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Speelfilm: The Dark Side of Oz

Gisteren is het hele oeuvre van Pink Floyd in digitaal opgepoetste vorm verschenen. Een hardnekkige urban legend wil dat er een verband is tussen het klassieke Floyd-album Dark Side of the Moon (1973) en de film The Wizard of Oz (1939). Als de muziek op het juiste moment wordt gestart, vallen gebeurtenissen in de film en de muziek verrassend samen.
Op de videosite Vimeo staat een complete The Wizard of Oz waarbij het geluid is vervangen door de muziek van Pink Floyd. Het meest overtuigend is de storm die na een kwartier losbarst, precies als het nummer The Great Gig in the Sky begint. Als hoofdpersoon Dorothy een plank tegen haar hoofd krijgt en in droomtoestand raakt, wordt de muziek ook dromerig. Het eind van deze scène valt samen met het einde van het nummer, waarna de film overgaat van zwartwit naar kleur en kant twee van de lp (jaja) begint.
Lijsten met overeenkomsten zijn op internet te vinden. Pink Floyd heeft een verband altijd ontkend. Hulde aan de rechthebbenden dat het bewijsmateriaal nu al vier jaar met rust wordt gelaten. Iedereen kan zich zo een mening vormen en en passant Dark Side of the Moon nog eens helemaal horen. (01:41:47)

http://vimeo.com/333721		[BEELD 00:17:06]


Reclame: Gezellig tussen de Hell's Angels

Stel zoekt gereserveerde stoelen in bioscoop, die stampvol blijkt te zitten met Hell's Angels. Wat doe je dan? Biercommercial heeft de vorm van een verborgen-camera-grap. Waarschijnlijk is het gespeeld, ook van de kant van de 'nietsvermoedende' bioscoopgangers. Maar dat is wel goed en geestig gedaan. (1:39)

http://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E		[BEELD 1:11]


Gaming: Sexy geschiedenis van games

Model Jo Garcia is Playboys 'gamer next door.' Meestal bespreekt ze games op een min of meer feitelijke manier, al wordt elke gelegenheid aangegrepen om haar vormen te laten zien. Maar in deze Evolution of Gaming ligt de nadruk onverhuld op de erotiek. Zoveel mogelijk blote huid en een hoop gedoe met joysticks. (3:42)

http://www.youtube.com/watch?v=n_QCrc0uOuo		[BEELD 0:40 of 1:17]


Reportage: Onmogelijke stapels stenen

Aan de waterkant zet de bejaarde kunstenaar Kent Avery ronde stenen los op elkaar. Zo weet hij complete kolommen te bouwen die op wonderbaarlijke wijze stabiel overeind blijven staan. Fijne rustgevende repo over de schoonheid van zinloos werk. Van een student van de Vancouver Film School. (8:19)

http://www.youtube.com/watch?v=96N9vpElTo8 		BEELD 4:01

