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Drama: Een verhaal dat zichzelf tegenkomt

De openingsbeelden van Möbius laten er geen misverstand over bestaan: dit verhaal gaat over de dood. Een blanke fotograaf trekt per terreinwagen de Mexicaanse binnenlanden in, onder begeleiding van een nerveuze autochtoon. Het gaat om foto's van personen die ongenoemd blijven, maar de film laat ons vermoeden dat het met drugs te maken heeft.

Dan gaat de autoradio vreemd doen. De gids schrikt en wil niet verder. De Zone van Stilte! Onder allerlei geprevel over magnetische energie, dingen die uit de lucht vallen en mensen die verdwijnen, laat de gids zich uit de auto zetten. De fotograaf haalt zijn schouders op en zoekt alleen verder.

Daarmee is het bedje gespreid voor angstaanjagende, bovennatuurlijke ontwikkelingen, al geven die zich pas op het einde volledig bloot. Voor de betekenis van de titel: google 'Möbiusband.'

Möbius is een spannende, mooie film. Alleen, door te kiezen voor een korte film heeft regisseur Vincent Laforet het zich wel makkelijk gemaakt. Hij heeft nu een excuus om niets te vertellen over wat de fotograaf drijft, of over wat de boeven die hij zoekt, in hun schild voeren. En waarom gaat de gids eigenlijk - betaald - mee. als hij zo makkelijk gemist kan worden?

Haarkloverij misschien. Maar een echte breinbreker is deze: hoe zou het verhaal eruitzien als de camera de hele tijd bij de boeven zou blijven? (16:03)

http://vimeo.com/laforet/mobius720		BEELD 0:50
http://vimeo.com/31526888


Humor: Mannen zijn beter in techniek

Joe and Buzz is een komische webserie met kantoorgesprekken tussen twee stoere maar niet zo slimme mannen - petjes, zuidelijk accent - en de vrouw van één van hen in de deuropening. Vaak over conflicten tussen mannen en vrouwen, meestal is zij de verstandigste en bijna altijd is het leuk. (5:04)

http://www.youtube.com/watch?v=UnZKkfFqP4s		BEELD 0:27
http://www.youtube.com/watch?v=WqyYacehy1k
http://www.youtube.com/watch?v=KaPwWc_VnrE


Documentaire: National Geographic, 1992

Een half jaar werk en 1200 rollen film om 50 foto's één verhaal te laten vertellen op 30 pagina's. Voor de meeste journalistenis dit een andere planeet. Documentaire van nog maar 20 jaar geleden laat bovendien een tijdperk zien waarin nog nauwelijks gebruik werd gemaakt van digitale technieken. (16:30)

http://www.youtube.com/watch?v=VacqxeJ8AN8		BEELD 8:09


Dans: Kijk mam, mét handen!

Duo Suzanne Cleary & Peter Harding danst met de handen, meestal gezeten aan een tafel, waarbij die handen ook voor percussie zorgen. Er is verbazend veel ruimte voor variatie, verrassing en humor. Op één video op hun kanaal (Upandoverit) blijken ze zelfs ook echt te kunnen dansen. (12:03)

http://www.youtube.com/watch?v=nkk9ihI5HOM		BEELD 0:40 
http://www.youtube.com/watch?v=iANRO3I30nM
http://www.youtube.com/watch?v=lC3Iwiwy88g
http://www.youtube.com/watch?v=-6XefFBAPhs

