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Documentaire: Iedereen kan iets moois maken

"Vroeger gingen mensen naar de film en naar tentoonstellingen, nu is iedereen filmmaker, muzikant, schrijver of fotograaf." Muzikant Moby overdrijft een beetje maar het is geen onzin. Misschien is de grote digitale revolutie vooral dat het werk van amateurs en semi-profs nu zo makkelijk toegankelijk is. Het is de bestaansreden van deze rubriek.

Moby opent de documentaire PressPausePlay die pas is verschenen en waarin een keur aan prominenten uit de creatieve industrie zijn zegje doet: regisseurs, producers, journalisten, marketingdeskundigen en nog veel meer. Andrew Keen, prominent blogger, stelt dat juist de grote filmregisseurs als Godard, Fassbinder en Hitchcock het in deze tijd niet gehaald zouden hebben omdat ze op Facebook zouden zijn ondergesneeuwd in andermans troep. Dat kan - de types die nu de top halen zouden het in hún tijd niet hebben gered, en over 50 jaar misschien weer niet. Zo gaat dat.

Een van de punten van deze prachtige docu is hoe moeilijk het is om rond te komen. Moby: "Iedereen die ik ken is opgewonden over de mogelijkheden en bang dat ze geen geld zullen verdienen." Marketinggoeroe Seth Godin: "Vroeger werd je geen kunstenaar om rijk te worden maar omdat je ideeën te delen had. Die tijd komt terug."

De makers van PressPausePlay hebben dat begrepen. De film is op dvd te koop maar gratis te zien op YouTube en gratis te downloaden. Waar doen ze het van… (1:24:31)

http://www.youtube.com/watch?v=-rvlaTg3vPg		BEELD 12:15


Muziek: Als Lady Gaga dat maar overleeft

Gaga schittert in dit duet met Tony Bennett, The Lady is a Tramp. Ze heeft groen haar deze keer. Tony Bennett heeft een compleet album uit met duetten en Sony snapt hoe je daar publiciteit voor genereert. De vorige clip was met Amy Winehouse, dat viel wat ongelukkig - of juist niet. Dixie Chicks next? (6:43)

http://www.youtube.com/watch?v=ZPAmDULCVrU	BEELD 2:38
http://www.youtube.com/watch?v=_OFMkCeP6ok


Reclame: Stoer genoeg voor een kopje thee?

Noormannen, worstelaars, bouwvakkers en andere spierbundels brullen het uit in deze lofzang op de thee. "Niet slurpen, dat is niet netjes," schreeuwt één met bloeddoorlopen ogen. Een deftige man met een pilsje op een schoteltje wordt ruw opzijgezet. Nepcommercial van comedygroep UCB, de Upright Citizen's Brigade. (1:24)

http://www.youtube.com/watch?v=sxtRGEVsSOc		BEELD 0:45


Natuur: De aaibaarste spin

Phidippus Putnami is een rijk behaard spinnetje met schattige ogen (die vast geen ogen zijn). Zenuwachtige voelsprieten (of kaken) wekken de indruk van een snuffelend hondje of knaagdier. Lange scherpe close-ups vanaf statief van amateur die gelukkig geen muziek of montagetrucs heeft toegevoegd. (8:17)

http://www.youtube.com/watch?v=DsGvT2DYJMc	BEELD 0:12

