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International Film Festival Rotterdam (IFFR) zoomt verder in – van Planet IFFR

in 2017 en de mensen die erop leven in 2018 naar de onmetelijke binnenwereld in

2019: de 48ste editie van IFFR draait om menselijke emoties en hun verhouding

tot de beelden op het grote doek. De nieuwe campagne benadrukt de onverwachte

emoties die film kan opwekken.

⏲

https://www.youtube.com/watch?v=kvvjZsCAjfU&feature=youtu.be


Festivaldirecteur Bero Beyer: “De manier waarop we de wereld interpreteren is sterk gedreven

door emoties. Om tot een nieuw begrip te komen van wat het betekent om te leven, moeten we

dus onze emoties en ervaringen op de proef stellen. Dit is precies het spanningsveld dat we

willen oproepen met deze campagne! Je ziet gezichten die er op een bepaalde manier uitzien,

maar er schuilt meer achter: er is meer dan wat je ziet.”

De ‘feel IFFR’-campagne is zoals voorgaande jaren opgezet door het Rotterdamse

ontwerpbureau 75B, dat ook het iconische tijgerlogo heeft ontworpen. 75B verkende het hele

spectrum van menselijke emoties en ontdekte dat die tot uitdrukking komen in de gezichten uit

IFFR-films. 

Ontwerper Rens Muis: “Onze gevoelens kunnen zich vertalen naar gelaatsuitdrukkingen. Maar

toen we aan de slag gingen met de gezichtsuitdrukkingen van filmpersonages, speculeerden we

dat er diepere gevoelens achter verborgen zaten of beeldden we ons juist een emotie in die

conflicteert met wat je ziet. Dat leidde tot grappige, mysterieuze of onverwachte combinaties.

Het leerde ons veel over de aannames die we doen. We weten niets zeker.”

IFFR 2019 verkent juist die tegenstellingen. Beyer: “Veel films in het programma zetten

vraagtekens bij wat we zien en hoe we voelen. Zulke films vergen een zekere ontvankelijkheid

voor de werking van emoties bij het interpreteren van beelden. We zijn erin geoefend om muren

op te trekken en te zeggen dat dingen ons niet raken. Die vlieger gaat niet op als je naar IFFR

2019 komt!”

Bekijk hier de trailer van IFFR 2019

https://www.youtube.com/watch?v=kvvjZsCAjfU&feature=youtu.be
https://iffr.com/nl/blog/feel-iffr
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