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Serie - Mode voor volwassen mannen

'Dressing like a grownup' is het thema van Put This On, een reportageserie over mannenmode. Presentator Jesse Thorn bezoekt vakmensen met liefde voor stoffen en stijl. De eerste aflevering, een jaar geleden, ging over denim, spijkerstof dus. Daarin werd het verschil uitgelegd tussen een spijkerbroek van twintig dollar en een van vijfhonderd. Samengevat: traditioneel geweven stof en handmatige fabricage.

Latere afleveringen gaan over schoenen, kleding voor naar kantoor, lichamelijke verzorging en persoonlijke stijl. De programma's zijn zelf zeer verzorgd. Zo is op de achtergrond rustige jazzmuziek te horen, als in een stijlvolle kledingzaak. Maar in de episode over lichaamsverzorging valt in plaats daarvan het geluid van de douche op, waar Jesse Thorn onder blijkt te staan.

In het laatste deel bezoekt hij de Corduroy Appreciation Society. Leden moeten minstens twee kledingstukken van corduroy dragen. Thorn provoceert met een jasje van het verfoeide fluweel, zodat hij lekker stroeve gesprekken kan voeren.

Twee weken geleden is in een extra editie het tweede seizoen aangekondigd. Put This On wil naar Londen en Milaan met een echte cameraploeg. De kosten bedragen 68.000 dollar voor zes afleveringen van tien minuten (hoongelach bij John de Mol). Uw bijdrage is welkom. (10:27)

http://vimeo.com/26879757


Drama - Vrijpartij loopt uit de hand

Jong stel zit te zoenen in een auto met de radio aan. Dan begint de radiostem opmerkingen te maken die over hun relatie lijken te gaan. Er ontstaat een woordenwisseling. Hoe het verdergaat in The Parked Car kan hier niet worden verteld, want dat bepaalt de kijker. Met de muis.

http://www.youtube.com/watch?v=k3eyZgmpQCM


Archief - Schwarzenegger in de sportschool

Ongemakkelijke video uit 1977 toont de Governator tijdens het doen van oefeningen die zijn spierbundels goed laten uitkomen. Discomuziek erbij, vlezige kornuiten met seventies-kapsels, en Arnolds stem die futloos "Down, up, down, up" scandeert, en "More energy." Uiterst homo-erotisch, stelt Unathletic.com, dat de video ontdekte. (3:55)

http://www.youtube.com/watch?v=qJdMjRHRLfg


Animatie - Sollicitant in de yoghurtfabriek

Angstige sollicitant komt op gesprek in fabriek van yoghurtijs. Geest van Roald Dahl waart rond: zowel de telefoon van de secretaresse als het cv van de hoofdpersoon zijn van yoghurt gemaakt. Directeur stuitert van intimiderend naar volkomen kierewiet. Grappige film lijkt gemaakt te zijn onder invloed van hallucinerende middelen. (5:48)

http://www.youtube.com/watch?v=5qKMNeFSfDE

