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Documentaire: Alles is gejat, alles is remix

Een paar jaar geleden waren er min of meer gelijktijdig rechtszaken wegens plagiaat tegen Coldplay, schrijver Dan Brown (Da Vinci Code) en J.K. Rowling, de bedenkster van Harry Potter. "Dat leek me hypocriet," stelt de New-Yorkse regisseur Kirby Ferguson. "Waarom denken mensen dat alles wat op hun werk lijkt, gejat is? Meestal lijkt hún werk weer op nog vroeger werk."

Ferguson begon aan een documentaire over creatief jatten, Everything is a Remix. In het eerste deel toont hij aan dat veel hits van vroeger opgebakken bluesklassiekers zijn. Zo kwam Led Zeppelin weg met veel hergebruik. Het tweede deel laat zien hoe goed werkende scènes in speelfilm na speelfilm terugkomen. Zo remixt Ferguson zelf ook heel wat af.

Deel drie vertelt dat je pas aan creativiteit toekomt als je genoeg hebt geïmiteerd. Bob Dylan, the Beatles, Richard Pryor en vele anderen kwamen pas aan origineel werk toe nadat ze succes hadden gehad met het nadoen van anderen. En o ja, Edison vond de gloeilamp niet uit, maar verbeterde hem.

Het laatste deel is vorige week verschenen en gaat over de wetten rond auteursrecht en octrooien en de hypocrisie daaromheen. "De meesten van ons hebben geen probleem met kopiëren, zolang we het maar zelf doen." En dat geldt ook voor degenen die nu klagen over piraterij en vragen om betere bescherming van hun 'intellectueel eigendom.' (43:49)

http://vimeo.com/14912890
http://vimeo.com/19447662
http://vimeo.com/25380454
http://vimeo.com/36881035		BEELD 4:24


Animatie: De wraak van de hamburger

Vader laat zijn kind op de wipkip spelen en neemt er een broodje hamburger bij. Op dat moment begint de hamburger zich agressief te gedragen. Er ontstaat een wilde achtervolging waarbij auto's en treinen sneuvelen. Terwijl de hamburger steeds groter en hongeriger wordt, probeert de vader het vege lijf te redden. (4:59)

http://www.youtube.com/watch?v=2J-drG2Sd0U		BEELD 4:06


Drama: Cupido helpt bij zelfmoord

In deze zwartkomische korte film is Cupido niet een bloot engeltje dat geliefden een pijl in het hart schiet, maar een  morsige, alcoholische man in regenjas. Hij stalkt een eenzame jongen die niet aan de vrouw komt, en helpt graag een handje bij zijn zelfmoordpogingen. Zijn boogschieten is ook al onder de maat. (11:26)

http://vimeo.com/12620444		BEELD 6:25


Schattig: Kakkerlak baart baby's

Amateuropname is technisch niet perfect maar biedt onvergetelijke beelden van een blijde gebeurtenis in huize Kakkerlak. Moeder brengt een wriemelende massa levende jongen ter wereld, wit en bijna doorzichtig. Wat begint als een tandpasta-achtige massa valt uit elkaar in tientallen lieve kakkerlakjes. (8:00)

http://www.youtube.com/watch?v=OhOGQINu0lk		BEELD 2:44
http://www.youtube.com/watch?v=aH0WiVDw4es

