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Documentaire: Kidnap je bruid in Kyrgyzstan

De inleiding van deze docu is zo weggelopen uit Borat. Verslaggever woont een traditioneel sportevenement bij in Kirgizië. Twee teams te paard moeten proberen het lijk van een geit in een put te werpen. De reporter laat zich op een paard hijsen met een dode geit en kan, bijna kokhalzend, nog net uitbrengen dat dit programma gaat over een andere mooie traditie in het land: het schaken van bruiden.

Het is een verwarrend programma. Beweerd wordt dat driekwart van de huwelijken in Kyrgystan door kidnapping tot stand komt - we zien beelden van ontvoeringen met gespartel en gegil, een bruiloften met een sombere bruid en een interview met een vrouw die het is overkomen. Deskundigen stellen dat de praktijk illegaal is en leidt tot slechte huwelijken, mishandeling, scheiding, het verscheuren van families en zelfmoord. Maar we zien ook dat soms het verzet van de bruid puur voor de vorm is. De filmploeg woont een ontvoering bij  die in scène gezet lijkt. Een vriendin van de bruid helpt nota bene mee. Een filmer die er een kritische speelfilm over maakte, vertelt ook dat meisjes bij een 'normaal' huwelijksaanzoek altijd nee zeggen, omdat dat nu eenmaal zo hoort. 

Maar een moeder betreurt haar dochter, die zelfmoord pleegde. Haar familie had haar eerst teruggehaald, maar na protesten van de familie van de bruidegom weer ingeleverd. (34:44)

http://www.youtube.com/watch?v=VQjMLX3_hE0		BEELD 14:30


Animatie: Terry Gilliams jeugdzonde

Debuutfilm Storytime (1968) van Gilliam springt van de hak op de tak. Van de capriolen van Don de dartele kakkerlak naar het leven van 'de enige Albert Einstein die níet de relativiteitstheorie ontdekte' tot een collectie bewegende kerstkaarten. De waanzin van Monty Python zat er al vroeg in. (8:38)

http://www.youtube.com/watch?&v=6KUqHzk26kI		BEELD 4:25


Kunst: De levende iPad

Twee goochelaars met een rek vol iPads bij hun virtuoos getimede voorstelling. Hoe doen ze dat toch? Op elke iPad een video of app die gewoon doorloopt? In een tweede video een even onnavolgbare toepassing van lijsten met daarin foto's en video's die naadloos overlopen in degene die ze vasthoudt. (4:36)

http://www.youtube.com/watch?v=53_qvMQfvOE		BEELD 0:30
http://vimeo.com/38940289


Zomaar: Erotisch bad in melk

Zij wilde altijd al eens baden in melk. Hij wilde wel meewerken. Samen maakten ze een onverbloemd erotische video van twee minuten, waarvan de helft wordt gebruikt voor het opvoeren van de spanning. Smaakvolle beelden met weinig opsmuk. Digitale effecten worden gelukkig spaarzaam ingezet. (2:02)

http://vimeo.com/36259058		BEELD 1:09

