Pressemeddelelse
19. Januar 2019
Visual solutions

FØRENDE
PROJEKTIONSKUNSTNER
UDSTILLER NYT VÆRK PÅ
ISE 2019
Panasonic Business og Integrated Systems Europe (ISE) går sammen om at offentliggøre projektionsmesteren Bart Kresas
nyeste projektions-show for mere end 100.000 mennesker under ISE 2019.
Sviatovid er en fem meter høj projektionsskulptur. Den er lavet med det formål at sætte en ny standard indenfor audiovisuel kunst og vil
projektere 360° i True 4K ved hjælp af fire 30.000 lumen laserprojektorer fra Panasonic (PT-RQ32 4K). Den nye skulptur afløser den
ikoniske ’Shogyo Mujo’, som debuterede til Burning Man-festivalen i Nevada-ørkenen i USA i 2014.
Verdenspremiere
Verdenspremieren på Sviatovid kommer også til at markere lanceringen af det nye BARTKRESA Academy, som giver dimittender fra
kunstskoler muligheden for at tage et kursus i projektions-mapping i Kresas studie i Lublin, Polen.
Efter ISE vil skulpturen blive placeret ved Centre for Meeting of Cultures i Lublin.
“Bart Kresa er en af verdens førende projektionskunstnere, der har bidraget med ikoniske værker som installationer ved Game of
Thrones-seriens premierefest og kortlægning af NASA’s Endeavour Space Shuttle,” siger Hartmut Kulessa, europæisk marketing
manager for Panasonic. ”På grund af projektionens skarphed og opløsning på en relativt lille overflade, bliver dette sandsynligvis et af
højdepunkterne og et populært sted af fotografere på dette års udstilling.”
Sviatovid bliver udstillet udenfor Hall 1 og 2 (indgang K) under hele ISE, der foregår i RAI, Amsterdam fra 5.til 8. februar 2019.
Bart Kresa vil holde en åbningstale kl. 18:00, den 4. februar på Forum RAI, Amsterdam.
Panasonic vil udstille fra sin sædvanlige plads i Hal 1, stand H20. For mere information kan du besøge Panasonics
hjemmeside:https://business.panasonic.dk/visual-system/join-us-at-ISE-2019
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Vores mission er at få teknologier til at arbejde usynligt sammen og få virksomheder til at lykkes. Vi tror på, at teknologi bare
skal virke, og på at virksomheder vil lykkes, hvis de får mulighed for at fokusere på deres kunder velvindende om, at alle
deres teknologier samarbejder, som de skal. Derfor er vi dedikerede til at udvikle produkter og løsninger, der er så
integrerede med vores kunders måde at arbejde på, at de er næsten usynlige – som en arbejdshest, der står i baggrunden
og skaber forretningssucces.
PSCEU er opdelt i seks forretningsområder:
•

Broadcast & ProAV giver dig frihed til at fortælle historier med produkter og løsninger af høj kvalitet, som sørger for
sikker drift og høj omkostningseffektivitet på tværs af fjernkameraer, switchers, studiekameraer og ENG P2HD. Cinemasortimentet med VariCam-serien og EVA1 er i stand til at levere ægte 4K og High Dynamic Range (HDR), hvilket gør
kameraerne ideelle til biograf-, tv-, dokumentar- og live-produktion.

•

Communication Solutions tilbyder verdensførende telefonsystemer, SIP-terminaler og professionelle
netværksscannere, der giver dig frihed til at fokusere på kommunikationen frem for forbindelsen.

•

Computer Product Solutions giver medarbejdere frihed til at arbejde hvor som helst med udvalget af robuste
Toughbook-laptops og Toughpad-tablets til erhvervslivet samt elektroniske point of sales (EPOS)-systemer. Som
europæisk markedsleder havde Panasonic en omsætningsandel på 57% af salget af robuste og slidstærke bærbare
computere og en omsætningsandel på 56% af salget af tablets til erhvervslivet i 2017 (VDC Research, marts 2018).

•

Industrial Medical Vision fremstiller applikationer til forskellige segmenter som medicinalbranchen, life science, ProAV
og industrien. Produktporteføljen omfatter OEM- og komplette kamerasystemer, der gør det muligt at se ting, der ellers
ikke kan ses.

•

Security Solutions sikrer CCTV-optagelser af dokumenteret høj kvalitet. Vores pålidelige og avancerede kameraer og
billedoptagelsessystemer giver knivskarpe billeder under alle miljøforhold, hvilket skaber øget sikkerhed.

•

Visual System Solutions tilbyder et bredt udvalg af skærme og projektorer til professionelle AV-eksperter. Panasonic er
førende på det europæiske high brightness-projektormarked med en markedsandel på 39% målt på omsætning
(Futuresource >5klm FY17 Q3, excl. 4K & digital cinema).

Om Panasonic
Panasonic Corporation er globalt førende inden for udvikling og fremstilling af elektroniske produkter til både forbruger- og
erhvervsmarkedet. Panasonic fejrede sit 100-års jubilæum i 2018. På globalt plan opererer Panasonic nu med 591
datterselskaber i 88 associerede selskaber på verdensplan. Selskabet rapporterede en total nettoomsætning på 61,4
milliarder euro for regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2018. Panasonic har et mål om at skabe værdi gennem
innovation på tværs af forretningsområder og bruger derfor sine teknologier til at skabe bedre resultater for sine kunder. Lær
mere om Panasonic på: http://www.panasonic.com/global

