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Speelfilm: Slecht, slechter, slechtst

Vorige week noemde de rubriek hiernaast Troll 2 de slechtste film aller tijden. Afgaande op de publiekswaardering op de gezaghebbende Internet Movie Database (Imdb) is dat inderdaad het geval - ik kan tenminste geen film vinden met een cijfer lager dan 2,4 (op een schaal van 10).

Maar hier zijn er nog drie die zonder meer vallen in de categorie 'hilarisch slecht.' Zo slecht dat het weer leuk wordt om naar te kijken. En ze hebben het voordeel dat ze in hun volle slechte glorie op YouTube staan, dat kijkt lekker makkelijk. Imdb-waardering ruim onder de 4!

Cat Women of the Moon (1953). Eerste Maanexpeditie ooit landt op de onbekende achterkant, omdat de vrouwelijke navigator gewoon voelt dat dat het beste is. Komt kolonie sexy vrouwen tegen. Idioot verhaal, onbeholpen acteren, krakkemikkige studiodecors. Met onzin als zwaartekracht in de ruimte, geluid op de Maan en een achterkant van de Maan die altijd donker is.

Plan 9 From Outer Space (1959). Zombie-grafrovers in vliegende schotels. Echt waar. Vreselijke teksten ("...and somebody's responsible!"), waardeloze montage en idiote special effects, zelfs voor die tijd, bijvoorbeeld frisbees als ufo's.

Gymkata (1985). Een belachelijk gegeven: een hoofdpersoon die turnen met vechtsport combineert. Belachelijke vechtscènes ook. Tegenstanders die zo vriendelijk zijn tegen zijn zwaaiende voeten op te lopen terwijl de held een paardoefening doet. Heel erg onbedoeld heel erg komisch. (03:51:00)

http://www.youtube.com/watch?v=83OZrRle_eE 
	[BEELD http://www.youtube.com/watch?v=YLANxu3BMdM  1:19]
http://www.youtube.com/watch?v=TBi14L7jHLM 
http://www.youtube.com/watch?v=flieq60uPIg 

WEBREDACTIE: IK VERMELD HIER ALLEEN DE EERSTE DELEN, DAARVANDAAN KUN JE AAN HET EINDE STEEDS DOORKLIKKEN.


Animatie: Vingers beginnen voor zichzelf

Twee keer eerder waren ze al op VideoVolt, de digitaal verknipte beesten van de geschifte Britse animatiefilmer Cyriak Harris. Nu doet hij in twee minuten de evolutie over, met steeds ingewikkelder gedrochten die uit vingers zijn opgebouwd. Een tweede filmpje speelt drie minuten lang met spinnen. (4:39)

http://www.youtube.com/watch?v=oWTgvRGwzWg		BEELD 0:49
http://www.youtube.com/watch?v=ISuMxWkgFQw
					ISuMxWkgFQw


Documentaire: Fotojournalist in actie

Het is heerlijk werk: contact met mensen, met nieuws, met de samenleving. Er is veel arbeidsvreugde, al is de veiligheid een punt van zorg. Moderne media maken het fotografen wel moeilijk, door dalende tarieven en piraterij. Mooie docu volgt een aantal prijswinnende fotografen tijdens hun werk. (23:28)

http://vimeo.com/37180514		BEELD 5:47


Muziek:

Pokey LaFarge heeft een rare naam, ziet eruit als een dorre ambtenaar en speelt ouderwetse countrymuziek. Maar oei wat een kwaliteit: korte, swingende liedjes met sterke teksten vol humor, gegoten in arrangementen vol verrassingen. Zijn band is veelzijdig en hecht en de timing is altijd perfect. Genieten. (23:55)

http://www.youtube.com/watch?v=USgGfOk6yQI		BEELD 2:20
	http://www.youtube.com/watch?v=1G5WDCPBb48
	http://www.youtube.com/watch?v=imrr4829fvU
	http://www.youtube.com/watch?v=ifa_2yGJH2Q
	http://www.youtube.com/watch?v=rt-AnmllmNg
	http://www.youtube.com/watch?v=pfBLcO97xI8

