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Documentaire: Alles is gejat, alles is remix

Talloze vechtscènes uit The Matrix zijn afgekeken van eerdere films. Dat bewijst de vierde en laatste aflevering van de documentaire serie Everything is a Remix, die vorige week is verschenen. Talloze scènes uit The Matrix worden vergeleken met eerder werk, waaronder krakers als Fist of Legend en Tai Chi Master. Vuurgevechten komen uit films als A Better Tomorrow en nota bene de animatiefilm Ghost in the Shell. Het leidende idee van The Matrix, dat de werkelijkheid een illusie is die aan ons brein wordt gevoed door een computer, is onder andere te vinden in Koyannisqatsi en in Doctor Who, The Deadly Assassin. In de laatste film komt zelfs het woord 'Matrix' voor. Ook Total Recall en zelfs Alice in Wonderland horen tot de bronnen van The Matrix, zonder dat ze daarvoor credits krijgen.

Everything is a Remix is een bezienswaardige serie. De eerste aflevering verscheen een jaar geleden en gaat over remixen in de muziek. Over het gebruik van samples en het kopiëren van complete instrumentlijnen. Beroemd voorbeeld, en het eerste in deel 1: de baspartij Rapper's Delight van de Sugarhill Gang was rechtstreeks gekopieerd uit Good Times van Chic en is daarna in vele andere nummers hergebruikt. Boodschap: of jatten verkeerd is of niet, het wordt op alle niveau's gedaan, makers komen ermee weg en het leidt soms tot prachtig en succesvol nieuw werk. (35:01)

http://vimeo.com/14912890
http://vimeo.com/kirbyferguson/everything-is-a-remix-part-2
http://vimeo.com/kirbyferguson/everythingisaremix3
http://vimeo.com/29996808		BEELD 4:12


Drama: Gemiste liefde

Jongen staat naast meisje in een winkel en aarzelt of hij haar zal aanspreken. Razendsnelle fotomontage laat het leven zien dat hij zal leiden als hij het durft. Seconds gaat over de vele mogelijkheden die besloten liggen in de duizenden seconden van één dag. Iedere keer kies je er één, vele andere blijven ongebruikt. (2:03)

http://www.youtube.com/watch?v=AdymCQ5PXrs		BEELD 0:16


Dans: Urban Dance Showcase

Dansevenement wordt elk jaar in juli gehouden in Eimeldingen Duitsland. Spectaculaire optredens, geregistreerd met een camera recht voor het podium, worden een voor een losgelaten op YouTube. Er verschijnen nog steeds nieuwe, met idioot lenige solisten, duo's en groepen uit alle windstreken. (21:14)

http://www.youtube.com/watch?v=jAg1jjbDAZ0
http://www.youtube.com/watch?v=ETNHkKVUzlY
http://www.youtube.com/watch?v=LNspGtC1wWg	BEELD 0:10
http://www.youtube.com/watch?v=_y0bF6WIo6E



Muziek: Funky malloot

In een van zijn laatste video's, Get the Funk,  maakt zanger en komiek Matt Mulholland in één take een perfect funky nummer waarin hij alles zelf doet: ritme, meerstemmige zang en zelfs een trombonesolo. Hij kan ook de malloot uithangen, bijvoorbeeld in de Penis Chorale Part III, een eenmanskoor met als tekst 'Penis.' (7:20)

http://www.youtube.com/watch?v=miMM8R1CSM8
http://www.youtube.com/watch?v=u_CKBltJaH4		BEELD 2:36

