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Documentaire: Jacht geopend op Oegandese superboef

Jacob wil dood, zegt hij op een toon alsof hij wel een broodje lust. Zijn broer is gekidnapt door de LRA (Lord's Resistance Army) van Joseph Kony en heeft dat niet overleefd. Door alle onrust in zijn Oegandese geboortestreek kan hij zijn toekomst op zijn buik schrijven. Even later zit hij hartstochtelijk te snikken. De filmer belooft ter plekke dat hij Kony klein zal krijgen.

De documentaire Kony 2012 is nu een virale hit: zo'n tien miljoen views op YouTube en nog eens dat aantal op Vimeo. Niet gek voor een programma van een half uur waar niet om te lachen valt. Het succes is mede te danken aan Gavin, het vijfjarige zoontje van de maker, die een schattig contrast vormt met de ongelukkige Jacob.

Kony zou kinderen roven en inzetten als soldaten; meisjes worden seksslavinnen. Hij zou geen steun hebben, wel wapens, en geen ideologie behalve godsdienstwaanzin. Het Internationaal Strafhof in Den Haag zoekt hem voor oorlogsmisdaden. Amerika ziet hem als terrorist. Kony 2012 is promotie voor de organisatie Invisible Children, die Kony wil vangen en berechten. Pas op voor de ultrakorte maar indringende beelden van verminkte gezichten.

Met het succes komt ook kritiek: Kony zou niet meer in Oeganda zijn en nog maar een paar honderd man hebben. Maar hem vangen kan geen kwaad, en deze film bekijken zeker niet. (30:02)

http://vimeo.com/invisible/kony2012		BEELD 23:33


Kunst: Bodypaint-demo's snel en traag

Prachtige timelapse van twee minuten waarin een vrouw wordt beschilderd met een - ironie! - ver openhangende blouse. Bodypainter Paul Roustan laat zien wat hij kan op zijn YouTube-kanaal. Kort geleden deed Roustan bovendien  een demonstratie van ruim twee uur voor een publiek op Google+. (02:14:39)

http://www.youtube.com/watch?v=myn7sNBPt24		BEELD 1:17
http://www.youtube.com/watch?v=ZXhiQ-ve72c


Animatie: Chimps in space

Geestige animatie deels in zwartwit vertelt het verhaal van een aap die in het wild wordt gevangen en getraind wordt voor een ruimtevaartprogramma. Als hij eenmaal wordt gelanceerd is er weinig aap-achtigs meet aan. Maar na zijn ruimtereis komt hij neer in een oerwoud, temidden van zijn soortgenoten… (6:38)

http://www.youtube.com/watch?v=N5Rt58KHi1Y		BEELD 4:27


Reportage: Beter twee vinnen in het water…

Jongetje koopt haai in een Vietnamese eettent en laat hem ter plekke vrij in de branding. Druppel op een gloeiende plaat als je ziet hoe een stoep in Hong Kong ongeveer geplaveid is met haaievinnen die liggen te drogen. Als je het over schokkende beelden hebt: veel schokkender worden ze niet. (6:57)

http://www.youtube.com/watch?v=lWCDaynkt8Q
http://vimeo.com/37750108			BEELD 0:52







