wat de realiteit 
ontstijgt of ons juist beklemmend direct confronteert met wat vreemd en eigen 
is tegelijkertijd,heeft kunstenaars door de eeuwen heen gedreven bij het maken 
van schilderijen en het schrijven van verhalen. Van de Gothic Novel met zijn 
fascinatie voor het duistere en mysterieuze tot het gebruik van psychedelica om 
een hogere staat van bewustzijn op te roepen, van de door de overweldigende 
grootsheid van de natuur geïnspireerde werken van schilders als Caspar 
David Friedrich en Arnold Böcklin tot de muzikale extase in de hedendaagse 
sub-culturen, aan al deze kunstuitingen ligt ten grondslag de zoektocht naar 
iets wat grootser is dan de mens. Maar hoe staat het met het ‘sublieme’ aan 
het begin van het derde millennium, in de eeuw waarvan het aanzien bepaald 
zal worden door bijna onbeperkte mogelijkheden om nieuwe werkelijkheden te 
creëren, bewegend en levensecht? In deze tentoonstelling zijn diverse werken 
bijeengebracht van kunstenaars die zich bewegen op het grensvlak tussen 
nostalgie en virtualiteit, tussen romantiek en digitaal.
The sublime–in the sense of experiencing a frightening or almost supernatural 
beauty–is perhaps the most basic source of inspiration for the arts. Throughout 
the ages, artists have been driven to make paintings or tell stories by the desire 
for borderline experiences, for things that transcend reality or confront us 
instead with what is both strange and hauntingly familiar. From the gothic novel 
with its fascination with the dark and mysterious to the use of psychedelics 
for evoking a higher state of consciousness, from paintings inspired by the 
overwhelming majesty of nature by artists like Caspar David Friedrich and Arnold 
Böcklin to the musical ecstasy in contemporary subcultures... all these art forms 
go back to the urge for something larger than life. But how about the ‘sublime’ 
at the beginning of the third millennium, in a century that will be determined 
by almost limitless possibilities for creating new realities, animated and true to 
life? This exhibition brings together various works by artists who are exploring 
the borderlines between nostalgia and virtuality, between romanticism and 
digitality. 

CHASING THE SUBLIME 
IN THE AGE OF CRYSTAL

ANNIKA LARSSON
New Gravity (Sweden, 2003, single projection, 30:00 min, loop)
Op het Impakt Festival 2001 was Annika Larsson vertegenwoordigd met 40-15 
en DOG. Vier jaar na haar tentoonstelling’s debuut in Nederland is Larsson 
weer te zien op het Impakt Festival met het werk New Gravity. De voor Larsson 
zo typerende elementen zijn ook in dit nieuwe werk aanwezig: indringende 
close-ups, langzame lang aangehouden shots en hypnotiserende muziek. 
Maar met New Gravity dient zich ook een nieuw element aan in het werk van 
Larsson, die van de digitale animatie. Met New Gravity richt Larsson haar blik 
wederom op het andere geslacht. Dit maal zijn het puistige pubers die zwelgend 
ronddwalen in iets wat nog het meest weg heeft van een soort van gothic disco. 
Bijna obsessief focust Larsson op de details in, kleding en gedrag waarmee de 
jongeren zich tot hun groep bekennen. Lusteloos laten ze zich meeslepen door 
de duistere klanken van de muziek en ze verliezen zich in hun eigen trance. 
De depressieve maalstroom voert hun uiteindelijk naar een angstwekkende 
verschijning, een Verlosser, het ultieme Kwaad, of beide ?
On the Impakt Festival 2001, Annika Larsson was represented with 40-15 and 
DOG. Four years after her Dutch debut, Larsson is back on the Impakt Festival 
with the work New Gravity. All the elements that are so characteristic of Larsson 
are present in this work: probing close-ups, long slow shots and hypnotic music, 
but New Gravity introduces a new element in her work too: digital animation. 
Larsson directs her gaze in New Gravity at the other sex once again. This time 
she follows pimply teenagers that roam around melodramatically through 
something closely resembling a gothic disco. Almost obsessively, Larsson 
focuses on the details in clothing and behaviour with which the adolescents 
express their loyalty to the group. Listlessly, they let the dark sounds of the 
music carry them away, losing themselves in their own trance. The depressive 
vortex finally leads them to a frightening figure, a Redeemer, ultimate Evil, or 
both? 

CENTRAAL MUSEUM, NICOLAASKERKHOF 10
OPEN VAN 8 T/M 11 DECEMBER, VAN 11:00 TOT 17:00 UUR 
GRATIS ENTREE OP VERTOON VAN IMPAKT PASSE-PARTOUT, DAGKAART OF 
IMPAKT TENTOONSTELLINGSPAS. DE IMPAKT TENTOONSTELLINGSPAS IS 
VERKRIJGBAAR IN KIKKER EN CASCO
OPEN FROM 8 TO 11 DECEMBER, FROM 11:00 TO 17:00 HOURS 
FREE ENTRANCE WITH IMPAKT PASSE-PARTOUT, DAY TICKET OR IMPAKT 
EXHIBITION PASS. THE IMPAKT EXHIBITION PASS IS AVAILABLE IN KIKKER 
AND CASCO

New Gravity (Annika Larsson) - Courtesy Andréhn-Schiptjenko, Stockholmy

New Gravity (Annika Larsson) - Courtesy Andréhn-Schiptjenko, Stockholmy
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TENTOONSTELLING Chasing The Sublime 24 In The Age of Crystal EXHIBITION24

VICTOR ALIMPIEV
Sweet Nightingale (Russia, 2005, single projection and three monitors, e
6:00 min, loop)
Summer Lightnings (Russia, 2004, single projection, 3:00 min, loop)s
Victor Alimpiev is zonder twijfel een van de meest veel belovende Russische 
kunstenaars van dit moment. Zijn werk is lastig in woorden te vatten omdat 
Alimpiev als geen ander beeld en geluid inzet om datgene te vangen dat zich 
niet in andere media laat vatten. De gevoelens die zijn werk oproepen zijn even 
sterk als onduidbaar. ‘Betovering’, ‘vervreemding’ en ‘verrukking’, de termen 
zijn adequaat en tegelijkertijd ontoereikend om de essentie van het werk van 
Alimpiev te beschrijven. 
Het sculpturale karakter van de menselijke figuur is een terugkerend element 
in het werk van Alimpiev. Zoals een schilder zijn verf op het doek smijt, gaat 
Alimpiev met zijn acteurs om. Hij lijkt hierbij sterk geïnspireerd door de 
biomechanische trainingsmethodes die de Russische acteur en theaterregisseur 
Vsevolod Meyerhold in de eerste helft van de vorige eeuw ontwikkelde. Alimpiev 
orkestreert zijn acteurs, hij laat ze rituele handelingen uitvoeren en collectief 
bewegen in theatrale settings. Het resultaat doet enerzijds denken aan het 
werk van Aernout Mik alhoewel Alimpiev door cameravoering en beeldbewerking 
een surrealistische sfeer weet te scheppen die hem weer dicht bij Matthew 
Barney brengt. Alimpievs werkmethode valt nog het beste te omschrijven als 
die van de ‘lyrische suggestiviteit’. De manier waarop hij muziek inzet in zijn 
werk en de manier waarop hij met zijn beelden kadert en monteert maken een 
sterk intuïtieve indruk. Waar documentaire tendensen de boventoon lijken te 
voeren in de hedendaagse beeldende kunst kiest Alimpiev nadrukkelijk voor 
kunstmatigheid. Alimpiev biedt een blik op een wereld die zich bevindt boven de 
onze. Voor de duur van zijn werk zijn we deelgenoot van een intens moment van 
buitengewone schoonheid. Subliem in de waarste zin van het woord.
Victor Alimpiev is without doubt one of the most promising Russian artists of 
the moment. His work is hard to catch in words, because Alimpiev succeeds 
like no one else in expressing things with images and sounds that could not be 
expressed in any other medium. The feelings his work evokes are as intense as 
they are obscure. ‘Enchantment’, ‘alienation’, ‘rapture’... these terms are both 
adequate and insufficient to describe the essence of Alimpiev’s work. 
The sculptural character of the human figure is a recurring element in his work. 
He treats his actors as a painter flinging paint at the canvas. The bio-mechanic 
training methods that the Russian actor and theatre director Vsevolod Meyerhold 
developed in the first half of the twentieth century seem to be a major influence. 
Alimpiev orchestrates his actors, he lets them carry out rituals and lets them 
move collectively within theatrical settings. The result is similar in a way 
to Aernout Mik’s work, but Alimpiev’s camera work and image manipulation 
create a surreal atmosphere that brings him closer to Matthew Barney. The 
best way to describe Alimpiev’s modus operandi is ‘lyrical suggestivity’. He 
gives the impression of trusting on his intuition in his use of music and his 
editing of images. While documentary tendencies seem to be predominant in 
the contemporary visual arts, Alimpiev emphatically chooses for artificiality. 
Alimpiev offers a glimpse of a world that is situated somewhere above our 
own. For the duration of the work, we share an intense moment of extraordinary 
beauty. Sublime in the truest sense of the word. 

FLATLAND GALLERY, LANGE NIEUWSTRAAT 7 / ABRAHAM DOLEHO/ F
OPEN VAN 8 T/M 11 DECEMBER, VAN 12:00 TOT 22:00 UUR
OP 7 DECEMBER VAN 18:00 TOT 20:00 UUR
GRATIS ENTREE
OPEN FROM 8 TO 11 DECEMBER, FROM 12:00 TO 22:00 HOURS 
ON 7 DECEMBER FROM 18:00 TO 20:00 HOURS 
FREE ENTRANCE

(Victor Alimpiev)g

IMP_005_Mag_layout_DEF.indd   24IMP_0 2424



EXHIBITION Chasing The Sublime 25 In The Age of Crystal   TENTOONSTELLING

JEREMY BLAKE
Sodium Fox (USA, 2005, installation, single projection, 14:00 min, loop)x
Winchester Trilogy, consisting of:yy
Winchester (USA. 2002, plasma screen, 21:00 min, loop)r
1906 (USA, 2003, plasma screen, 18:00 min, loop)6
Century 21 (USA, 2004, plasma screen, 12:00 min, loop)1
In de afgelopen vijf jaar heeft Jeremy Blake zijn naam in de internationale 
kunstwereld gevestigd met de manier waarop hij abstracte schilderijen, 
filmbeelden, geluid en animatie samen laat komen in een proces dat hij zelf 
omschrijft als “time-based paintings,” op tijd gebaseerde schilderijen. Zijn zich 
voortdurend herhalende DVD’s zijn wereldwijd in musea op plasmaschermen 
vertoond. Naast exposities in de traditionele kunstinstellingen zijn zijn 
hallucinerende omvormingen van kleuren en vormen te zien geweest in Paul 
Thomas Andersons film Punch-Drunk Love en hebben ze als visuele begeleiding 
gediend in Becks liveshow tijdens zijn Sea Change toer. 
De Winchester Trilogie is gebaseerd op het leven van Sarah Winchester, 
erfgename van de uitvinder van het Winchester-geweer. Vanaf 1884 hield ze 38 
jaar lang 22 timmermannen 24 uur per dag aan het werk om in San Jose een 
herenhuis van 160 kamers te bouwen volgens de instructies die ze kreeg van een 
spiritistisch medium. Het medium verklaarde dat de geesten van de duizenden 
mensen die door het Winchester-geweer de dood hadden gevonden nu wraak 
zochten en haar uiteindelijk zouden doden. Om zich te redden moest ze stug 
door blijven bouwen aan een huis voor haarzelf en de geesten. In zijn recentste 
werk, Sodium Fox, gaat Jeremy Blake door met het combineren van zijn formele 
vondsten met unieke vertelwijze. Sodium Fox maakte hij samen met David 
Berman, de zanger en liedjesschrijver van de indie-rockband The Silver Jews. In 
dit 14 minuten durende werk legt Blake innerlijke en externe landschappen onder 
de loep als vergelijkbare dragers van subjectiviteit. 
During the last five years Jeremy Blake has established himself on the 
international art scene with his fusion of abstract paintings, film footage, sound 
and animation. A process he himself describes as “time-based paintings”. His 
continually looping DVDs have been projected on plasma screens at museums 
world wide, and outside the traditional art institutions his hallucinatory 
transmutations of colours and shapes have played an important part in 
Paul Thomas Anderson’s movie Punch-Drunk Love and served as a visual 
accompaniment to Beck’s live shows during his Sea Change tour. 
The Winchester Trilogy is based on the life of Winchester Rifle heiress, Sarah 
Winchester. From 1884 and 38 years onwards she kept 22 carpenters at work 24 
hours a day, building a 160-room Victorian mansion in San Jose following the 
instructions given to her by a spiritualist medium. The medium explained that 
spirits of the thousands of persons, who had died because of the Winchester 
riffle, were now seeking vengeance and would ultimately kill her too. To save 
herself she had to build, and continue to build, a house for herself and the 
spirits. With his most recent piece Sodium Fox, Jeremy Blake continues to meld 
his formal inventions with unique ways of story telling. Sodium Fox was created 
in collaboration with David Berman singer and songwriter of the indie-rock  band 
The Silver Jews. In this 14-minute work, Blake focuses on examining internal and 
external landscapes as similar vessels for subjectivity. 

