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Documentaire: De maffia vergiftigt Zuid-Italië

Verbijsterende docu van Journeyman.tv vertelt hoe industrieel afval uit het noorden van Italië in landelijke streken in het arme zuiden belandt. De geïmproviseerde stortplaatsen langs de wegen in de stad Napels zijn erg, maar onschuldig vergeleken met wat er verder gebeurt.
Geplande verbrandingsinstallaties zijn te laat klaar waardoor afval in hoge piramides van geplastificeerde balen wordt opgeslagen. Naar het schijnt wordt soms zelfs radioactief afval in deze balen verborgen. Mensen die op korte afstand van zo'n opslagplaats wonen (een afstand van 700 meter wordt genoemd) worden collectief ziek, vertellen omwonenden.
Verantwoordelijk zou de Camorra zijn, die zich meester heeft gemaakt van transport- en verwerkingsbedrijven voor afval. Het geschuif met de balen is nog goedaardig vergeleken met andere praktijken, waarbij dioxinehoudend industrieel afval in de natuur wordt gedumpt. De autoriteiten zijn vlot met het ruimen van besmette schapen (let op de vreselijke misvormingen bij pasgeboren lammeren) maar minder met het weghalen van het afval. Volgens een boerengezin zijn er nauwelijks meer plaatsen waar je veilig woont.
De documentaire heeft zeker tekortkomingen. Harde gegevens omtbreken: over de afvalstromen vanuit het noorden, over aantallen stortplaatsen in de natuur, over de afstand tot boerderijen, over aantallen misvormde lammeren of statistieken over de volksgezondheid. Maar de woede, angst en wanhoop bij de bevolking zijn echt, en de piramides ook. Het kost 15 jaar om die straks alsnog te verbranden. (35:08)

http://www.youtube.com/watch?v=_-rQ8eY3eEU		BEELD 23:33


Drama: The sound of silence

Jongen wordt verliefd op doof meisje. Sympathieke korte film over hun moeizame liefdesgeschiedenis geeft een indruk van van haar belevingswereld door alle geluid weg te laten behalve een monotone muzikale soundtrack, die heel stiekem overgaat in Sound of Silence van Simon & Garfunkel. (8:39)

http://www.youtube.com/watch?v=Bo7fAjfp098		BEELD 2:55


Lezing: Mijn fouten als dokter

Bewonderenswaardig optreden van arts Brian Goldman is een aanklacht tegen de cultuur in de medische wereld, waar fouten niet bespreekbaar zijn omdat ze afdoen aan de onfeilbare status van de medicus. Hij vertelt over zijn fouten, zijn schaamte, wroeging en onzekerheid, en pleit voor meer openheid. (19:29)

http://www.youtube.com/watch?v=iUbfRzxNy20		BEELD 3:08


Animatie: Cathy Cowgirl met haar uiers

De eerste paar seconden van deze bizarre countryrock-muziekvideo verwacht je nog een westernverhaal met vermoedelijk een mooie vrouw in de hoofdrol. Tot een gestalte met een koeiekop de saloon betreedt: Cathy Cowgirl, the cow madonna, met voor elke borst een complete uier. (4:06)

http://vimeo.com/user9483113/review/34930390/591f3f9045 	BEELD 0:56

