
CAMENAE presenteert:

THE GENERATOR
door Cinzia Nistico

Concert, film, theater (duur: ± 40 minuten)
Een audiovisuele symphonie: “De enscenering van een delirium; van de allereerste manifestatie tot een totale 
besmetting van de leefwereld van een jonge man.”

Voor twee beeldschermen, klarinet en cello

Concept
Ik experimenteer graag met de psychologie van de waarneming. Gebaseerd op het principe dat ons brein een 
ervaring creëert en vastlegt in verschillende lagen van informatie, wil ik kijken of het mogelijk is een ervaring 
van een concert, een film of een verhaal op te rekken.
In dit project maak ik eerst de emotionele aspecten van het verhaal duidelijk, zonder informatie over het plot te 
geven. Daarna voeg ik steeds meer details over de hoofdpersoon toe, maar nog altijd zonder duidelijke context, 
totdat uiteindelijk het hele verhaal zich ontvouwt met alle elementen van een film.
De twee musici (klarinet en cello) spelen live gedurende de eerste helft van de voorstelling. Achter hen worden 
op twee schermen fragmenten van de film vertoond, zonder geluid. Tijdens het tweede en derde deel echoot in de 
muziek en structuur het eerste deel, maar geleidelijk worden de mysteriën uit het eerste deel opgelost doordat het 
videomateriaal uitgroeit tot een film met alle eigenschappen die daarbij horen: dialoog, dynamische scènes, et 
cetera.
Het verhaal is geïnspireerd op het verhaal “Flucht in die Finsternis” van Arthur Schnitzler.

Plot
Thomas is thuisgekomen na een lange vakantie, die hij in Italië doorbracht om zijn zenuwen te kalmeren. In de 
nacht na zijn thuiskomst ontvouwt zich een drama voor Thomas en zijn broer Otto, een bekende neuroloog. 
Bang geworden door het verhaal van zijn beste vriend Höhnburg, die gek geworden is, vraagt Thomas aan Otto 
of deze een einde aan zijn leven maakt als hij ooit tekenen van een mentale stoornis gaat vertonen. Thomas 
wordt niet serieus genomen door zijn vrienden en bekenden en hij ontwikkelt een obsessie voor de reacties van 
anderen. Zijn ontspoorde geest bouwt een complex web van obsessies en verkeerde interpretaties van de realiteit, 
waarvan de consequenties niet te overzien zijn.

Concept, muziek, film, script, editing: Cinzia Nistico | Klarinet: Michel Marang | Cello: Antonis 
Pratsinakis | Sound Design: Igor Iofe
Acteurs: Thomas: Matthew Carney; Otto: Erik van Rossem; Dr. Leinbach: Martin Fase; Höhnburg: 
Alexandre Galvao; Kahnberg: Francis Cox; Dr. Gundirev: Janusz Madej; Alberta: Kamila Grzymala 
Camera: Thijo van Beek en Michel Marang op locatie
Dank aan: De Bekeerde Suster, Splendor Amsterdam, Tiziana Pintus 

Link teaser: http://www.youtube.com/watch?v=3c8898Q1SFo
Links: http://thegeneratorproject.blogspot.nl/  
 
http://cinzianistico.com/site/
https://www.facebook.com/thegeneratorproject  
 
http://www.michelmarang.nl/   
 
http://www.antonispratsinakis.com/antonispratsinakis.com/home.html 
 
http://www.matthew-carney.com/
http://camenae.eu/camenae-project
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