ACADEMIEGALERIE, MINREBROEDERSTRAAT 16
OPEN VAN 8 T/M 11 DECEMBER, VAN 12:00 TOT 22:00 UUR
OP 7 DECEMBER VAN 18:00 TOT 20:00 UUR
GRATIS ENTREE
OPEN FROM 8 TO 11 DECEMBER, FROM 12:00 TO 22:00 HOURS 
ON 7 DECEMBER FROM 18:00 TO 20:00 HOURS 
FREE ENTRANCE

Sodium Fox (Jeremy Blake) - Courtesy Feigen Contemporary, New Yorkx

Winchester (Jeremy Blake) - Courtesy Feigen Contemporary, New Yorkr
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MUZIEK 26 Jamie Lidell MUSIC26

Het muziekprogramma van het Impakt Festival zal dit jaar een ware 
ontdekkingstocht worden. In Theater Kikker zullen veertien toonaangevende live 
acts gepresenteerd worden. Het festival opent op woensdag met een optreden 
van de immer spetterende Jamie Lidell. De tweede avond is een luisteravond met 
drie Scandinavische elektronicagroepen. Free jazz en gewaagde improvisaties 
komen vrijdag voorbij. De zaterdag brengt een lang programma dat begint 
met een potpourri aan vernieuwende maar dansbare elektronica en eindigt 
met de traditionele Impakt zaterdagavondparty. Op zondag sluiten we het 
muziekprogramma af met een mooi audiovisueel concert.
The music program of the Impakt Festival will be a succession of adventures and 
discoveries this year. Fourteen leading live acts will give us their best in Theater 
Kikker. Jamie Lidell opens the festival on Wednesday with a performance that 
promises to be spectacular as ever. Three electronic groups from Scandinavia 
will turn the second evening into a true listening evening. Friday will bring 
free jazz and daring improvisations. There will be a long program on Saturday, 
starting with a potpourri of innovative but readily danceable electronics and 
ending with the traditional Impakt Saturday night party. A beautiful audio-visual 
concert will provide the music program with a fitting final on Sunday.

CURATOR: DAVE DRIESMANS 
In 1997 was Dave Driesmans één van de oprichters van (K-RAA-K)3, een 
Belgische toonaangevende organisatie die nieuwe (pop)muziek promoot. Hiermee 
organiseert hij onder andere het Pauze en het (K-RAA-K)3 festival en werken 
ze nauw samen met het filmfestival Courtisane. Naast concertorganisator en 
labelmanager is Dave Driesmans ook grafisch ontwerper.
In 1997, Dave Driesman was one of the founders of (K-RAA-K)3, a leading 
Belgian organisation for the promotion of new (pop) music. With (K-RAA-
K)3, he helped organise the Pauze festival and the (K-RAA-K)3 festival and 
he collaborated closely with the film festival Courtisane. Apart from concert 
organiser and label manager, Dave Driesmans is also graphic designer. 

 
MUZIEK / MUSIC

WOENSDAG 7 DECEMBER 
21.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, 8 EURO

WEDNESDAY 7 DECEMBER
21:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, 8 EURO

JAMIE LIDELL (UK) 
Superster in wording die dé soulmuziek van de 21ste eeuw brengt. Denk aan 
Prince die een ode brengt aan Marvin Gaye en Otis Redding tijdens een bijzonder 
leuke, maar uit de hand gelopen afterparty.
Met visuals van Pablo Fiasco.
This superstar of the future brings the quintessential soul music of the twenty-
first century. Imagine Prince paying tribute to Marvin Gaye and Otis Redding 
during an after party that is great fun but is completely going out of hand. With 
visuals by Pablo Fiasco. 

SUPERSILENT

HENRIK RYLANDER
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NEW SCANDINAVIAN CONVERSATIONS

THE IDEALIST (Sweden) & JOHANNES HELDEN (Sweden)
The Idealist is Joachim Nordwall, hoofd van de Zweedse platenlabel iDEAL. Sinds 
een tiental jaar maakte hij deel uit van verschillende experimentele elektronica-
projecten zoals Alvars Orkerster, Kid Commando en Skull Defects. The Idealist 
is het eerste soloproject van hem en hij brengt daarmee warme, organische 
atmosferische muziek. Voor Impakt gaat Nordwall in dialoog met beelden van 
Johannes Helden: www.johanneshelden.com
The Idealist is Joachim Nordwall, the head of the Swedish music label iDEAL. He 
has been collaborating for about ten years in various experimental electronic 
projects such as Alvars Orkerster, Kid Commando and Skull Defects. The Idealist 
is his first solo project and brings warm, organic and atmospheric music. At 
the Impakt Festival, Nordwall will enter into a dialogue with images by his 
compatriot Johannes Helden: www.johanneshelden.com

ALOG (Norway)
Alog bestaat uit Espen Sommer Eide en Dag-Are Haugun, twee Noren die 
goed begrepen hebben hoe je anno 2005 nog boeiend kunt blijven in het 
elektronicagenre. Het naadloos vermengen van akoestische instrumenten en 
computer is hierbij de sleutel. Op hun laatste album, opnieuw uitgegeven door 
het toonaangevende Rune Grammofon, gebruiken ze minder digitale manipulatie 
en hoor je veel meer directe onbewerkte opnames. Het Amerikaanse indiewebzine 
Pitchfork schreef over hen: “Each Alog track is its own small world with its own 
internal logic, and Miniatures collects nine good ones without a single dud. An 
excellent record.” 
Alog consists of Espen Sommer Eide and Dag-Are Haugun, two Norwegians who 
understand thoroughly how keep the genre of electronics fascinating in the 
twenty-first century. The key to their success is merging acoustic instruments 
seamlessly with the computer. On their latest album, reissued by the leading 
label Rune Grammofon, they use less digital manipulation and include a growing 
number of direct unprocessed recordings. The American indie music website 
Pitchfork wrote about them: “Each Alog track is its own small world with its own 
internal logic, and Miniatures collects nine good ones without a single dud. An 
excellent record.”

ENRIK RYLANDER (Sweden)
Rylander kan beroep doen op een indrukwekkende cv als beeldend kunstenaar en 
muzikant. Toch bezit zijn werk een robuustheid die je eerder zou verwachten van 
een stel Amerikaanse noise-underground kids. Zijn zware, hypnotische opnamen 
zijn onbewerkt en ruw maar tegelijkertijd ook zeer behendig in ritmiek. 
Op zijn laatste album Traditional Arrangements of Feedback vormt hij ‘feedback’ 
tonen om tot zeer meeslepende en stuwende techno.
Rylander can boast an impressive CV as a visual artist and musician. 
Nevertheless, his works have a roughness you would rather expect from 
some American noise underground kids. His heavy, hypnotic recordings are 
unprocessed and raw but have a great rhythmic agility nevertheless. On his 
latest album, entitled Traditional Arrangements of Feedback, he transforms 
feedback sounds into compelling and powerful techno.

DONDERDAG 8 DECEMBER 
22.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, 8 EURO

THURSDAY 8 DECEMBER
22:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, 8 EURO

ETERNAL RHYTHM

LOOSERS (Portugal)
Rock, space, drone, ceremonie en primitief zijn kernwoorden bij Loosers, een 
trio uit Lissabon dat in haar eentje de Portugese hoofdstad uit zijn winterslaap 
heeft geschud. Ze halen inspiratie uit het rituele jammen van Sun City Girls, de 
polyritmiek van No-Neck Blues Band en de post-punk van This Heat. 
Rock, space, drone, ceremony and primitive... these are the key words to the 
Loosers, a trio from Lisbon that have succeeded single-handedly in waking the 
Portuguese capital from its slumbers. They take their inspiration from the ritual 
jams of Sun City Girls, the polyrhythmic of No-Neck Blues Band and the post-
punk of This Heat. 

MOUTHUS (USA)
Extatische en geïmprovisserde psychedelica is het handelsmerk van het uit 
New York afkomstige Mouthus. Ze haalden hun inspiratie bij psych-noisehelden 
als Jandek en Fushitsusha. Vorig jaar tourde de groep uitgebreid in de States 
met Double Leopards, Hair Police en Dead Machines. Met nieuwe platen, onder 
andere op het Ecstatic Peace label van Sonic Youth gitarist Thurston Moore, in de 
hand komen ze naar Europa om te touren. Zet je alvast schrap want dit zal geen 
easy listening te worden.
Ecstatic and improvised psychedelics are the trade mark of Mouthus from New 
York. The group takes their inspiration from psych noise heroes like Jandek 
and Fushitsusha. Last year, they toured extensively in the States with Double 
Leopards, Hair Police and Dead Machines. They return now to tour in Europe with 
a number of new albums, appearing amongst others on the Ecstatic Peace Label 
of Sonic Youth guitarist Thurston Moore. You better brace yourself, because this 
is not going to be an easy ride. 

SUPERSILENT (Norway)
Het Noorse Supersilent, het vlaggenschip van het florerende Rune Grammofon-
label, houdt er een excentrieke manier van werken op na. De band repeteert 
nooit, de leden komen enkel samen op het podium om te spelen en hun albums 
zijn geselecteerde live improvisaties. De groep omschrijft hun eigen geluid 
het liefst als ‘no-man’s-land-music’, een toepasselijke term voor de clash van 
jazz, elektronica, ambient en hedendaagse compositie die ze brengt. Helge 
Sten schreef in The Wire over het super kwartet: “Supersilent have developed a 
telepathic ability to improvise beyond cliché and sustain a high energy barrage 
of free playing or brooding meditations transformed by samplers and electronic 
effects.” 
The Norwegian band Supersilent, the showpiece of the flourishing Rune 
Grammofon label, has an eccentric way of going about their business. They 
never rehearse, they only come together on the stage to play and their albums 
are selected live improvisations. They prefer to describe their own sound as ‘no 
man’s land music’, which is actually quite an adequate term for their unique 
clash of jazz, electronics, ambient and contemporary composition. Helge Sten 
wrote in The Wire about the super quartet: “Supersilent have developed a 
telepathic ability to improvise beyond cliché and sustain a high energy barrage 
of free playing or brooding meditations transformed by samplers and electronic 
effects.”

VRIJDAG 9 DECEMBER
22.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, 10 EURO

FRIDAY 9 DECEMBER
22:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, 10 EURO
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COUCH.CLUB: MICROMUSIC /CHIPTUNES:

6955 (Japan) & KIMONOPHONIC(Canada)
Muziek met speciaal gecreëerde muzieksoftware voor oude spelcomputers zoals 
Atari’s, Commodores en Gameboys. Voor de één pure nostalgie, voor de ander 
beperking als creatieve stimulans. 6955 en Kimonophonic  demonstreren in deze 
workshop hun capaciteiten. Neem je eigen Atari of Gameboy mee!
Music with especially created music software for old game computers like the 
Atari, the Commodore or the Gameboy. For some this may be pure nostalgia. For 
others the limitation is a creative stimulant. 6955 en Kimonophonic demonstrate 
what they are worth in this workshop. And don’t forget to bring along your own 
Atari or Gameboy! 

CLUB AND DUB

KIMONOPHONIC (Canada)
Door middel van digitale apparatuur verwerkt Kimonophonic field recordings, 
samples en akoestische geluiden tot melodieuze en opgewekte dansmuziek. Je 
kunt zijn werk plaatsen tussen The Books, Four Tet en Caribou.
With digital means Kimonophonic processes field recordings, samples and 
acoustic sounds resulting in melodious and cheerful dance music. His works has 
much in common with The Books, Four Tet and Caribou.

RHYTHM & SOUND (Germany)
Als Scion verkenden Rene Löwe en Peter Kuschnereit sinds begin jaren ‘90 
reeds het grensgebied tussen dub en techno. Ze stonden daarmee aan de 
basis van de toonaangevende platenlabels Chain Reaction en Basic Channel 
en de gespecialiseerde platenwinkel Hardwax. Vroeger speelden ze onder de 
pseudoniemen Vainquer en Substance, vandaag vooral als Rhythm & Sound. 
Met hun laatste plaat See Mi Ya  kregen we een ‘one-riddim’-album: tien vocale 
versies van de See Mi Ya-riddim en een instrumentale. Voor elke versie werd de 
riddim anders gearrangeerd en gemixt, wat ervoor zorgt dat deze plaat nooit 
vervelend wordt. Sublieme dub en rootsreggae van wereldniveau!
Under the name of Scion, Rene Löwe and Peter Kuschnereit have been exploring 
the borderlands between dub and techno since the beginning of the nineties. 
Their work stood at the basis of leading music labels like Chain Reaction and 
Basic Channel and the specialised record store Hardwax. In the past they 
also used the pseudonyms Vainquer and Substance a lot, but these days they 
generally perform as Rhythm & Sound. Their latest album is a ‘one riddim’ 
album, containing ten vocal versions and one instrumental version of the See 
Mi Ya riddim. For each version, the riddim was arranged and mixed differently 
for this album, which hasn’t a dull moment as a consequence. Sublime dub and 
world class roots reggae! 

ANDREAS TILLANDER (Sweden)
Andreas Tillander is een Zweedse “click’n’cuts” meester die platen maakte voor 
toplabels als Raster Noton en Mille Plateaux. Zijn laatste plaat onder de naam 
‘Mokira’ is een boeiende excursie weg van glitch-beats maar richting ambient en 
post pop. Voor Impakt brengt hij stuwende dubtechno.
Andreas Tillander is a Swedish click ’n’ cuts master who made albums for top 
labels like Raster Noton and Mille Plateaux. His latest album, entitled ‘Mokira’, is 
a fascinating excursion away from glitch beats towards ambient and post pop. 
At Impakt, he will bring powerful dub techno. 

6955 (Japan)
Het Japanse 6955 was er als één van de eerste bij om zijn Gameboy te 
misbruiken tot een instrument. De Gameboy Pocket Camera bevatte een kleine 
sub-game genaamd DJ Mode waarmee je kleine loops op enkele kanalen kon 
laten lopen. 6955 vertelt hierover : “...the most important reason I use the 
GBCamera is because it’s so limited. I can’t work with complete freedom/control. 
I need limitations. It’s inspiring to see how far you can push something that 
wasn’t meant to be pushed.” Live brengt 6955 zeer energieke dansmuziek.
6955 from Japan was one of the first to misuse his Gameboy as an instrument. 
The Gameboy Pocket Camera contained a small sub-game called DJ Mode 
for making small loops through a few channels. 6955 explains: “….the most 
important reason I use the GBCamera is because it’s so limited. I can’t work with 
complete freedom/control. I need limitations. It’s inspiring to see how far you can 
push something that wasn’t meant to be pushed.” Live on stage, 6955 brings 
very energetic dance music. 

