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Lezing: Gaat de Aarde nou naar de bliksem of niet?

Vorige week werd in Long Beach het enige echte TED-evenement gehouden. Tientallen overtuigende, tot nadenken stemmende of mooie voordrachten worden het komende jaar een voor een losgelaten via ted.com.

De eerste twee hebben een tegenovergestelde boodschap. Peter Diamandis, mede-oprichter van de International Space University, betoogt dat we elk probleem kunnen oplossen met ons vernuft en dat ons daarom een tijd van overvloed te wachten staat. Hij begint met vast te stellen dat zelfs arme mensen in de VS nu koelkasten en auto's hebben. De rijken van de 19e eeuw hadden niets van dat alles. 

Paul Gilding, schrijver van het boek The Great Disruption, betoogt dat er een grote crisis aankomt. Het klimaat gaat kapot, drinkwater wordt schaars, de zeespiegel stijgt, soorten sterven uit, er is overbevolking en geen enkel probleem wordt serieus aangepakt. Waarschijnlijk, zegt hij, is er een crisis nodig - bijvoorbeeld een oorlog om schaars geworden voedsel, water of grondstoffen - voor er oplossingen komen. En hij geeft voorbeelden uit de geschiedenis van problemen die pas werden aangepakt toen er een acute noodzaak was.

Het zijn allebei verhalen die vooral op eigen overtuiging zijn gebaseerd. Voor Gilding is de wereldramp meer een uitgangspunt dan iets wat hij aantoont. Diamandis vergeet dat samenlevingen ook wel eens te laat zijn geweest met hun oplossingen, bijvoorbeeld op Paaseiland. Beide optredens bekijken is het beste. (32:02)

http://www.youtube.com/watch?v=DZT6YpCsapg		
http://www.youtube.com/watch?v=BltRufe5kkI		BEELD 5:34


Animatie: Stainboy, hoeder van de buurt

Welke superheld wordt door zijn baas op pad gestuurd met de woorden: "En maak er geen puinhoop van"? Dat is Stainboy, een timide creatie van Tim Burton, de regisseur van Alice in Wonderland. In deze tekenfilmserie moet Stainboy de buurt zuiveren van bedreigingen als Toxic Boy, Stare Girl en Robot Boy. (24:57)

http://www.youtube.com/watch?v=-1nKVJTTFqA
http://www.youtube.com/watch?v=wwzAhzGxjw4		BEELD 1:39
http://www.youtube.com/watch?v=NGnIZNokATY
http://www.youtube.com/watch?v=C9nioISP8ls
http://www.youtube.com/watch?v=rSohMa2KJqk
http://www.youtube.com/watch?v=6ybEPlwfvvE


Kunst: De pneumatische camera

Doehetzelver bevestigt digitale camera aan boormachine. Start opname, start boor. Resultaat is niet helemaal verrassend maar wel erg leuk, zeker in combinatie met het geluid. Wel een verrassing krijg je als de boormachine wordt gericht op een foto die óók draait, net zolang tot de afbeelding zichtbaar wordt. (2:23)

http://vimeo.com/12112625		BEELD 0:07


Drama: Waarom moest ik in de koffer?

Geesteszieke man besluit de laatste pillen van zijn therapie niet te nemen, schrapt zijn geplande zelfmoord en neemt zijn imaginaire vrienden weer in genade aan. Hij knapt ervan op maar jaloers op hem wordt je niet. Fascinerende, ongemakkelijke film van veelbelovende Britse regisseur Liam Gavin. (13:09)

http://vimeo.com/35058030		BEELD 8:29

