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Documentaire: De grote schaakfilm

The Great Chess Movie (1982) behandelt een sleutelperiode uit de geschiedenis van deze sport, de jaren '70. Bobby Fischer werd in 1971 wereldkampioen en vertikte het in 1975 zijn titel te verdedigen tegen Karpov. Kortsjnoi vroeg politiek asiel in Nederland, werd daarna geboycot door de Russische spelers en vocht zich niettemin naar een match tegen Karpov in 1978.

De schaakwereld stikt van de kleurrijke karakters en sterke verhalen, en daarvan komen er in anderhalf uur genoeg voorbij. Zo wordt Karpov om zijn bleke, kleine fysiek en grote hoofd vergeleken met een lijk, een foetus en een Marsmannetje. Veel sleutelfiguren komen sprekend voor de camera, zoals Euwe, Kortsjnoi, Karpov en Timman. Er zijn foto's en filmopnamen uit het archief van een jeugdige Fischer en nogmaals Karpov. Ruimschoots beelden van toernooien ook. Commentaar vanaf de zijlijn komt onder andere van de nuchtere schaker Camille Coudari uit Canada en de excentrieke Spaanse schrijver Fernando Arrabal. Als Karpov uitlegt wat een wereldkampioen onderscheidt van de rest, zien we een lijst met sterkste schakers van het moment. Onderaan, op de zesde plaats, bungelt de latere patron Kasparov.

Wonderlijk dat zo'n epische film uit Canada komt, maar ja, uit welk ander land behalve Rusland had het gemoeten? Een unieke blik in een gesloten wereld, en dat de beeldscherpte wat onder de tand des tijds heeft geleden mag de pret echt niet drukken. (01:20:13)

http://www.youtube.com/watch?v=3GqyjLek9Io		BEELD 12:29
http://www.youtube.com/watch?v=vEwQJRC9UYs
http://www.youtube.com/watch?v=6kEwuRyxo5M


Drama: Echtelijke ruzie in nep-Engels

Als je het niet weet kom je er misschien niet eens achter dat de acteurs in deze korte film een op Engels lijkend fantasietaaltje spreken. Lichaamstaal en andere details vertellen het verhaal toch wel. Interessant experiment, en vooral een topprestatie van de acteurs, die volkomen overtuigend onzin brabbelen. (4:06)

http://www.youtube.com/watch?v=Vt4Dfa4fOEY		BEELD 0:47


Muziek: Anticrisis-muziek

Bring Me Sunshine van de Engelse Jive Aces begint met sombere nieuwsberichten in zwartwit. Met de muziek breken de kleuren door en vrolijkt de hele wereld op. Ook vrolijk is het filmpje waarin zanger Ian Clarkson de dansmariekes van the Glamorous Sati Dollz het nummer leert spelen op ukulele. (11:53)

http://www.youtube.com/watch?v=oXvJ8UquYoo
http://www.youtube.com/watch?v=BqK27itUk70		BEELD 0:43


Animatie: Gevangen in de grot van Plato

Prachtige klei-animatie laat zien hoe gevangenen in een grot niets zien van de werkelijkheid: het enige wat ze  kunnen waarnemen is de schaduw van voorbijgangers op de muur. Zo, vond Plato, zien wij de wereld. De gebrekkige beelden die wij met onze ogen zien zijn maar een vage afspiegeling van een perfecte realiteit. (3:24)

http://www.youtube.com/watch?v=E4XXItJYFKA		BEELD 0:29  