LDEN TYRELL (The Netherlands)
De remix van de underground electrohit Space Invaders Are Smoking Grass van 
I-f zorgde voor Alden Tyrells doorbraak. In augustus 2005 stond hij op Lowlands. 
Nu is het de beurt aan Utrecht. Electro ? Italo ? VPRO’s 3voor12 houdt het op 
“Balletjes stuiterende coca disco“ … Ook fijn als je plankgas op de Duitse 
Autobahn rijdt!
The remix of the underground electro hit Space Invaders Are Smoking Grass 
by l-f meant Alden Tyrell’s breakthrough. In August 2005, he performed at the 
Lowlands festival. Now it’s Utrecht’s turn. Is it electro? Is it italo? On the VPRO 
program 3voor12 they described it as “coca disco for bouncing balls...” But it is 
great too when driving at full throttle over the German highways! 

ZATERDAG 10 DECEMBER 
16.00 UUR, KIKKER, KLEINE ZAAL, GRATIS ENTRREE

SATURDAY 10 DECEMBER
16:00 HOURS, KIKKER, SMALL HALL, FREE ENTRANCE

ZATERDAG 10 DECEMBER 
22.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, 10 EURO

SATURDAY 10 DECEMBER
22:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, 10 EURO

IMPAKT PARTY
Zaterdagavond is er als vanouds een Impakt Party, met het staartje van 
de Club & Dub avond (6955 & Alden Tyrell) en diverse DJ’s en VJ’s. Hou 
de flyers in de gaten.
As of old, there will be an Impakt Party on Saturday night, combining the end 
of the Club & Dub night (6955 & Alden Tyrell) with various DJ’s and VJ’s. Keep a 
close watch on the flyers.

ZATERDAG 10 DECEMBER
24:00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, 10 EURO

SATURDAY 10 DECEMBER
24:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, 10 EURO
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COUCH.CLUB: 

GOODIEPAL (Denmark)
De Deen Kristian Vester alias Goodiepal is een hedendaagse elektronische 
omnivoor met releases op o.a. Skipp, Fat Cat, City Centre Offices en Stichting 
Mixer. Daarnaast is hij kunstenaar, sounddesigner voor Nokia, speeldozenbouwer 
en bovenal een groot fantast. Deze rasperformer uit de Faeröer eilanden weet de 
toeschouwer altijd te verassen met iets unieks.
Kristian Vester, also known as Goodiepal, from Denmark is a contemporary 
electronic omnivore with releases on Skipp, Fat Cat, City Centre Offices, Stichting 
Mixer and others. Furthermore, he is an artist, a sound designer for Nokia, a 
creator of music boxes and above all a great dreamer. This born performer from 
the Faroe Islands always succeeds in surprising the audience with something 
truly unique. 

ZONDAG 11 DECEMBER 
16.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, GRATIS ENTRREE

SUNDAY 11 DECEMBER
16:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, FREE ENTRANCE

MOUNTAINS (USA)
Mountains is het (live) project van de oprichters van het Amerikaanse 
Apestaartje, Brendon Anderegg en Koen Holtkamp. Ze maken lange nummers die 
bestaan uit fieldrecordings vermengd met elektronica en gitaarklanken. Live-
sampling en korrelige klanken vermengen zich met een akoestische geluiden en 
een americana-gitaar tot uiterst genietbare klanklandschappen. 
Mountains is a (live) project from the founders of the American Apestaartje, 
Brendon Anderegg and Koen Holtkamp. They make long numbers that consist 
of field recordings mixed with electronics and guitar sounds. Live sampling and 
gritty noises merge with acoustic sounds and an Americana guitar into very 
enjoyable sounds capes. 

ZONDAG 11 DECEMBER 
20.00 UUR, KIKKER, GROTE ZAAL, 6 EURO

SUNDAY 11 DECEMBER
20:00 HOURS, KIKKER, MAIN HALL, 6 EURO

MOUNTAINS

ANDREAS TILLANDER
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De COUCH.CLUB is de plek in het Impakt Festival waar aandacht wordt besteed 
aan de achtergronden van de programmering. Er zijn lezingen over net.art 
en kunstenaars lichten hun ideeën toe en gaan in discussie met elkaar en 
het publiek. Aan de hand van films van anderen proberen filmmaker’s inzicht 
te geven in hun inspiraties en hun manier van kijken. Ook is er ruimte om 
demonstraties en ‘sneak previews’ van nieuw werk te geven. Vanuit het muziek 
programma is er een miniworkshop en een bijzonder performanceconcert van de 
Deense Goodie-pal. Voor de couch.clubs in ’t Hoogt gelden normale entreeprijzen 
terwijl die in Kikker gratis toegankelijk zijn.
The COUCH.CLUB is the place in the Impakt Festival for highlighting the 
backgrounds of the program. There are lectures about net.art. Artists elucidate 
their ideas and enter into a discussion with each other and with the audience. By 
showing films, filmmakers explain their inspirations and their way of looking. The 
couch.club also offers artists the opportunity to give demonstrations and ‘sneak 
previews’. With respect to the music program, there is a small workshop and a 
special performance concert by Goodiepal from Denmark. For the couch.clubs in 
’t Hoogt, the normal entrance fees will be charged, while those in Kikker will be 
free of charge. 

COUCH.CLUB: 
FRANS ZWARTJES (DUTCH MASTERS)
In deze couch.club zal Frans Zwartjes, de ‘éminent grise’ van de Nederlandse 
experimentele film, geïnterviewd worden door Moniek Toebosch. Aan de hand 
van een filmselectie die hij voor deze couch.club maakte vertelt hij hoe zijn werk 
zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Zie ook pag 15 (De couch.club is in het 
Nederlands.) 
In this couch.club, Moniek Toebosch will interview Frans Zwartjes, the doyen of 
experimental cinema in the Netherlands. While showing an especially compiled 
film selection, Frans Zwartjes will expound on the development of his work over 
the years. See also page 15. (The couch.club will be in Dutch.)
Mosaik in Vertrauen
Peter Kubelka (Austria, 1955, 16mm, 17:00 min)
A Movie
Bruce Conner (USA, 1958, 16mm, 12:00min)
Sorbet III
Frans Zwartjes (The Netherlands, 1968, 16mm, 6:00 min) 
Living (The Netherlands, 1971, 16mm, 15:00 min) 

MONIEK TOEBOSCH is beeldend kunstenaar, filmmaakster, actrice, en regisseur. 
Als actrice heeft zij aan diverse films van Frans Zwartjes meegewerkt. Sinds 
januari 2004 is ze directeur van Stichting DasArts.
MONIEK TOEBOSCH is a visual artist, filmmaker, actress, and director. As an 
actress, she has participated in various films by Frans Zwartjes. Since January 
2004, she has been the director of Stichting DasArts.

COUCH.CLUB

COUCH.CLUB: 
HENRI PLAAT EN BARBARA METER (DUTCH MASTERS)
In deze gecombineerde COUCH.CLUB zullen Henri Plaat en Barbara Meter 
geïnterviewd worden door Kees Hin. De door hun geselecteerde korte films en 
filmfragmenten zijn de basis van een gesprek over hun werk. 
Zie ook pag 13-14 (De couch.club is in het Nederlands.)
Both Henri Plaat and Barbara will be interviewed by Kees Hin in this combined 
COUCH.CLUB. The short films and film fragments they selected will be the 
starting point for a discussion of their works. 
See also page 13-14. (The couch.club will be in English.)

BARBARA METER zal eerst haar selectie laten zien waarin twee sleutelwerken 
de experimentele film van eind jaren zestig, begin jaren zeventig gecombineerd 
worden met meer recente werken.
First, BARBARA METER will show her film selection, in which two key works 
of the experimental cinema from the end of the sixties and beginning of the 
seventies will be combined with more recent works. 
Berlin HorseHH
Malcolm le Grice (UK, 1970, 16 mm double projection, 7:00 min)
TV
Kurt Kren (Austria, 1967, 16mm, 7:00 min, silent)
Tap
Guy Sherwin (UK 1975-2004, 16mm, 3 min)
Home StoriesHH
Matthias Muller (Germany, 1991, 16mm, 6:00 min)

HENRI PLAAT gooit het over een heel andere boeg en duikt diep het verleden in 
met fragmenten van films die in zijn kinderjaren diepe indruk op hem maakten. 
De Tweede Wereldoorlog en avonturen van kleine jongetjes zijn terugkerende 
elementen in zijn filmkeuze. Met fragmenten van onder andere: 
HENRI PLAAT will follow a completely different approach and delve deep into the 
past with fragments from films that deeply impressed him in his childhood days. 
World War Two and adventures by small boys are recurring elements in his film 
selection, which includes: 
Germania Anno Zero 
Germania anno zero
Roberto Rossellini (Italy, 1948)
Kamennyy tsvetok / The Stone Flower
Aleksandr Ptushko (Soviet Union 1946)
Thief of Bagdad
Ludwig Berger, Michael Powell a.o. (UK, 1940)
Vampyr
Carl Theodor Dreyer (France/Germany, 1932)

KEES HIN regisseerde meer dan zestig documentaires en televisiefilms. Hij 
is als advisor verbonden aan de de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 
Amsterdam.
HEES HIN directed more than sixty documentaries and television films. He is 
associated to the ‘Rijksakademie van Beeldende Kunsten’ in Amsterdam as an 
advisor. 

DONDERDAG 8 DECEMBER 
20.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

THURSDAY 8 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

VRIJDAG 9 DECEMBER 
20.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

FRIDAY 9 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1
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COUCH.CLUB:
MATTHIAS MÜLLER 
Matthias Müller wordt geïnterviewd door Peter Delpeut en vertelt over zijn ideeën 
en de technieken die belangrijk zijn in zijn werk. Hij laat werken zien van Bruce 
Conner, Tom Chomont en Bruce Baillie, filmmakers die indruk op hem maakten 
en van invloed waren op zijn oeuvre. Ook toont hij twee video’s van Christoph 
Girardet, met wie hij de laatste jaren veel samen werkt en er is een zelden 
vertoond werk van Müller zelf waarin de relatie tussen zijn films en de fotografie 
duidelijk wordt. Zie ook pag 16-19 (De couch.club is in het Engels.)
Matthias Müller will be interviewed by Peter Delpeut and will tell about his ideas 
and about the techniques that are important in his work. He will show works by 
West Coast filmmakers that impressed him greatly and were a major influence 
on his works (Bruce Conner, Tom Chomont and Bruce Baillie). Furthermore, he 
will show two videos by Christoph Girardet, with whom he has been collaborating 
a lot in recent years, and a seldom-screened work by Müller himself, in which the 
relation between his films and photography is elucidated. See also page 16-19. 
(The couch.club will be in English.) 
Take the 5:10 to Dreamland
Bruce Conner (USA, 1976, 16mm, 5:10 min)
Jabbok
Tom Chomont (USA, 1967, 16mm, 4:00 min, 18 frames/sec, silent)
Oblivion
Tom Chomont (USA, 1969, 16mm, 6:00 min, 18 frames/sec, silent)
Castro Street
Bruce Baillie (USA, 1966, 16mm, 10:00 min, silent)
Phoenix Tapes #2: Burden of Proof
Christoph Girardet & Matthias Müller (Germany, 1999, video, 8:30 min)
Scratch
Christoph Girardet (Germany, 2001, video, 4:45 min)
Delay
Christoph Girardet (Germany, 2001, video, 3:30 min)
Pictures
Matthias Müller (Germany, 2002, video, 2:00 min)

PETER DELPEUT is filmmaker. Als redacteur heeft hij gewerkt voor Skrien en 
Versus en hij was adjunct-directeur van het Nederlands filmmuseum van 1993 
tot 1995. Hij heeft diverse films gemaakt zoals Lyrisch Nitraat en The Forbidden 
Quest.
PETER DELPEUT is a filmmaker. He has been working as an editor for Skrien 
and Versus for several years and he was the adjunct-director of the Dutch film 
museum from 1993 to 1995. He made various films, such as Lyrical Nitrate and 
The Forbidden Quest. 

