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Speelfilm: Indiana Jones neergesabeld

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull is een waardeloze en overbodige film, gemaakt door een stel ouwe lullen die verlangden naar de glorie van vroeger. Dat is in het kort de mening van een zekere Mr. Plinkett, de commentator in een videorecensie die zelf bijna van speelfilmlengte is.
Mr. Plinkett is het alter ego van regisseur Mike Stoklasa, die eerder op deze manier de drie laatst gemaakte Star Wars-films met de grond gelijkmaakte. Plinkett is een lijzig sprekend stuk chagrijn dat buiten beeld het verhaal, de karakters, de special effects, de motieven van de makers en veel meer genadeloos analyseert. Daarbij negeert hij spottend zelf alle filmwetten, door zijn eigen tekst met de montageschaar af te breken en door irrelevante beelden in te lassen (zoals koeien, stekelvarkens, zijn meubilair en willekeurige acteurs uit andere films).
Maar pas op, de bezwaren van Plinkett snijden wel degelijk hout. Het gemankeerde verhaal, de acteurs op leeftijd, het parasiteren op de eerdere afleveringen door scènes vrijwel exact te kopiëren, de zwakke toepassing van groen-schermtechnieken, de zelfgenoegzame interviewteksten van Steven Spielberg en George Lucas - Plinkett laat eenvoudig de voorbeelden zien geeft met zijn cynische teksten de genadeklap.
In een epiloog suggereert hij welke films hij hierna te grazen zou kunnen nemen. Daaronder de Matrix-trilogie en Avatar 2. Kom maar op, Plinkett. (01:10:20)

http://redlettermedia.com/plinkett/indiana-jones-and-the-kingdom-of-the-crystal-skull/
	BEELD	5:54


Interview: Ik had zó'n gat in m'n borst

Ross Capicchioni vertelt zonder opsmuk hoe hij zomaar werd neergeknald door een vriend en dat op wonderbaarlijke wijze overleefde. De vriend moest een willekeurig iemand doden om bij een bende te mogen horen. Foto's uit het ziekenhuis en beelden van zijn littekens verhogen de geloofwaardigheid. (14:31)

http://www.youtube.com/watch?v=BACnPBdsH20		BEELD 2:48


Viraal: Belangrijkste 'memes' van 2011

Het Know Your Meme Institute of Internet Studies signaleert ideeën die op het web aanslaan en zich weten voort te planten. Hier een aantal nominaties voor de meest invloedrijke memes van dit jaar, zoals Nyan Cat, Rebecca Black, Planking en de Pepper Spray Cop. Je mag ook jouw suggestie doorgeven. (2:57)

http://www.youtube.com/watch?v=lLixaeFL0Uo		BEELD 0:18


Archief: Met de tram in Barcelona, 1908

Bewegende zwartwit-beelden in prima kwaliteit van een stad zonder auto's maar met fietsen en paarden. Wie Barcelona een beetje kent kan proberen lokaties te herkennen. De maker van de film heeft behulpzaam straatnamen op titels gezet: Paseo de Gracia, Calle Salmeron, Plaza Lesseps. Heerlijk meerijden. (7:14)


http://www.youtube.com/watch?v=kJdwzY1o7k8		BEELD 2:54

