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Kunst: Een muzieknoot voor elke dode soldaat

Het meest indringende voorbeeld van generative art - kunst die automatisch door de computer wordt gegenereerd - is een muziekstuk gebaseerd op de Amerikaanse doden in Irak. Elke dode een noot, het leverde een bijzonder strijkkwartet op waarvan we helaas te weinig te horen krijgen.

De serie Off Book van de omroep PBS behandelt bijzondere kunstvormen. In de aflevering over 'generative art' komen ook de electric sheep aan de orde, screensaver-achtige animaties gemaakt door een netwerk van deelnemende computers, waar iedereen aan kan meedoen door bepaalde software te installeren. Bij elk onderwerp legt een liefhebber uit wat er zo mooi aan is. Als je een paar episodes achter elkaar bekijkt, komt zo een bonte stoet nerds voorbij. Scheve brillen, bleke baardjes en slechtzittende t-shirts, maar ook plezier en enthousiasme.

Zo is er een aflevering over de visuele cultuur van nu, waarin memes (steeds terugkerende beelden die iedereen kent) en remixes (nieuwe combiniaties van bestaand werk) een rol spelen. Dat heeft bijvoorbeeld de fameuze Nyan Cat opgeleverd, een grof gepixelde kat die met een regenboog achter zich aan door de ruimte reist terwijl een zeurend computerdeuntje klinkt dat doet denken aan miauwen ("Nyanyanyan…"). De Nyan Cat was zelf een remix en heeft op zijn beurt tot een lawine van bewerkingen geleid. Verdere onderwerpen in deze liefdevol gemaakte serie zijn onder andere videogames en typografie. (39:44)

http://www.youtube.com/watch?v=x0OK1GiI83s
http://www.youtube.com/watch?v=JL7R9CjkxjY		BEELD 3:36
http://www.youtube.com/watch?v=w0ERL20lr1U
http://www.youtube.com/watch?v=eKKDL6lekmA
http://www.youtube.com/watch?v=z6-AmXihFsU
http://www.youtube.com/watch?v=J-ow6VXYr50


Humor: Ze heeft een toeter

She Gotta Bump is een virtuoze rap die alles heeft. Een tekst waar rijm en ritme nu eens wél kloppen. Razendsnelle montage vol visuele verrassingen. En een vent die zwangere vrouwen buitengewoon aantrekkelijk vindt. Zoals dat hoort in een rap, laten de vrouwen zich dat graag aanleunen. (4:08)

http://www.youtube.com/watch?v=xiPxXU02xOQ		BEELD 1:56


Verhaal: De dood zat in die andere stoel

Twee verhalen uit de onovertroffen cyclus The Moth waarin de dood een wrede keus maakt. Het meisje dat met haar moeder en een vriendin in de auto werd aangereden en de man die in Afrika na een lange busreis nog even van stoel ruilde met een jochie, hadden voor hetzelfde geld hun verhaal niet verteld. (23:35)

http://www.youtube.com/watch?v=c6fm9W1VY9Q
http://www.youtube.com/watch?v=vt24Kj2MK_k		BEELD 2:10


Reclame: Bier dat lang koud blijft…

…bier dat in het donker terug te vinden is, bier dat niet over de rand klotst en bier met ingebouwde knabbels. Australisch biermerk Hahn heeft een hele fijne reeks commercials met twee flegmatieke onderzoekers die al uw vragen oplossen, maar telkens terugmoeten naar de tekentafel. (7:03)

http://www.youtube.com/watch?v=ocHtink-Hjg		BEELD 0:29
http://www.youtube.com/watch?v=SBe1STwynOk
http://www.youtube.com/watch?v=LVqFSCoffAg
http://www.youtube.com/watch?v=0mv7OhXYThk
http://www.youtube.com/watch?v=q__DNMLZDyE