COUCH.CLUB: 
MICROMUSIC /CHIPTUNES, 6955 & KIMONOPHONIC
Een demonstratie en workshop van 6955 en Kimonophonic. Neem je eigen Atari 
of Gameboy mee! ‘s Avonds treden 6955 en Kimonophonic op in de grote zaal als 
onderdeel van de ‘Club and Dub’ avond. 
Zie ook pag. 28. (De couch.club is in het Engels.)
This couch.club will be a demonstration and workshop by 6955 and 
Kimonophonic. Bring your own Atari or Gameboy! The same day, 6955 and 
Kimonophonic will perform in the large auditorium as part of the club and dub 
evening. 
See also page 28. (The couch.club will be in English.) 
GRATIS ENTREE / FREE ENTRANCE

COUCH.CLUB:
GOODIEPAL
Deze COUCH.CLUB is eigenlijk een gewoon concert. Alhoewel, bij Goodiepal is een 
concert nooit een gewoon concert.  Met zijn wonderbaarlijke uiterlijk, een koffer 
vol attributen en simpele muzikale middelen weet hij een maximum aan effect te 
bereiken. Verstild en ingetogen, perfect voor de zondagmiddag. Zie ook pag. 29.
This couch.club is just a normal concert really, although a concert is never 
quite normal when Goodiepal is involved. He always succeeds in achieving 
maximum impact with his weird appearance, his suitcase full of attributes and 
the simplest of musical means. His quiet performance will be just perfect for a 
Sunday afternoon. See also page 29. 
GRATIS ENTREE  FREE ENTRANCE

ZATERDAG 10 DECEMBER 
20.00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

SATURDAY 10 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

ZATERDAG 10 DECEMBER 
16.00 UUR, KIKKER, KLEINE ZAAL

SATURDAY 10 DECEMBER
16:00 HOURS, KIKKER, SMALL HALL

ZONDAG 11 DECEMBER 
16.00 UUR, KIKKER, KLEINE ZAAL

SUNDAY 11 DECEMBER
16:00 HOURS, KIKKER, SMALL HALL
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WHAT THE ELEPHANT MAN IS TO THE ATHLETIC BODY, 
THE CRYSTALPUNK ROOM WILL BE TO THE SMART HOUSE. 
Gebouwen kunnen leren, kamers hebben herinneringen, een ontwerp kan verder 
groeien zonder haar ontwerpers. Een kamer neemt niet langer genoegen om een 
radio te zijn, het wil niet alleen ontvangen, het wil ook zenden. Verborgen in de 
rekenkamer van het 13 verdieping hoge voormalige gebouw van de sociale dienst 
in Utrecht ging vanaf september de Crystalpunk Workshop for Soft Architecture
aan de slag om een lege ruimte te evolueren naar een architectonische freakshow. 
De ruimte waarin de workshop gevestigd is, was ook haar onderwerp. Vanuit 
ideeën over zelfeducatie en zelforganisatie bracht deze workshop mensen 
met verschillende talenten bij elkaar in een bizarre poging de grenzen van de 
mogelijkheden die zijn ontstaan door nieuwe interfaces tussen ruimte en mensen te 
elastificeren. In tegenstelling tot het alfabet dat altijd weet wat de volgende stap 
is, wist deze workshop dat niet. Deze showdown zal dat bevestigen.
Buildings learn, rooms have memories, design does not need its designers. A room, 
by implication, refuses to be belittled into the function of a radio, it wants to be a 
broadcaster too. Hidden in the former computer room of a vacant 13 floor office in 
Utrecht, the Crystalpunk Workshop for Soft Architecture evolved from September 
onwards an empty room from nothingness into unknown states of technological 
enhancement. The workshop is located in a room which is also its subject. 
Stitching together ideas about self-education and self-organisation this workshop 
brought people together and sought to merge talents and vision in an insane 
attempt to elastify the frontier which is opened with the current emergence of new 
interfaces between spaces and people. Unlike the alphabet that always knows 
where it is going, this workshop did not, as this final showdown will tell.

COUCH.CLUB
OVER SOFT ARCHTEICTURE / ON SOFT ARCHITECTURE
Sprekers: Stealth.Unlimited, Ben Russel, Wilfried Hou je Bek
Een discussie met enkele deelnemers aan de workshop over de implicatie van 
nieuwe technologie op de vormentaal en ervaring van architectuur met enkele 
deelnemers van de workshop. Deelnemers zijn het Rotterdamse architecten 
bureau Stealth.Unlimited, die ruime internationale ervaring hebben met het 
ontwerpen van radicale software ter verbreding van architectonische kennis. 
Ben Russel schreef het Headmap manifesto dat een van de aandrijvers was van 
de recente buzz rond Locative Media. Wilfried Hou Je Bek van socialfiction.org 
instigeerde deze workshop en zal voor de laatste keer proberen uit te leggen wat 
het belang van deze workshop is voor zowel kunst als architectuur. 
Speakers: Stealth.Unlimited, Ben Russel, Wilfried Hou Je Bek
A discussion about the implications of technology on the form and experience 
of architecture with some of the participants in the workshop. Participants 
are the Rotterdam based architecture firm Stealth.Unlimited who have 
extensive international experience in developing radical software that extends 
architectonic knowledge. Ben Russel is best known for his Headmap manifesto 
that helped to spawn the recent buzz around so-called Locative Media. Wilfried 
Hou Je Bek of socialfiction.org, who instigated this workshop will for the last time 
try to explain the purpose of this workshop and why its goals are important. 
GRATIS ENTREE / FREE ENTRANCE

PRESENTATIE / PRESENTATION
SPEAK-UP CRYSTALPUNK!
Een zondagmiddag gevuld met show’n’tell presentaties door deelnemers aan de 
Crystalpunk Workshop for Soft Architecture. Op de laatste dag van het festival, 
die ook de laatste is van deze workshop, zullen crystalpunks terugkijken op 
hun bevindingen, hun werk tonen en vertellen over wat ze geleerd hebben. 
Voor deelnemers en voor een voortdurend vernieuwde update over mogelijk en 
onmogelijke project voorstellen verwijzen we naar de website. www.impakt.
nl/works
A Sunday afternoon of short show’n’tell presentations by participants of the 
Crystalpunk Workshop of Soft Architecture. On the last day of the festival, which 
is also the last day of the Workshop, crystalpunks will reflect on their founding, 
show their work and tell about what they learned. Refer to the workshop website 
for participants and a continuously updated list of projects possible and 
impossible to implement. www.impakt.nl/works
IMPAKT KANTOOR, BABEL, OUDENOORD 275, ACHTERINGANG, GRATIS 
ENTREE
IMPAKT OFFICE, BABEL, OUDENOORD 275, REAR ENTRANCE, FREE 
ENTRANCE

CRYSTALPUNK WORKSHOP 
FOR SOFT ARCHITECTURE

THE CRYSTALPUNK ROOM

DONDERDAG 8 DECEMBER 
16.00 UUR, KIKKER, KLEINE ZAAL

THURSDAY 8 DECEMBER
16:00 HOURS, KIKKER, SMALL HALL

ZONDAG 11 DECEMBER 
16.00 UUR, BABEL

SUNDAY 11 DECEMBER
16:00 HOURS, BABEL
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COUCH.CLUB 
IMPAKT ONLINE
Impakt Online stimuleert de ontwikkeling van internetkunst door ondersteuning van 
net.art projecten, gerealiseerd binnen een overkoepelend thema. Dit jaar: net.art is 
dead, long live net.art!
Tien jaar na de eerste internet kunst lijkt deze kunstvorm op zijn retour. Veel van de 
eerste internet kunstenaars hebben het internet ingewisseld voor andere media, 
van game (de)constructies tot GPS systemen en off_line werelden. Is net.art dood? 
Of heeft net.art zich ontwikkeld, verplaatst en uitgebreid waardoor de aandacht 
verschoven is?
Tegenwoordig is de gedachte dat onze leefwereld doordrongen is van intelligente 
systemen voor het verzamelen, verwerken, opslaan en verzenden van informatie steeds 
meer gemeengoed geworden. De ontwikkeling van de mens wordt niet meer losgezien 
van de technologie om hem heen. Het internet speelt hierbij geen aparte rol meer, maar 
is geïntegreerd in een omgeving waarin geleefd, gewerkt en geleerd wordt.
Veel experimenten met net art volgen deze weg en bewijzen dat net art nog 
lang niet dood is maar slechts haar aandachtsgebied heeft verlegd. Deze 
ontwikkelingen roepen een aantal vragen op: Wat is de toegevoegde waarde van 
het internet aan bestaande kunstdisciplines wanneer deze steeds vaker een 
symbiose aangaan? Is er met de samenvoeging van on- en off-line werelden 
sprake van een nieuwe kunstvorm en stelt deze nieuwe problemen ter discussie? 
Verandert, onder invloed van deze ontwikkelingen, de definitie van internetkunst? 
Tijdens Impakt couch.club wordt antwoord gezocht op deze vragen. 
Olia Lialina en Lev Manovich, twee vooraanstaande critici, makers, en theoretici 
van internet kunst, geven in de couch.club van het Impakt Festival een voorzet 
voor de discussie. De discussie wordt geleid door Ann-Sophie Lehmann, assistent 
professor new media & art history aan de Universiteit Utrecht.
Impakt Online stimulates the development of net.art by supporting projects made 
under a central theme. This year the theme is ‘net.art is dead, long live net.art!’
Ten years after the emergence of net.art, this art form looks like it’s on its way 
back. Net.art pioneers exchanged the internet for other  media, ranging from game 
(de)constructions to GPS systems and offline worlds. Is net.art dead ? Or did it 
expand and move into new areas?
Nowadays net.artists work more from the notion that we are living in surroundings 
that are increasingly filled with intelligent systems that gather, process and send 
information. Human development cannot be seen as a separate process from this 
technological development. The Internet does not play a separate role anymore, but 
is integrated in the environment where one lives, works and learns.
These experiments prove net.art is not yet dead, but only shifted its focus of 
attention. Recent developments call for some urgent questions though: what is 
the added value of the internet in existing art disciplines when these are more and 
more engaging in a symbiosis?  Is the combination of on- and offline worlds really 
a new art form, and do new problems rise? Are these developments changing the 
idea of Internet artworks?
Olia Lialina en Lev Manovich, two prominent critics, producers and theoretic of net.
art will discuss these developments and questions. The discussion will be led by 
Ann-Sophie Lehmann, assistant-professor new media & art history at the university 
of Utrecht.

NET.ART IS DEAD, 
LONG LIVE NET.ART! 

KORSAKOW-WORKSHOP
Van 7 tot 11 december organiseert Mediamatic in samenwerking met de HKU 
en het Impakt festival een workshop over online databased film. Makers en 
studenten op het gebied van film, radio, televisie en nieuwe media werken in 
deze vijfdaagse workshop met eigen materiaal om een prototype te maken van 
een online interactieve film. Ze verkennen hoe de keuzes van de kijker daar een 
zinvolle rol in kunnen spelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voortdurend 
evoluerende Korsakow-software. Deze elegante, krachtige en gemakkelijk aan te 
leren montagesoftware is ontwikkeld door UdK Berlijn en Mediamatic. 
(De Korsakow workshop wordt mogelijk gemaakt met de steun van het Media 
Plus Programma van de Europese Unie.)
WORKSHOP PRESENTATIE
De deelnemers aan de workshop zullen de vruchten van hun inspanningen 
presenteren op zondag 11 december om 20:00 uur.
In cooperation with the HKU and the Impakt Festival, Mediamatic will organise 
a workshop from December 7 to 11 about online data based film. Makers and 
students of film, radio, television and new media will use their own footage in 
this five-day workshop to make an online interactive film. They will explore how 
to give their viewers’ choices a meaningful role in them, using the ever-evolving 
Korsakow software. Korsakow is a powerful, elegant and easy to learn editing 
tool that has been developed by UdK Berlin and Mediamatic.
(The Korsakow workshop is made possible by the support of the Media Plus 
Program of the European Union.)
WORKSHOP PRESENTATION
Participants of the workshop will present the results of their labour on Sunday 11 
December, 20:00 hours.
IMPAKT KANTOOR, BABEL, OUDENOORD 275, ACHTERINGANG, GRATIS 
ENTREE
IMPAKT OFFICE, BABEL, OUDENOORD 275, REAR ENTRANCE, FREE 
ENTRANCE

MEDIAMATIC
WORKSHOP

ZONDAG 11 DECEMBER 
20.00 UUR, BABEL

SUNDAY 11 DECEMBER
20:00 HOURS, BABEL

VRIJDAG 9 DECEMBER 
16.00 UUR, KIKKER, KLEINE ZAAL

FRIDAY 9 DECEMBER
16:00 HOURS, KIKKER, SMALL HALL
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UNDER THE SURFACE
Onder de oppervlakte rommelt het. Van problematische moeders tot stoorzenders 
in bomen en synesthetische erupties. 
Things are brewing up under the surface. From problematic mothers to 
interfering agents in trees and synaesthetic eruptions.

Careless Reef: Preface
Gerard Holthuis (THE NETHERLANDS, 2005, 35mm, 03:20 min) 
Preface is een film over zien. Wat zien we en hoe interpreteren we wat we zien? 
Preface is a film about seeing. What do we see, and how do we interpret what 
we see?

Mamma Mia
Core van der Hoeven (THE NETHERLANDS, 2004, video, 24:00 min)
Een portret van Mia, een kunstenares, zangeres en alleenstaande moeder. Ze 
leeft samen met haar hond en met haar vier jaar oude zoon. Mia werd geboren 
in Kiruna, Lapland. Ze leeft sinds 1988 in Nederland. In de film vertelt ze over 
haar ingewikkelde relatie met haar moeder, haar stervende hond en haar vele, 
vele minnaars.  
A portrait of Mia, an artist, singer, actress and single mother. She lives together 
with her dog and her 4 year old son. Mia was born in Kiruna, Lapland and has 
been living in the Netherlands since 1988. In the film she tells about her complex 
relationship with her mother, her dying dog and her many, many lovers.

Ze Komen
Manon Bovenkerk (THE NETHERLANDS, 2003, video, 02:30 min) 
De invasie van buitenaarde ruimteschepen lijkt het begin in te luiden van een 
klassieke jaren 50 SF film. Maar in dit geval is de verhaallijn niet zo duidelijk: wat 
is oorzaak, wat is effect? Zijn die bunny-meisjes eigenlijk buitenaardse wezens?
The invasion of extraterrestrial spacecraft seems to herald the beginning of 
a classic fifties science fiction film. In this case the storyline is not so clear 
however. What is cause, and what is effect? Are those bunny girls really aliens?

Love
Manon Bovenkerk (THE NETHERLANDS, 2003, video, 02:15 min) 
A lonely astronaut falls in love with a beautiful woman who lives in a caravan 
beside his cave. He works himself into a sweat to impress her and finally he 
succeeds in winning her heart. There is something living in a tree on the yard 
however that wants to thwart this tender romance from pure spite.
A lonely astronaut falls in love with a beautiful woman who lives in a caravan 
beside his cave. He works himself into a sweat to impress her and finally he 
succeeds in winning her heart. There is something living in a tree on the yard 
however that wants to thwart this tender romance from pure spite.

