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Animatie: South Park bespot South Park

Deze namaak-aflevering van South Park is nauwelijks van echt te onderscheiden. Hoofdpersonen zijn Trey Parker en Matt Stone, de makers van de satirische tekenfilmserie. Stone wordt neergezet als een kwal die zijn roem gebruikt om zoveel mogelijk meisjes in bed te krijgen. Parker is onzeker door zijn minuscule penis en heeft artistieke ambities. Behalve aan South Park werkt hij aan een musical, waarmee hij in Hollywood loopt te leuren.

De genadeloze manier van portretteren klopt helemaal: ook de echte serie South Park is niet zachtzinnig met beroemdheden. Historisch is de aflevering waarin Tom Cruise weigert uit een kast te komen (commentaar op geruchten dat hij homo zou zijn). Ook John Tavolta liep rond in deze episode - beide zijn aanhangers van Scientology, en ook daar werd door South Park stevig de draak mee gestoken. In de parodie loopt Trey Parker in Hollywood deze twee acteurs tegen het lijf, waarop ze hem in elkaar slaan.

Stone en Parker krijgen ruzie doordat Parker het niet langer kan verkroppen dat hij alle creatieve werk doet, zoals het schrijven van de scripts en de regie (dit is in werkelijkheid ook zo). De ontknoping bewijst dat de maker een verhaal met verrassingen kan opbouwen. Wie deze maker is, is niet bekend. Voor hetzelfde geld is het toch weer Parker zelf, al zou hij dan wel bovenmenselijk veel zelfspot hebben. (26:45)

http://www.youtube.com/watch?v=T1OH_Usa-r4		BEELD 4:00



Archief: De eerste hoofdtransplantatie

Neurochirurg Robert J. White deed in de jaren 70 hoofdtransplantaties op apen. Hij werd er steeds beter in, tot hij de apen zo lang als hij wilde in leven kon houden. Er was alleen geen zinnig doel: hij maakte van gezonde apen invalide wrakken met een dwarslaesie. Hoog gehalte mad scientist en onfrisse beelden. (14:33)

http://www.youtube.com/watch?v=V2P-teoc2ic		BEELD 6:42


Cursus: In je eentje een zangkwartet

Danny Fong maakt split-screen zangvideo's, waarin hij samenzingt met zichzelf (hij kwam eerder ter sprake in VideoVolt). Hier legt hij uit hoe je zo'n video maakt: partij voor partij zingt hij een lied in. Het gaat over de audiotracks; hopelijk legt hij ook eens uit hoe je de bijbehorende beelden monteert. (8:47)

http://www.youtube.com/watch?v=ebvUSvXqqfA		BEELD 6:32


Satire: Politici kramen onzin uit

Kanaal BadLipReading op YouTube neemt toespraken van Amerikaanse politici en spreekt een alternatieve tekst in, zodanig dat de lipbewegingen precies blijven kloppen. Obama: "Go to hell, you say. Bitch, just zip it." Ook met de Republikeinse presidentskandidaten Mitt Romney, Rick Perry en Michele Bachmann. (10:57)

http://www.youtube.com/watch?v=ehYoIKTsiV0		BEELD 0:49
http://www.youtube.com/watch?v=e9L9A1IMTQo
http://www.youtube.com/watch?v=BhDhDRvHaGs
http://www.youtube.com/watch?v=LFB6LQ1-WKU		

