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Kunst: Een draaiend panorama

Ken Murphy uit San Francisco heeft een nieuw soort videokunst uitgevonden, de Pan Lapse. Dat is een samentrekking van 'pan' (in horizontale richting draaien van de camera), 'panorama' en 'time lapse' (techniek om extreem versnelde opnamen te maken). Dat leidt tot, inderdaad, een draaiend panorama met versnelde beelden.
Niet een versneld draaiend panorama, dat zou niet lekker kijken. Murphy's camera heeft een gemotoriseerd statief. De motor draait zó langzaam dat zelfs bij 100x versnelde beelden een rustige panbeweging overblijft. De camera is gekanteld dus je krijgt staand breedbeeld.
Vervolgens plakt Murphy de verschillende omwentelingen van de camera zo aan elkaar, dat de beelden aan elkaar passen. Zo ontstaat één draaiend panoramisch tafereel waarvan de delen op verschillende momenten zijn gefilmd. Als links de zon schijnt, kan het rechts bewolkt zijn. Mensen rennen rond als mieren en ook wolken bewegen lekker snel. Fascinerend is de zonsondergang die Murphy aan de kust filmde. Je kunt er uren naar kijken.
Tot nu toe heeft hij vooral landschappen gefilmd, maar de mooiste video is misschien wel die van het kruispunt bij Revolution Café in San Francisco. Het verkeer en de mensen maken deze opname extra interessant. Murphy is duidelijk nog bezig met experimenteren en ontdekken wat hij met deze techniek kan doen. Het zou leuk zijn als ook andere filmers er hun draai aan zouden geven. (5:51)

http://www.youtube.com/watch?v=gqeNoXauK7w
http://www.youtube.com/watch?v=DAABUwvn6Ow		BEELD 1:22
http://www.youtube.com/watch?v=mExNl3tLAjM
http://www.youtube.com/watch?v=GsFzSc37xA8


Muziek: Voor senioren: Eric Burdon

Blanke blueszanger (Animals, weet u wel) trad in 1970 op met zwarte begeleidingsgroep War. Wonderlijke seventies-registratie van concert zonder publiek, met lelijk chromakey-decor en heftig zoomende cameralieden. Zingt lang uitgesponnen klassiekers Paint It Black, Tobacco Road en Bare Back Ride. (34:29)

http://www.youtube.com/watch?v=Ig4jQrofnBI
http://www.youtube.com/watch?v=jTbvJ-bYPh8
http://www.youtube.com/watch?v=xOh8wJx1PMc		BEELD 5:40


Humor: Ik wil de iPhone 5. Nu!

Twee minder snuggere dames komen in de foonsjop voor de iPhone 5 en willen niet van de winkelmeneer aannemen dat dit gadget nog niet bestaat. "Kijk dan even achter." En als dat niet helpt: "Bel dan the big guy, die met de bril en de coltrui." Eerste en geslaagde video van een nieuw kanaal. (2:09)

http://www.youtube.com/watch?v=3j-iD6wvxQo		BEELD: 0:05


Documentaire: De laatste zwaardenmakers

Twee korte, ambachtelijke films over een prachtig maar verdwijnend beroep. Eén over een van de laatste dertig zwaardenmakers in Japan, en de andere over wat de allerlaatste zwaardenmaker van Taiwan zou zijn. Beide liefdevol en bekwaam gemaakt, mooi om naar te kijken en ontroerend. (7:33)

http://vimeo.com/32113233		BEELD 0:13
http://vimeo.com/14295541