JUICY MEADOWS 1

DONDERDAG 8 DECEMBER 
20:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

THURSDAY 8 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

Ola Vasiljeva (THE NETHERLANDS, 2005, video, 09:02 min)
Jacky living life gaat over een opgejaagde verbeelding en over spirituele vrienden 
van Jackie Kennedy. 
Jackie living life is about haunted imagination and spiritual friends of Jackie 
Kennedy. 

Kalle
Igor Sevcuk (THE NETHERLANDS, 2004, video, 21:00 min) 
Dit werk gaat over religieuze en politieke mythes die zich verdichten tot de 
werkelijkheid van alledag. Wat heeft Bachs ‘Mis in B mineur’ gemeen met de 
symptonen van een gekke hond? Hoe komt deze Balkan-hond aan een Zweedse 
naam? Kan een appel het punt zijn waarop alles verkeerd gaat? 
This work deals with religious and political myths that condense in reality of 
every day life. What does Bach’s ‘Mass in B minor’ have in common with the 
symptoms of a mad dog? How come this ‘Balkan’ dog‚ has a Swedish name? Can 
an apple be the point where everything goes wrong? 

FDBCK/AV - Red Flag
Bas van Koolwijk (THE NETHERLANDS, 2005, video, 02:58 min) 
Een klein rood baken in een zee van geluid 
A small red beacon in a sea of noise.

Dust
Telcosystems (THE NETHERLANDS, 2005, video, 22:00 min) 
Abstracte digitale film. Alle geluiden en beelden worden gegenereerd met 
zelfgemaakte software. 
Abstract digital film. All sound and imagery are generated with self-made 
software.

ZATERDAG 10 DECEMBER
14:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

SATURDAY 10 DECEMBER
14:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

Mamma Mia (Core van der Hoeven)a

Jackie Living life and loving it (Ola Vasiljeva)t
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EYEWITNESS
Ingrijpende gebeurtenissen trekken dag in dag uit aan ons voorbij. De indruk die 
ze op ons maken hangt helemaal of van de positie waarin we ons bevinden.
Far-reaching events cross our path day after day. The impression they make on 
us is completely dependant on our own position. 

Monitoring the Dordtselaan for Maximum Peace of Mind
Klaas van Gorkum (THE NETHERLANDS, 2004, video, 15:00 min) 
Een jaar lang namen Klaas van Gorkum en Iratxe Jaio het dagelijkse leven in de 
Dordtselaan op, de straat waar ze leefden en een van de zogenaamde ‘hotspots’ 
van Rotterdam. Monitoring the Dordtselaan for Maximum Peace of Mind is een 
film over het nihilisme van een transparante samenleving. 
For one year Klaas van Gorkum and Iratxe Jaio have been recording the daily life 
in the Dordtselaan, the street where they have been living and one of the so-
called ‘hotspots’ of Rotterdam. ‘Monitoring the Dordtselaan for Maximum Peace 
of Mind’ is a movie about the nihilism of a transparent society.

Prime Time Paradise
Persijn Broersen & Margit Lukácz (THE NETHERLANDS, 2004, video, 11:00 min)
Dagelijks komen nieuwsberichten en andere televisiebeelden voorbij in een 
eindeloze stroom die de kijkers met stomheid slaan. Als gehypnotiseerd doen ze 
niets dan kijken en kijken. Identificatie en bespiegeling zijn onmogelijk.
Every day, news reports and other TV images pass by in an endless stream that 
numbs the viewer, who, as if hypnotized, does nothing more than watch and 
watch: identification and reflection are impossible.

The Fall
Sami Kallinen / Martijn Tellinga (THE NETHERLANDS, 2004, video, 05:25 min)
The Fall ontvouwt zich als een meditatie op de extreme keuzes die twee mensen, 
geliefden wellicht, onder aangrijpende omstandigheden moesten maken. 
The Fall unfolds as a meditation on the extreme choices that a couple, perhaps 
lovers, made under harrowing circumstances.

History of the world Part 11
Herman Helle (THE NETHERLANDS, 2004, video, 05:39 min)
Deze animatie van Herman Helle is even kort als dramatisch. Met materialen als 
klei en huishoudelijk afval wordt de aanval op het World Trade Center geschetst 
vanuit het perspectief van de slachtoffers. 
This animation by Herman Helle is as short as it is dramatic. With materials like 
clay and household refuse the attack on the World Trade Center is sketched from 
the perspective of the victims.

JUICY MEADOWS 2

ZATERDAG 10 DECEMBER
16:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

SATURDAY 10 DECEMBER
16:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

Meditation on violence
Sagi Groner (THE NETHERLANDS, 2005, video, 13:36 min) 
Een verontrustende video samengesteld uit beelden van 
precisiebombardementen in Kosovo. Groner deelt het beeldmateriaal dat hij heeft 
gevonden op het internet samen met zijn bespiegelingen en deconstrueringen.
A haunting and disturbing video composed from images of precision bombings 
in Kosovo. Groner shares the footage he found on the Internet along with his 
reflections and deconstructions.

The Washing Machine
Douwe Dijkstra (THE NETHERLANDS, 2005, video, 04:11 min)
Een dikke man zit televisie te kijken. Hij ziet zichzelf op televisie verschijnen in 
een reeks televisieprogramma’s. Zo komt hij in een oorlogsgebied terecht en zit 
hij in een commercial voor wasmachines. Het leven is een kwestie van een druk 
op de knop.
A fat man is watching television. He sees himself appear on television in a 
series of television programs. Thus, he ends up in a scene of war and he figure 
in a commercial for washing machines. Life is a matter of pushing the button. 

Hello Film
Reinaart Vanhoe (THE NETHERLANDS, 2005, 16mm, 11:30 min) 
Een film over film. “Ik wandel in mijn hoofd en ben blij dat zich in film niets 
permanents moet bevinden. Ik kan mijzelf leiden van kader naar kader en ik 
word niet verplicht om te begrijpen. Film is een eenvoudig spel van ‘geloven in’. 
Als een vogel fluit is het omdat hij zijn mond opent. Maar een film is volledig 
geregisseerd.”
A film about film. “I walk in my head and I am happy that film does not need to 
contain anything permanent. I can lead myself from frame to frame and I am 
not obliged to comprehend. Film is a simple game of make-believe. If a bird 
whistles, it does so because it opens its mouth. But a film is completely directed. 

All Wrong
Gabriel Lester (THE NETHERLANDS, 2005, video, 11:00 min)
Een film die geheel is samengesteld uit van het internet gedownload 
audiovisueel materiaal. Gabriel Lester heeft geen aanvullende geluids-, film- of 
videoapparatuur gebruikt maar vertrouwde op beeld- en video-zoekmachines van 
Google, Alta Vista en Yahoo.
A film made entirely out of audiovisual material downloaded from the internet. 
Gabriel Lester didn’t use any additional sound, film or video equipment but relied 
on Google, Alta Vista and Yahoo Image and Video Search Engines.

ZONDAG 11 DECEMBER
12:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

SUNDAY 11 DECEMBER
12:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

The Washing Machine (Douwe Dijkstra)e

Meditation on violence (Sagi Groner)e
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ON POLITICS AND WAR
Colin Powell’s slimme powerpointpresentatie gaf de doorslag aan de vooravond 
van de tweede Golfoorlog. Wanneer beelden sterker zijn dan bommen wordt het 
tijd om een wat terug te gooien.
Colin Powell’s clever powerpoint presentation was the deciding factor on the eve 
of the second Gulf war. When images are more powerful than bombs, it is high 
time to start throwing back. 

Headphones
Tony Cokes (USA, 2004, video, 07:09 min)
Een animatie van een tekst over de maatschappelijke waarde van muziek als middel 
om geweld te kanaliseren, afgezien van de eventuele economische winstgevendheid.  
Animation of a text that discusses the social value of music as a means of 
channeling violence, before and after its economic profitability. 

Amend
Jenny Perlin (USA, 2005, video, 05:42 min)
Een 16mm-animatie in stop motion, waarin de definitie die het Engelse 
Oxford-woordenboek van het werkwoord ‘amend’ geeft gecombineerd wordt met 
de indexpagina’s van een boek uit 1927 getiteld The Invert en met lijsten van 
sodomiewetten die onlangs uit de boeken van verscheidene Amerikaanse staten 
zijn geschrapt.  
A 16mm stop motion animation, combining the Oxford English Dictionary definition 
of the verb ‘amend’ with the index pages of a 1927 book titled ‘The Invert’, and 
lists of sodomy laws recently stricken from the books of numerous U.S. states

We are winning don’t forget
Jean-Gabriel Periot (2004, 35mm, 07:00 min)
We zijn met velen, we zijn uniform, we lachen op de foto’s, maar we zijn NIET blij. 
We are many, we are uniform, we smile on the pictures, but we are NOT happy.

Patriotic
Benny Nemerofsky Ramsay & Pascal Lievre (Canada, 2005, video, 04:00 min)
De taal van het anti-terrorisme neemt een onverwachte vorm aan in deze 
verleidelijke propagandavideo. Het eerste gezamenlijke werk van Pascal Lièvre en 
Benny Nemerofsky Ramsay. 
The language of anti-terrorism takes an unexpected form in this seductive 
propaganda video. Pascal Lièvre and Benny Nemerofsky Ramsay’s first 
collaborative work.

Terror Alert #2
Norman Cowie (USA, 2003, video, 00:48 min)
Een experimentele video over nationale onveiligheden. 
An experimental video on national insecurities.

PANORAMA 1

DONDERDAG 8 DECEMBER
14:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 1

THURSDAY 8 DECEMBER
14:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 1

Empire
Edouard Salier (France, 2005, video, 04:00 min)
De Pax Americana draagt zorg voor onze vrede, stelt ons comfort zeker en 
garandeert onze welvaart. Een idyllische ansichtkaart uit het nieuwe keizerrijk.
The Pax Americana takes care on our peace, ensures our comfort and guarantees 
our prosperity. An idyllic postcard of the new Empire.

WWXX
Philippe Meste (FRANCE, 2004, , 03:40 min)
Een montage van oorlogsbeelden, schoten, inslagen, atoomtesten, 
luchtbombardementen. Uit hun context gehaald en met uiterste precisie opnieuw 
gemonteerd krijgen de fragmenten een hypnotiserende werking. 
A montage of war images, shots, strikes, nuclear tests, air bombings. Taken from their 
context and re-edited with utmost precision, these fragments obtain a hypnotic impact.

Review
Jenny Perlin (USA, 2004, video, 02:25 min)
Door krantenkoppen over de oorlog in Irak te combineren met recettes uit 
filmbezoek en videoverhuur verbindt Review de dagelijkse ervaring van het nieuws 
met de daaropvolgende vlucht in filmamusement. 
By combining headlines about the war in Iraq with receipts from movie 
tickets and film rentals Review connects the daily experience of news with the 
subsequent escape into cinematic entertainment.

Mum
Meiro Koizumi (Japan, 2003, video, 07:00 min)
Een man komt terug in zijn appartement en belt zijn moeder op. Hij bekent dat 
hij zich midden in de oorlog bevindt en voert zijn moeder zo mee naar de virtuele 
ruimte van de oorlog. 
A man comes back to his apartment room and calls his mum on the phone. He 
confesses that he is in the middle of the war, and takes mum into virtual war space.

L’éclat du mal/The Bleeding Heart of It
Louise Bourque Bourque (Canada, 2005, 35mm, 08:00 min)
Het huis dat uit elkaar barst. De locatie van de misdaad. De kern. Een universum 
klapt in elkaar. De hel barst los. 
The house that bursts; the scene of the crime; the nucleus. A universe collapses 
on itself: all hell breaks loose.

Rogue state
Dave Griffiths (UK, 2003, video, 02:15 min)
Een lijst van gevetode VN-resoluties werd met de hand op DV-tape neer gekrabbeld 
met behulp van een magnetische pen. Na door de digitale apperatuur geïnterpreteerd 
te zijn brengen deze data wetteloze sonische en visuele explosies voort. 
A list of vetoed UN resolutions was hand-inscribed onto DV tape using a 
magnetic quill. Interpreted by the digital apparatus, these data produced 
lawless sonic and visual explosions.

El Moro
Jim Finn (USA, 2004, video, 02:30 min)
“Diep van binnen hebben we altijd al vermoed dat er een verband moest zijn tussen 
J.R.R. Tolkien, Star Trek en de opkomst van radicaal links. Laat het maar aan Jim Finn 
over om het allemaal bij elkaar te brengen.” (New York Underground Film Festival)
 “Deep down, we have always suspected there must be some connection between 
J.R.R. Tolkien, Star Trek, and the rise of the radical Left. Leave it to Jim Finn to 
bring it all together.” (New York Underground Film Festival)

Trophy Films
Olga & Alexander Florensky (Russia, 2003, video, 10:00 min)
The film consists of five two-minute microseries, which combine animation, 
chronicles and fiction episodes. The authors mock at the habitual ‘Image of enemy’ 
and play up widely used clichés. 
The film consists of five two-minute microseries, which combine animation, 
chronicles and fiction episodes. The authors mock at the habitual ‘Image of 
enemy’ and play up widely used clichés. 

The Fall of Washington
Viacheslav Mizin & Alexander Shaburov (Russia, 2003, video, 04:13 min)
Een verhaal over de bevrijding van Amerika. 
A story about the liberation of America.

ZATERDAG 10 DECEMBER
20:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

SATURDAY 10 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

IMP_005_Mag_layout_DEF.indd   36IMP_0 3636



FILM & VIDEO Panorama 37 Panorama FILM & VIDEO

TUNE-IN
Hallucinaties in variaties. Laatste levensmomenten, synesthetische geneugten, 
bad trips en bewustzijnsverruimende pulsaties.
Hallucinations in variations. Last moments of life, synaesthetic delights, bad 
trips and mind-expanding pulsations. 

