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Cursus: Waarom The Dark Knight zuigt

In deze serie laat filmcriticus Jim Emerson zien wat een goede actiescène goed  maakt, en hoe je hem kunt verknallen. Hoofdmoot is een achtervolging uit The Dark Knight, de Batman-film uit 2008. Door telkens de film stil te zetten en fragmenten te herhalen, toont Emerson aan dat a) er niets van klopt en b) de kijker in complete verwarring wordt gebracht over wie waar is en wie waarheen gaat. Er klopt niets van omdat er tegenstrijdige informatie is over hoeveel auto's achter elkaar rijden en in welke volgorde, en ook omdat er dingen gebeuren die fysiek onmogelijk zijn. De verwarring ontstaat vooral doordat links en rechts telkens worden verwisseld.
Dat lijkt miereneukerij - het is toch een spectaculaire scène? Al die details heb je als kijker toch niet in de gaten? Toch wel, Emerson toont knipsels waarin recensenten klagen dat ze er niets van snapten - zonder dat ze konden zeggen waarom. Bovendien laat Emerson zien hoe het wel moet, met een spannend fragment uit Salt, een thriller uit 2010 met Angelina Jolie. Als je ziet hoe doordacht dit verhaal is gecomponeerd, valt The Dark Knight pas echt door de mand als gemakzuchtig broddelwerk - hoewel Emerson aanneemt dat de verwarring expres wordt gesticht. Maar hij heeft zelf laten zien hoe goed vakwerk werkt, dus waarom zou verwarring beter zijn? (37:10)

http://vimeo.com/28792404		BEELD 9:01
http://vimeo.com/28798112
http://vimeo.com/28957441
http://vimeo.com/28916265


Drama: Mijn denkbeeldige vriend

Volwassen dochter komt een paar dagen logeren bij haar ouders en wordt tegen wil en dank herenigd met de denkbeeldige speelkameraad uit haar jeugd: hij heeft op haar gewacht. Zo begint een moeilijke relatie. Film verplaatst zich beurtelings respectvol in de hoofdpersoon en in de buitenwereld. (14:20)

http://vimeo.com/wishnow/handsome		BEELD 2:26


Kerst: Matt Damon is ideële Kerstman

Heerlijk als een wereldster zichzelf niet zo serieus neemt. Damon, verkleed als Kerstman, vraagt kinderen wat voor cadeau ze willen hebben. Terwijl zijn snor afzakt probeert hij ze een milieuvriendelijke waterfles op te dringen. "Maar stel nou dat er de handtekening van Matt Damon opstaat?" (2:15)

http://www.youtube.com/watch?v=BWQ66MsjKaU	BEELD 0:40


Animatie: Dronken borsten maken ruzie

Drunk Tits at the Club is onsmakelijk maar wel geniaal. Twee borsten voorzien van monden, compleet met gebit, bekvechten met onvaste mannenstemmen. Heeft een van de twee teveel gedronken? Of heeft iemand een pilletje in een consumptie gedaan? Wat het ook is geweest, het bekomt hem/haar slecht. (0:50)

http://vimeo.com/5685233		BEELD 0:16

