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Muziek: Chet Baker, verloren jazztalent

Let's Get Lost is een documentaire uit 1988 over de legendarische trompettist Chet Baker die eerder dit jaar op YouTube is gezet. Baker, dat zullen we meteen maar verklappen, is de muzikant die in 1988 uit een Amsterdams hotelraam aan de Prins Hendrikkade kukelde en op straat overleed. Er werd heroïne en cocaïne gevonden in zijn kamer en in zijn lichaam. Na onderzoek besloot de recherche dat zijn val een ongeluk was geweest.

Baker is niet legendarisch geworden door zijn succesvolle carrière - eerder door het ontbreken daarvan. Hij brak door in 1952, op 22-jarige leeftijd, toen hij ging samenspelen met saxofonist Gerry Mulligan. Ze maakten deel uit van een kwartet zonder pianist, een unicum in die tijd. Baker was een knappe jongen, en reed graag rond in snelle auto's. Aan mooie vrouwen had hij nooit gebrek, zoals de film direct laat zien. Maar hij raakte snel verslaafd aan drugs en kwam daar 35 jaar lang niet vanaf.

Zoals de blog Open Culture schrijft, nam hij steeds de weg van de minste weerstand. Zo koos hij vaak voor zingen boven trompetspelen, hoewel hij een heel matige stem had. De tragiek van Bakers carrière wordt in Let's Get Lost benadrukt doordat regisseur Bruce Weber de afgetakelde man van 59 meeneemt langs allerlei plaatsen waar hij als veelbelovende jonge god furore maakte. (01:59:47)

http://www.youtube.com/watch?v=AUdGjrIZVH4		BEELD 16:43


Animatie: Verbouwde vrouwen

Dit filmpje begint onschuldig genoeg met een been en een bovenlijf van een blote vrouw. Maar het blijkt een gruwelkabinet te zijn. De maker knipt en plakt lichaamsdelen naadloos aan elkaar zodat er allerlei surrealistische monsters ontstaan, die nog echt bewegen ook. Je moet ertegen kunnen. (1:59)

http://vimeo.com/23959917		BEELD 1:19


Reportage: China's zeepbel van spooksteden

In China is alles groter; ook de zeepbellen. Hele steden staan leeg (64 miljoen appartementen) door een duivels pact tussen overtollig geld, groeieisen en een overspannen markt voor onroerend goed. Het Australische SBS Dateline vraagt zich midden in een spookstad af of dat goed kan gaan. (14:38)

http://www.youtube.com/watch?v=pbDeS_mXMnM		BEELD 14:14


Dans: Vertraagd gevecht tegen tsunami

De Japanse dansgroep World Order voert in maatpakken een wonderlijke choreografie uit op abstracte lokaties als een vliegveld en een industrieterrein. Let op de slow-motionachtige bewegingen temidden van voorbijlopend publiek. Was een kunstzinnige reactie op de aardbeving en tsunami in maart. (5:40)

http://www.youtube.com/watch?&v=r-qhj3sJ5qs		BEELD 1:25