The influence of ocular light perception on metabolism in man and in animal
Thomas Draschan & Stella Friedrichs (Germany, 2005, 16mm, 05:00 min) 
Een found-footagefilm wordt, begeleid door een Italiaanse softporno-soundtrack 
uit de jaren zestig, twee maal herhaald. Beide keren wordt een reeks beelden 
gesynchroniseerd met de soundtrack. De film illustreert hoe ogen licht waar 
kunnen nemen en toont beelden met een krachtige visuele impact. 
A found footage film, which uses an Italian Sixties softporn soundtrack, which is 
repeated twice. Each time a sequence of images is synched to the soundtrack. 
The film images are illustrating acts of ocular light perception as well as 
imagery with strong visual impact.

Mirror mechanics
Siegfried A. fruhauf (Austria, 2005, 35mm, 07:30 min)
De spiegel is een instrument voor misleiding. Ze komt nooit geheel overeen 
met de beelden die haar worden gepresenteerd maar ze kan die beelden wel 
omdraaien en omvormen tot hun antithesen: tot tegenbeelden. 
The mirror is an instrument of deception. It can never correspond with the 
images presented to it, although it can reverse them, twist them into their 
antitheses: into counter images.

Fossilization
Kurt d’Haeseleer & Wies Hermans (Belgium, 2005, video, 09:00 min)
Fossilization is een hermetische meditatie op het blijmoedige verval van de 
westerse beschaving. De film vermengt olieverslaving, sociale segregatie, 
snelheid, massatoerisme en massamedia tot een smerige pixelcocktail met een 
bittere nasmaak. 
Fossilization is a hermetic meditation on the happy decay of Western 
civilization. It blends oil addiction, social segregation, speed, mass tourism and 
mass media into a dirty pixel cocktail with a sour aftertaste. 

Tuned
Oliver Pietsch (Germany, 2004, video, 14:00 min)
Scènes uit mainstream films worden meesterlijk gemonteerd tot een 
bewustzijnsstroom en worden op een hoger plan gebracht door een roerende 
soundtrack. Werp een steels blik op wat euforische momenten in Hollywood in 
deze compilatie van geveinsde bedwelming. 
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Scenes from mainstream movies skilfully edited into a stream of 
unconsciousness and elevated by an emotive sound mix. Sneak a peek at high 
times in Hollywood with this compilation of fake intoxication.

_grau
Robert Seidel(Germany, 2004, video, 10:01 min)
_grau is een persoonlijke bespiegeling op herinneringen die naar boven komen 
tijdens een auto-ongeluk, waarbij gebeurtenissen uit het verleden opkomen, 
samenvloeien, vervagen en uiteindelijk vervluchtigen. Een uiterst persoonlijke 
momentopname van een heel leven in zijn laatste seconden. 
_grau is a personal reflection on memories coming up during a car accident, 
where past events emerge, fuse, erode and finally vanish ethereally. A very 
private snapshot of a whole life within its last seconds

Dot
Ryoichi Kurokawa(Japan, 2004, video, 04:05 min)
Geluid en beeld worden samengesteld uit volledig digitaal gegenereerde 
materialen en worden als een geheel onder handen genomen. 
Sound and image are constructed of completely digital generated materials and 
treated as a unit.

Chronomops
Tina Frank (Austria, 2004, video, 02:00 min)
De deuren van de perceptie gaan weer eens open, maar nu elektronisch. 
The doors of perception, electronic style.

Even odd even
Barbara Doser (Austria, 2004, video, 07:30 min)
Een pulserend patroon van zwarte en witte lijnen, doortrokken van een dik 
tapijt aan geluid. Af en toe glipt het visioen, als in een beeldpuzzel, een nieuwe 
ruimtelijke dimensie binnen. 
A pulsating pattern of black and white lines, permeated by a thick carpet of sound. 
The vision glides at times as in picture puzzles into a new spatial dimension.

Tester
Michaela Schwentner (Austria, 2004, video, 05:25 min)
Schwentner vertaalde de muziek van Radian naar een abstracte video, gebruik 
makend van evoluerende vierkante en rechthoekige ramen. 
Schwentner translated the music of Radian into an abstract video, using 
evolving square and rectangular windows.

Kosmos
Thorsten Fleisch (Germany, 2004, video, 05:15 min)
Het mysterie van de kristallen wordt nader bestudeerd. Wat verleent hen 
toch de magische krachten die mystici door de eeuwen heen aan hen hebben 
toegeschreven? Door kristallen direct op het film te laten ontstaan, worden hun 
mystieke kwaliteiten recht op het doek geprojecteerd. 
The mystery of the crystals under closer examination. What is it that makes them 
possess magic powers as claimed by mystics thorough the ages? by growing 
crystals directly on film their mystical qualities shine straight to the screen.
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CORPORATE PERFECTION
Bedrijven met sterke reputaties zijn beter in staat klanten, investeerders en 
bekwaam personeel aan te trekken. Ze overleven crises die voor andere bedrijven 
het einde zouden betekenen. Maar hoe kan ook u een sterke reputatie opbouwen 
en behouden? (uit “Management Studiecentrum”)
Companies with strong reputations are better able to attract customers, 
investors and skilful employees. They can survive crises that would end off other 
companies. But how can you too build up and maintain a strong reputation? 
(from “Management Studiecentrum”) 

The influence of ocular light perception on metabolism in man and in animal
Thomas Draschan & Stella Friedrichs (Germany, 2005, 16mm, 05:00 min) 
Een found-footagefilm wordt, begeleid door een Italiaanse softporno-soundtrack 
uit de jaren zestig, twee maal herhaald. Beide keren wordt een reeks beelden 
gesynchroniseerd met de soundtrack. De film illustreert hoe ogen licht waar 
kunnen nemen en toont beelden met een krachtige visuele impact. 
A found footage film, which uses an Italian Sixties softporn soundtrack, which is 
repeated twice. Each time a sequence of images is synched to the soundtrack. 
The film images are illustrating acts of ocular light perception as well as 
imagery with strong visual impact.

Ce qui arrive
collectif_fact (Switzerland, 2005, video, 05:09 min)
Na de huiselijke omgeving, het stadshart en het winkelcentrum onder de loep te 
hebben genomen richt collective_fact zich nu op het kantoorleven. In de handen 
van dit jonge computercollectief uit Genève is een gewone dag op kantoor geen 
gewone dag op kantoor. 
After dealing with domestic environments, city centers and shopping malls 
collectif_fact now puts is focus on office life. And in the hands of this this young 
Geneva-based computer collective an ordinary day at the office is no ordinary 
day at the office.

Working Girl
Corine Stübi (Germany, 2004, video, 05:30 min)
Werkende meisjes zijn ideale ‘machines’ die onder een dun vernis van 
hyperfunctionaliteit steeds op het randje verkeren van een hysterie die soms kort 
tot uibarsting komt om dan snel weer te worden onderdrukt. 
Working Girls are ideal ‘machines’  who, under the veneer of their 
hyperfunctionality, come within a hair’s breadth of a hysteria which bursts out 
for a brief moment only to be quickly repressed again.

Power Play
Cecilia Lundqvist (SWEDEN, 2004, , 10:55 min)
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Een animatievideo die uit tien verschillende scènes bestaat, waarin twee mannen 
tegen elkaar opbieden in het benadrukken van hun mannelijkheid, gebruik 
makend van verscheidene attributen in een reeks onzinnige handelingen. 
An animated video, consisting of ten different scenes in which two men compete 
in emphasizing their manhood, using different attributes in a  series of nonsense 
acts.

NYC Weights and Measures
Jem Cohen (USA, 2005, video, 06:00 min)
In Jem Cohens film vormt een parade voor astronaut John Glenn het startpunt 
voor een reis door stadswijken en door de tijd om New Yorks vele stemmingen te 
verkennen, van luid en onaflatend tot stemmig en dromerig. 
Jem Cohen’s film opens with a parade for astronaut John Glenn, then makes its 
way across boroughs and time to explore New York City’s many moods, from loud 
and relentless to grave and dreamy.

Genève
Augustin Gimel (France, 2004, video, 06:00 min)
Individuen worden door de samenleving ritueel geofferd en onderdrukt.
Ritual sacrifice and oppression of individuals by society.

Chronomops
Tina Frank (Austria, 2004, video, 02:00 min)
De deuren van de perceptie gaan weer eens open, maar nu elektronisch. 
The doors of perception, electronic style.

Hear Me, Children-Yet-To-Be-Born
Sandy Amério (France, 2004, video, 45:00 min)
De film Hear me, children-yet-to-be-born is een experimentele fictiefilm die uitgaat 
van het principe van het ‘corporate storytelling’. Dit is een praktijk waarbij 
managers bij grote bedrijven als Nike, Adobe of Disney verhalen vertellen aan 
werknemers om gewenste gedragingen en gevoelens op te wekken. In Hear me, 
children-yet-to-be-born vertelt een manager aan een fictieve vergadering een 
verhaal naar aanleiding van zijn laatste zakenreis naar de Dode Zee. De film is 
een soort doorsnede van het collectieve Amerikaanse bewustzijn waarin bijbelse 
verwijzingen worden vermengd met 11-septemberangsten en managementjargon.  
The film Hear me, children-yet-to-be-born is an experimental fiction that takes 
from the principle of the corporate storytelling. This is a practice used by managers 
in big companies like Nike, Adobe, Disney, who tell stories to employees to generate 
desired types of behavior and feelings. In Hear me, children-yet-to-be-born a 
manager tells to a fictitious assembly a story that arrived to him during his last 
business trip in the Dead Sea. The film is a sort of cross-cut of the American 
collective unconscious mixing Biblical references with September 11th angst and 
management lingo.
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HABITAT
Een huis is nooit zomaar een huis. En de stad die we overdag als zo 
vanzelfsprekend ervaren openbaart in de nacht zijn ware pracht.
A house is never just a house. The city that seems so obvious by day reveals its 
true beauty by night. 

Let Go Aviary
Sookoon Ang (Singapore, 2004, video, 03:20 min)
Jezelf als je enig gezelschap. Alleen maar niet eenzaam. De verbeelding krijgt de 
vrije loop.
With only oneself to mind. Solitary without solitude. Imagination at liberty.

Whereto I Go
J Tobias Anderson (Sweden, 2005, video, 04:46 min)
Deze video toont hoe een man de confrontatie aangaat met zichzelf. Dit soort 
ontmoeting is niet altijd zo lonend is als gehoopt zou mogen worden. Klassieke 
filmfragmenten zijn opnieuw gemonteerd en geanimeerd om dit dilemma te 
illustreren.
A video that displays a man’s confrontation with his own self. Thse kinds of 
meetings are is not always as rewarding as one might have hoped. Classic 
filmsequences have been re-cut and animated to illustrate this dilemma.

Wohnhaft
Bernhard Marsch (Germany, 2004, 35mm, 08:31 min)
Net als mensen laten ook woningen zich soms lezen als een boek. Plaatjes uit het 
verleden. mislukte liefdes en een obsessieve verzamelwoede.
Just like people houses can sometimes be read like a book. Pictures from the 
past, failed love affairs and an obsessive urge to collect.

Quoi de neuf Docteur?
Jean-Charles Hue (France, 2004, video, 08:20 min)
Een portret van een Franse jongen die met volle teugen van het leven geniet: 
badderen in de tuin, buiten het zicht van de politie blijven en ‘s nachts konijnen 
stropen.
A portrait of a French boy who enjoys life to the full: bathing in the garden, 
keeping out of sight of the police and poaching rabbits at night. 

Nacht
Gloriana Severdija (Germany, 2004, video, 30:40 min)
Het kleurrijke mozaïek van een nacht in de stad. Berlijn. Een camera dwaalt rond 
door de straten, gebouwen en cafés. Waar zijn we naar op zoek en waar komen 
we op uit? Een ritmisch en oogstrelend portret van nachtelijk Berlijn. 
The colourful mosaic of a night in the city. Berlin. A camera is wandering through 
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the streets, buildings and bars. What are we looking for and what do we find? A 
rhythmically and beautiful portrait of nocturnal Berlin.

house-birmingham
Wolfgang Weileder (UK, 2005, video, 09:42 min)
Over een periode van twaalf dagen construeerden en deconstrueerden twee 
groepen bouwvakkers simultaan de geraamtes van een reeks gebouwen die 
iets weg hadden van twee in elkaar grijpende huizenblokken. Het proces 
was zo gesynchroniseerd dat de constructie en deconstructie opeenvolgend 
was gechoreografeerd. De tegenover elkaar liggende segmenten van de twee 
huizenblokken bewogen langzaam om elkaar heen tot House-Birmingham 
uiteindelijk voltooid was. House-Birmingham verkent de relatie tussen het 
tijdelijke en het permanente in de architectuur en onderzoekt tevens de grenzen 
tussen proces, kunst en documentatie. 
Over a period of twelve-days two groups of builders simultaneously constructed 
and deconstructed a series of house shells reminiscent of two interlocking 
terraces. The process had been synchronized so that the construction and 
de-construction was choreographed sequentially: The opposite segments of 
the two terraces slowly moved around each other until House-Birmingham was 
completed. House-Birmingham explores the relationship between the temporary 
and the permanent in architecture as well as investigating the boundaries  
between process, artwork and documentation.
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TRAVELOGUES
Vijf reisfilms waarin droomlandschappen doorkruizen en langs mistige kustlijnen 
trekken. Op onze weg passeren we luchtkastelen, nerveuze bouwsels en traag 
voortkruipende giganten.
Five travelogues which pass through dream landscapes and follow misty 
coastlines. On our journey, we meet pies in the sky, nervous constructions and 
sluggish giants. 

