VV120302


Muziek: De weergaloze Reggie Watts

Reggie Watts begint zijn spreekbeurt met een monoloog die al snel voor 100% uit nonsens blijkt te bestaan. "Poptech is without a doubt. And it's been that way for long enough." Enzovoort. Of dit een bedachte, uitgeschreven tekst is - wie zal het zeggen, maar waarschijnlijk niet. Watts doet op het podium zelden iets anders dan improviseren. Zo beatboxt hij even later een swingend soulnummer in elkaar, dat abrupt weer in een warhoofdig gesproken verhaal overgaat.

Watts, geboren uit Frans/Afrikaanse ouders, woont in Amerika. Hij praat soms als een Engelsman en soms als een ghettoneger. Hij kan overal de draak mee steken: muzikantengelul, congresgelul, gelul over design, ghettogelul - en hij  komt ermee weg.

Hij voert een tweegesprek met zichzelf met een hoge en een lage stem en laat het lijken of die twee door elkaar heen praten. Hij kan doen alsof hij een video is die versneld wordt afgespeeld. Hij heeft een perfecte imitatie in huis van een ondeugdelijke digitale telefoonverbinding. Maar man wat had hij wel niet kunnen worden als hij zich op een zangcarrière had toegelegd… Al Jarreau, Curtis Mayfield, Ray Charles, Prince… hij kan ze allemaal aan.

Het was erg jammer dat hij op Poptech 2010 maar een kwartiertje de tijd had. Gelukkig  kreeg hij vorig jaar twee maal zoveel zendtijd. Zodoende kun je nu drie kwartier ongehinderd genieten. (46:40)

http://www.youtube.com/watch?&v=O0RU_Nyr4l4		BEELD 4:16
http://www.youtube.com/watch?v=ABm7DuBwJd8


Interview: Regisseur The Artist spreekt

Michel Hazanavicius over de voordelen van een film zonder dialoog: Het publiek móet wel blijven kijken, anders raken ze de draad kwijt. Bovendien: om belangrijke dingen te zeggen in film gebruik je toch al geen tekst. Interview werd online gezet kort voordat de stomme film The Artist 5 Oscars kreeg. (4:11)

http://vimeo.com/37187304		BEELD 0:01


Animatie: Quiz met den Bijbel

Supersimpele animatie schetst een televisiequiz waar de kandidaten vragen over de bijbel moeten beantwoorden. Het punt dat de video wil maken is snel duidelijk en wordt er tien minuten lang ingehamerd: de bijbel heeft op veel belangrijke vragen (minstens) twee tegenstrijdige antwoorden. (9:53)

http://www.youtube.com/watch?v=RB3g6mXLEKk		BEELD 0:39


Drama: Blijdschap in z'n achteruit

Prijswinnende film vertelt z'n verhaal van achteren naar voren. Het begint met een man met een gezicht vol blijdschap die belt: "…dat is een heel verhaal." Dan volgen we zijn weg terug, zien we wat hij in zijn vreugde heeft gedaan en komen we vanzelf bij de oorzaak van zijn vrolijkheid. In twee dagen gemaakt. (4:29)

http://www.youtube.com/watch?v=KD-scO7BOmE	BEELD 1:09