Somewhere
Mel O’Callaghan (Germany, 2005, video, 17:44 min)
In Somewhere zien van een groep mensen die ergens in ballingschap rondtrekken 
om uiteindelijk nergens uit te komen. De beelden zijn even schilderachtig 
als plastisch. Subtiele bewegingen en gelaatsuitdrukkingen onderbreken de 
handeling. De video volgt hen op hun reis in een rijtuig en lopend door onzekere 
en dreigende landschappen.
In Somewhere we witness the plight of a group of people who in exile travel 
somewhere to find themselves nowhere. The scenes appear as both painterly 
and sculptural. Subtle movements and expressions appear as interruptions to 
the scene that is set. The video follows their journey in a carriage and by foot 
through uncertain and threatening landscapes.

Tucker
Michaela Schwentner (Austria, 2004, video, 06:00 min)
Michaela Schwentners Tucker begint met een smalle reep elektronisch 
gemanipuleerde beelden, vergezeld van een paar synthetische geluiden. Dit is 
een signaal, al wijst het in de verkeerde richting, want elektronische abstractie 
kan amper voor de crux van dit werk doorgaan. Vervolgens verbreedt het beeld 
zich, alsof het eerst bevrijd en ontketend moest worden. Er wordt een gebouw 
getoond, ondergedompeld in wazigheid, anonieme architectuur in een onbekend 
landschap, in de kleuren groen en wit met een beetje blauw en zwart. De 
instrumentele popmuziek van de Weense band Le Charmant Rouge voorziet het 
nerveuze visuele arrangement van een door en door ontspannen fundering. 
Michaela Schwentner’s Tucker begins with a narrow strip of electronically 
manipulated images, accompanied by a few synthetic sounds. This is a signal, 
though it points the wrong direction: Electronic abstraction is hardly the crux 
of this work. After that the image widens as if it first needed to be released, 
unleashed. A building is shown, plunged into blurriness, anonymous architecture 
in an unknown landscape, in the colors green and white with a little blue and 
black. The instrumental pop of Viennese band Le Charmant Rouge provides the 
nervous visual arrangement with a thoroughly relaxed foundation
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Petrolia
Emily Richardson (UK, 2004, video, 20:00 min)
Deze film over de wisselende kustlijn van Schotland toont een vloeiende 
wisselwerking tussen landschap en bevolking, tussen zee en machine. In time-
lapse opnames beginnen gigantische booreilanden steeds meer op organische 
vormen te lijken. Ons gevoel voor verhouding wordt gelijdelijk aan ondermijnd.
A film of the changing coastline of Scotland, Petrolia portrays a fluid interaction 
between landscape and population, sea and machine. Filmed in time-lapse, 
giant oil platforms take beging to ressemble organic forms and our sense of 
scale is gradually eroded

Replay
Matt Hulse (UK, 2005, video, 09:00 min)
“Waar ik ook ga, er blijkt mij altijd een dichter voorgegaan te zijn.” (Sigmund 
Freud, 1856-1939). Elk vastleggen is vergeefs. Matt Hulse bedacht en filmde 
Replay in Wenen en Dresden in reactie op een speciaal gecomponeerde soundtrack 
van David Shea. 
‘Everywhere I go I find a poet has been there before me’ Sigmund Freud (1856 
- 1939). All recording is in vain. Replay was conceived and shot by Matt Hulse 
in Vienna and Dresden in response to a specially composed soundtrack by David 
Shea.

Castles of light
Matthias Fritsch (Germany, 2005, video, 19:40 min)
Architectuur en geloof zijn altijd met elkaar verbonden geweest. Deze 
commentaarloze film richt zich op architectuur, godsdienst, kapitalisme en hun 
dwarsverbanden. Dromen worden gecreëerd en verkocht voor miljoenen. We 
willen allemaal naar de hemel. 
Architecture and Faith have always been connected. A film without commentary 
focussing on architecture, religion, capitalism and their interconnections. 
Dreams are being created and sold for millions. We all want to go to heaven.
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LOVE STORIES
De liefde kent vele vormen, idolaat of desolaat, als kleine tegenprestatie of 
machinaal tot de dood erop volgt.
There are many forms of love, idolatrous or desolate, as a small quid pro quo or 
mechanical and lethal.. 

The black box
Joel Bartolomeo (France, 2004, video, 03:05 min)
Filmstills and krantenfoto’s vertellen een nieuw verhaal.
Film stills and newspaper pictures tell a new story.

The Paper Wall
Sheila Pye (Canada, 2004, 16mm , 08:30 min)
Een man en een vrouw in aparte slaapkamers. Slechts een dunne wand scheidt 
hen. In een choregrafie van gebaren communiceren ze woordenloos met elkaar. 
A man and a woman in separate bedrooms, there ia a thin wall between them. 
As they go through choreographed gestures, they communicate wordlessly with 
each other.

Uyuni
Andres Denegri (Argentina, 2005, video, 08:00 min)
Zij wil weg. Hij voelt zich er veilig. Het dorre landschap van het Boliviaanse 
plaatsje Uyuni wordt doorsneden door een uitzending van de Peruaanse radio. De 
gespannen toestand van Latijns Amerika wordt belichaamd door het geweld van 
de wind. 
She wants to leave. He feels safe there. The barren landscape of the bolivian 
town of Uyuni is cut by a transmission of Peruvian radio. The tense situation of 
Latin America is in the violence of the wind.

What I’m Looking For
Shelly Silver (USA, 2004, video, 15:00 min)
Een vrouw gaat op pad om intieme momenten in de openbare ruimte te 
fotograferen. Ze begint met haar camera op de straten van New York rond te 
hangen. Aangezien zoveel van het sociale verkeer is verplaatst naar het internet, 
begint ze mensen via een profiel te benaderen op een datingwebsite. In haar 
advertentie stelt ze: “Ik ben op zoek naar mensen die gefotografeerd willen worden 
terwijl ze in het openbaar iets van zichzelf blootgeven.”
A woman sets out to photograph moments of intimacy in public space.  She 
takes to hanging out with her camera on the streets of NYC, and since so much 
of the social has moved to the Internet, she starts approaching people through 
a profile on an Internet dating service.  In this ad she states ‘I am looking for 
people who would like to be photographed in public revealing something of 
themselves’
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Breakdance
Martin Brand (Germany, 2004, video, 06:53 min)
“Het was een paradijs voor ons. Je kon een jongen oppikken als je hem leuk 
vond en als je een van hen zat was, dan nam je gewoon de volgende. Ik wist 
bijvoorbeeld dat Micha voor mij viel. Hij was heel lief. Hij droeg altijd mijn tas, 
haalde dingen voor me en dat soort dingen. Op een dag fluisterde ik hem in het 
oor dat hij me hiervoor mocht naaien. Hij bloosde. En toen lachte hij...”
“It was a paradise for us. You could take a boy when you fancied him, and when 
you were fed up with one of them, you just took the next one. I knew, for instance, 
that Micha had a crush on me. He was really cute. He used to carry my bag, fetch 
things for me and stuff like that. One day I whispered into his ear that he could 
screw me for this. He flushed, and then he laughed...”

A heart lies beneath
Erin Cosgrove (USA, 2003, video, 07:56 min)
Een ironische reflectie op terrorisme als hip en trendy mode item en de mythe 
vorming rondom de Rote Armee Fraktion.
An ironic reflection on terrorism as a trendy fashion article and on the 
mythologisation around the Rote Armee Fraktion.

Rocco Never Dies
Federico Solmi (USA, 2005, video, 04:00 min)
Federico Solmi’s fantasie om Rocco Sifreddi te zijn, die superberoemdheid, 
landgenoot en pornoster. 
Federico Solmi’s fantasy about being Rocco Sifreddi, the super-celebrity, fellow-
Italian porn star.

Murder & UFOs
Brian MacDonald (Canada, 2005, video, 20:00 min)
Een anti-biografische film over de dood van Marilyn Monroe en haar relaties met 
de Kennedy’s en met gangster Sam Giancana. Met in de hoofdrollen Marilyn en 
de Kennedy’s en een speciaal optreden van buitenaardse wezens! 
An anti-biographical film about the death of Marilyn Monroe and her 
relationships with the Kennedy’s and mobster, Sam Giancana. Starring the 
Marilyn and Kennedy’s themselves with a special appearance by aliens!
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GLOBAL OBSERVATIONS
Kunstenaars zwerven de wereld over en richten hun blik op opmerkelijke 
verschijnselen, de kracht van de massa, sporen van het verleden en de vluchtige 
aanwezigheid van iets dat buitenaards leven zou kunnen zijn.
Artists wander the globe and focus on remarkable phenomena, the power of 
the masses, traces of the past and the volatile presence of what could be 
extraterstrial life forms.

13 ou 14
Jan Peters (France, 2004, video, 22:10 min)
Als een specialist in persoonlijke filmdagboeken filmt en becommentarieert 
de Duitse filmmaker Jan Peters toevallige situaties waar hij tijdens zijn 
omzwervingen in verzeild raakt. Aan de hand van materiaal uit het nationale 
archief gaat deze film in op de relatie die de kunstenaar en zijn familie met 
Frankrijk onderhouden. 
An expert in personal film diaries, German film maker Jan Peters films and 
comments on chance situations in which he has found himself in the course of 
his peregrinations. The film tackles the relationship that the artist and his family 
have with France, using material from the national archive.

Stadtplan
Reynold Reynolds (Germany, 2005, 35mm, 14:00 min)
Reynolds toont zijn persoonlijke gezichtspunt op zijn huidige woonplaats, Berlijn. 
“We lezen de straten met onze voeten,” zo zegt hij zelf om vervolgens op een 
poëtische wandeling door de stad te gaan. Hij legt verscheidene markante 
plekken vast met zijn 16mm-camera en combineert ze vervolgens in naast elkaar 
geplaatste beelden. 
The depiction of Reynolds personal perspective of his current home-town, Berlin. 
“We read the streets with our feet” as he puts it himself. He sets of on a poetic 
journey through the city, captures various remarkable spots with his 16mm 
camera and combines them in juxtaposed images. 

Ballad of the Flag
Caraballo-Farman (Argentina, 2003, video, 03:30 min)
Deze video werd gefilmd op een bepaald moment en op een bepaalde plek maar 
hij had op ontelbaar veel andere plekken en momenten in de geschiedenis gefilmd 
kunnen zijn. Het hadden de fans van de tegenstander kunnen zijn, voorvechters 
van een ander ideaal, leden van een andere stam. Door de tijd te manipuleren 
roept deze video zowel de gevaren als de macht en euforie op van die momenten 
van gemeenschappelijkheid.
This video was recorded at a particular time in a particular place but it could 
have been in any number of places, at other times in history. It could have been 
the fans of the opposing team, supporters of a different cause, members of a 
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different tribe. By manipulating time, this video evokes both the dangers and 
the power and euphoria of these states of collective existence.

Teufelsberg
Jutojo (Germany, 2004, video, 15:11 min)
Een aan zijn lot overgelaten radarstation in het bos. Koepels dansen op het 
crescendo van een viool in het puin. Een tocht naar binnen leidt naar de toekomst 
van het verleden. Gecomprimeerde beelden en visioenen lossen op in de open 
ruimte. 
An abandoned radar station in the forest. Cupolas dance to the crescendo of a 
violin in the rubble, a trip inside leads into the future of the past, compressed 
images and visions dissolve into the wide open.

Reason Is A Name Given To Collective Thought
Caraballo-Farman (Argentina, 2003, video, 02:30 min)
Een abstract videobeeld van een juichende mensenmenigte waarin de hoofden 
en handen oplossen in een waterval van confetti. Zie ook Ballad of the Flag. 
An abstracted video image of a cheering crowd whose heads and hands dissolve 
into a cascade of confetti. See also Ballad of the Flag

Sound of Microclimates
Semiconductor (UK, 2004, video, 10:00 min)
Sound of Microclimates onthuld de aanblik en het geluid van een reeks 
ongebruikelijke weerpatronen in het hedendaagse Parijs. De architectuur is 
hier verweven geraakt met de natuurlijke processen van het geografische 
landschappen. Binnen de context van onopgemerkte momenten in de tijd 
worden extreme microklimaten als de toekomst in stedelijke randverschijnselen 
gepresenteerd om zo de ongeziene stedelijke gebieden van morgen te onthullen.
The Sound of Microclimates reveals the sights and sounds of a series of unusual 
weather patterns in the Paris of today. Here, architecture has become interwoven 
with the natural processes of the geographical landscape. Set within the un-
noticed moments in time, extreme microclimates are presented as the future in 
city accessories, revealing the unseen urban terrains of tomorrow.

ZONDAG 11 DECEMBER
20:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

SUNDAY 11 DECEMBER
20:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

Teufelsberg (Jutojo)
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MAN VERSUS NATURE
Van meervoudige chemische overgevoeligheid tot hybride machinedieren. Met het 
voortschreiden der techniek wordt de relatie tussen mens en natuur alleen maar 
complexer.
From Multiple Chemical Sensitivity to hybrid machine animals. As technology 
progresses, the relation between mankind and nature only grows more complex. 

Bob Log III’s Electric Fence Story
Tinka Stock (Germany, 2004, video, 02:25 min)
Met smaak en in goed gezelschap vertelt Bob Log III, een muzikant uit Tucson, 
Arizona, het verhaal van de ellende die hij ondervond toen hij in het Zwarte Woud 
probeerde slapende koeien omver te gooien. 
The misery encountered by Bob Log III in the Black Forest while trying to knock 
over sleeping cows - this is the story fondly told in good company by the 
musician from Tucson, Arizona.

Sportstugan
Gunilla Heilborn & Marten Nilsson (Sweden, 2005, 35mm, 12:40 min)
Henrik verzamelt wat van zijn vrienden in een zomerhuisje bij een meer, diep in 
het bos. Hoe zullen deze stadsmensen de natuur het hoofd bieden? En hoe zullen 
ze daar in de wildernis op elkaar reageren? 
Henrik gathers some of his friends at a summer house by a lake, deep in the 
forest. How will these city folks cope with nature? And how will they react to each 
other, way out in the wilderness?

I like to think (right now, please!)
Delphine Hallis (France, 2004, video, 08:00 min)
Laten we ons even een cybernetische ecologie voorstellen, “waarin zoogdieren 
en computers samenleven in wederzijds programmerende harmonie.” Deze 
fantasmagorische gedachte, ontleend aan een gedicht van Richard Brautigan, 
vormde het uitgangspunt voor de film. Het dierenrijk raakt vervlochten met 
een virtuele werkelijkheid om uiteindelijk uit te groeien to een enkel volmaakt 
versmolten ras.
Let us imagine for a second a cybernetic ecology, “where mammals 
and computers live together in mutually programming harmony”. This 
phantasmagoric thought, which is part of a poem by Richard Brautigan, was 
the starting point for the film: the animal kingdom blends into a virtual world, 
to finally become one perfectly united breed. 

Exposed
Heidrun Holzfeind (USA, 2005, video, 39:00 min)
Exposed is een cinematografisch portret van Katherine Devoir, een vijfendertigjarige 
danseres en schrijfster die lijdt aan meervoudige chemische overgevoeligheid, 
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een chronische aandoening veroorzaakt door blootstelling aan synthetische 
chemicaliën in onder meer consumptieartikelen, pesticiden, bouwmaterialen, 
uitlaatgassen, tabaksrook, parfum, schoonmaakmiddelen en voedseladditieven. 
Waar sceptici, met name in de traditionele medische wereld en de chemische 
industrie, nog twijfelen aan de legitimiteit van de aandoening, daar is die voor 
Katherine een dagelijkse, uitputtende realiteit, die haar dwingt om zich buiten 
de normen van de samenleving te plaatsen. Haar persoonlijke verhaal fungeert 
als een catalysator voor bespiegelingen over de hedendaagse toestand van de 
Amerikaanse samenleving, op haar waarden en verlangens en op het ingewikkelde 
verband tussen het milieu en de gezondheid. 
Exposed beweegt zich tussen videokunst, documentaire en fictie. Door te 
onderzoeken welke wrijvingen er bestaan tussen (wat wij definiëren en 
aanvaarden als) werkelijkheid en fictie en tussen interpretatie en projectie 
staat Exposed stil bij verschillende representatiestrategieën en bij een 
gemediatiseerde weergave van de werkelijkheid.
Exposed is a cinematic portray of Katherine Devoir, a 35 year old dancer and 
writer who suffers from Multiple Chemical Sensitivity, a chronic condition caused 
by exposure to synthetic chemicals in consumer products, pesticides, building 
materials, exhaust, tobacco smoke, perfume, cleaning agents, food additives 
and others. While skeptics, particularly in the traditional medical field and the 
chemical industry, still question its legitimacy, for Katherine it is a debilitating 
everyday reality, forcing her to live outside of the norms of society. Her personal 
story functions as a catalyst to reflect on contemporary conditions of American 
society, its values and desires, and the complex relation between environment 
and health.
Exposed crosses borders between video art, documentary film and fiction. 
Exploring the frictions between (what we define and accept as) reality and 
fiction, interpretation and projection, Exposed ultimately reflects on different 
strategies of representation and a mediated depiction of reality.

ZONDAG 11 DECEMBER
16:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

SUNDAY 11 DECEMBER
16:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

Sportstugan (Gunilla Heilbron & Marten Nilsson)n
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THE SECRET LIFE OF ART
Wat kunst al niet te weeg kan brengen: diefstal, revolutie, schizofrene 
toestanden en een immense schaterbui.
There’s no limit to what art might bring about: theft, revolution, schizophrenic 
situations and an immense outburst of laughter.

Specialized Technicians Required: being Luis Porcar
Manual Saiz (UK, 2005, video , 01:30 min)
Luis Porcar, een bekende Spaanse stemacteur spreekt over zijn werk, het 
nasynchroniseren van stemmen van Hollywood-acteurs in het Spaans. Hij legt 
uit aan de camera dat de kunstenaar Manuel Saiz hem vroeg voor deze video met 
de bedoeling een beroemde acteur te vragen Porcars woorden in het Engels na te 
synchroniseren. Klaarblijkelijk was de beroemde acteur bereid mee te werken. 
Luis Porcar, a well known Spanish dubbing actor, speaks about his work of 
dubbing the voices of Hollywood actors into Spanish. He explains to the camera 
that the artist Manuel Saiz asked him to shoot this video with the aim of 
requesting a famous actor to dub Porcar into English again. Apparently this 
famous actor agreed to cooperate.

Looking for Alfred
Johan Grimonprez (Belgium, 2005, video, 10:03 min)
In zijn obsessie met het de- en reconstrueren van ons beeld van media, roem en 
uiterlijke schijn heeft Johan Grimonprez een verbijsterend gesnater van Hitchcock-
lookalikes verzameld. 
Obsessed with de/reconstructing our corrupted visions of media, celebrity and 
appearance, Johan Grimonprez assembled a bewildering gaggle of Hitchcock 
lookalikes.

Definitions of Art
Yuri A (Switzerland, 2004, video, 05:11 min)
Vijf mensen komen met hun definitie van kunst. 
Five people state their definition of art.

Extracorpus
Augustin Gimel (Germany, 2004, video, 09:30 min)
Een lichaam samengesteld uit duizenden lichamen en van materialiteit en 
zwaartekracht bevrijd. 
A Body composed of thousands bodies, freed from materiality and gravity.

Original Pirate Material
Silvia Goetz (Germany, 2004, video, 03:46 min)
Original Pirate Material is een piratenvideo. Ze gaat over de rovers van de zeven 
zeeën, de schavuit van de Caraïben en over de angst en de huiver in de nevels 
van de vrees.
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Original Pirate Material is a pirate video. It is about the raiders of the seven 
seas, the rascal of the Caribbean and about fear and dread in the fog of fright.

Perpetual Motion
AL + AL (UK, 2004,  video, 07:00 min)
James Brown is een gepensioneerde ingenieur en uitvinder die in het noorden van 
Engeland leeft. De film reconstrueert zijn levenslange pogingen de natuurkundige 
wetten te breken en een perpetuüm mobile te creëren.
James Brown is a retired engineer and inventor living in the north of England. 
The film re-fabricates his lifelong endeavours to break the law of physics and 
create a perpetual motion device.

Microfiche: Diamond Trade
David Phillips & Paul Rowley (USA, 2004, video, 05:00 min)
Op de nacht van 27 april 1974 stalen leden van een bewapende IRA-bende 
negentien schilderijen van onder meer Gainsborough, Vermeer, en Velásquez uit 
het Russborough House ter waarde van in totaal 8 miljoen pond. De bende eiste de 
terugkeer van Ierse republikeinse gevangenen uit Engeland plus een losgeld van 
500.000 Pond. In dit werk wordt de genealogie van deze gebeurtenis getraceerd 
met behulp van een nu ouderwets archiveersysteem met beelden op microfiches. 
On the night of the 27th of April, 1974, members of an armed IRA gang stole 
nineteen paintings from Russborough House worth a total of £8 million, 
including works by Gainsborough, Vermeer, and Velásquez. The gang demanded 
the return of Irish republican prisoners from England as well as £500,000 in 
ransom money. In this work, the genealogy of this event is traced using the now 
outdated library microfiche image archiving system. 

November
Hito Steyerl (Austria, 2004, video, 25:00 min)
Aan de hand van filmfragmenten variërend van Russ Meyer tot Sergei Eisenstein 
en Constantin Costa-Gavras laat Steyerl op een fascinerende manier zien hoe 
kunst en terrorisme elkaar gebruiken, misbruiken en inspireren. Ook stelt Steyerl 
nadrukkelijk de persoonlijke dilemma’s aan de orde die politieke betrokkenheid bij 
een kunstenaar te weeg kan brengen.
Using film fragments varying from Russ Meyer to Sergei Eisenstein and 
Constantin Costa-Gavras, Steyerl gives a fascinating exposition on the ways 
art and terrorism use, abuse and inspire each other. Furthermore, Steyerl 
emphatically addresses the personal dilemmas that can result from an artist’s 
political involvement.

ZONDAG 11 DECEMBER
14:00 UUR, ‘T HOOGT, ZAAL 2

SUNDAY 11 DECEMBER
14:00 HOURS, ‘T HOOGT, HALL 2

Microfiche: Diamond Trade (David Phillips & Paul Rowley)e
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De verzamelaar van videorariteiten, hoogtepunten uit de geschiedenis van de 
experimentele cinema en mediakunst kan op dit Impakt Festival wederom zijn 
slag slaan. In de bovenbar van Kikker zullen diverse DVD en VHS label hun 
uitgaves aanbieden. Het aantal kleine distributeurs, labels en collectieven dat 
via het internet en postorderverkoop hun produkten te koop aan biedt groeit 
nog steeds en hierdoor komt steeds meer historisch materiaal en hedendaagse 
onafhankelijke produkties binnen het handbereik van de individuele liefhebber. 
Vertegenwoordigd zijn onder andere: Index, GAS, Re:voir, Crystal Eye, Blackchair 
en Other Cinema.
Collectors of video rarities, highlights from the history of experimental cinema 
and media art can once again seize their chance on this Impakt Festival. In 
the bar up stairs at Kikker, various DVD and VHS labels will offer their produts 
for sale. The number of small distributors, labels and collectives selling their 
stuff through the Internet or by post order is still growing. Ever more historical 
material and contemporary, independent productions are available to individual 
enthusiasts as a consequence. Index, GAS, Re:voir, Crystal Eye, Blackchair and 
Other Cinema will be presented to name but a few.

HOME USE

De meeste werken uit het festivalprogramma zijn ook te bezichtigen in de 
mediatheek. Als je een filmprogramma hebt gemist kun je hier de schade 
inhalen. In je eentje of met wat vrienden kun je afzonderlijke titels uit het 
programma opvragen en op een monitor bekijken.
Most works from the festival program can also be viewed at the mediatheque. If 
you have missed a particular film program you can recover your losses here. You 
can watch separate titles from the program on a monitor, both on your own and 
with a couple of friends. 

FLATLAND GALLERY, LANGE NIEUWSTRAAT 7, ABRAHAM DOLEHOF
OPEN VAN 8 T/M 11 DECEMBER, VAN 12:00 TOT 22:00 UUR
OP 7 DECEMBER VAN 18:00 TOT 20:00 UUR
OPEN FROM 8 TO 11 DECEMBER, FROM 12:00 TO 22:00 HOURS 
ON 7 DECEMBER FROM 18:00 TO 20:00 HOURS 

MEDIATHEEK / K
MEDIATHEQUE
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Het kloppend hart van het Impakt Festival is Theater Kikker. Daar vindt u de 
FESTIVALBALIE voor informatie en de verkoop van PASSE-PARTOUTS. Ook 
verzorgt Impakt hier dagelijks vanaf donderdag LUNCH (12.00u –14.00u) en 
DINER (18.00u-21.00u). De lunches en diners kunt u reserveren en betalen bij 
de festivalbalie. Reserveren raden wij u aan. Theater Kikker is ook de locatie 
voor de CONCERTEN en COUCH.CLUBS. Filmtheater ’t Hoogt verzorgt de 
FILM/VIDEO vertoningen. De MEDIATHEEK is gevestigd in Flatland Gallery. De 
TENTOONSTELLING is verspreid over Flatland Gallery, Casco,  Academiegalerie en 
Centraal Museum.
Theater Kikker is the very heart of the festival. There you will find the FESTIVAL 
COUNTER for all the information you might need and for buying PASSE-
PARTOUTS. From Thursday onwards you can moreover have LUNCH (from 12.00 
till 14.00 hours) and DINNER (from 18.00 till 21.00 hours) here. The brunches 
and dinners can be reserved and paid for at the festival counter. We recommend 
making reservations.  Theater  Kikker is also the location for the CONCERTS and 
the COUCH.CLUBS. The FILM/VIDEO screenings are held at Filmtheater ‘t Hoogt. 
The MEDIATHEQUE will be in Flatland Gallery. The EXHIBITION is spread over 
Flatland Gallery, Casco, Academiegalerie and Centraal Museum.

OPENINGSTIJDEN / OPENINGS HOURS
Hoogt: 11.30 uur tot 01.00 uur 11.30 hours till 01.00 hours
Kikker: 11.30 uur tot laat 11.30 hours till late
Flatland Gallery: 12.00 uur tot 22.00 uur 12.00 hours till 22.00 hours
De tentoonstelling in: Flatland Gallery, Casco,  Academiegalerie: 12.00 uur tot 
22.00 uur en let op, Centraal Museum: 11.00 tot 17.00 uur. The exhibition in 
Flatland Gallery,  Casco, Academiegalerie: 12.00 hours till 22.00 hours and please 
note Centraal Museum: 11.00 hours till 17.00 hours.

TICKETS / TICKETS
losse verkoop ordinary tickets: film/videovertoning film/video screenings: 6,-/  
5,- (student, CJP, U-pas)  4,- (Lucas X-pas)
concert: 6,- tot  10,- ( korting mogelijk met CJP, U-pas etc) (reduction 
possible with CJP, U-pas etc)
couch.club, lezing lecture: gratis entree free entrance
passe-partout:  45,-
dagkaart day ticket:  15,-
De passe-partout en dagkaart verschaffen toegang tot alle programma’s van het 
festival, maar garanderen geen zitplaats. Vol = vol.
The passe-partout and the day ticket entitle you to attend all programmes of the 
festival but do not guarantee a place to sit. Full = full.

ALGEMENE ZAKEN / 
GENERAL INFORMATION

LOCATIES / VENUES

Academiegalerie,  Minrebroederstraat 16, Utrecht

Casco, Oudegracht 366, Utrecht

Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht

Filmtheater ’t Hoogt,  Hoogt 4, Utrecht

Flatland Gallery,  Lange Nieuwstraat 7/ Abraham Dolehof, Utrecht

Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht

INFO 48 INFO
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