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Documentaire: Noord-Koreaanse kampen in Siberië

Oost-Siberië is bespikkeld met werkkampen waar Noord-Koreanen zich afbeulen in de houtkap. Soms denken de arbeiders zelfs dat ze in Noord-Korea zijn, mede door de overal aanwezige Noord-Koreaanse politieke leuzen en het gebrek aan contact met de buitenwereld. Het heeft veel weg van dwangarbeid of slavernij. Het eten en de huisvesting zijn verschrikkelijk; de contracten duren vele jaren en ontsnappen staat gelijk aan verrraad. Zo wist Kim Jong-Il aan broodnodige deviezen te komen voor zijn wapenprogramma en zijn levensstijl.
Dat blijkt uit een documentaire van Vice.com, een Amerikaans tijdschrift annex website opgericht in 1994 door de Canadees Shane Smith. Vice houdt van extreme lokaties. In het verleden filmde de site onder andere in het wetteloze Liberia, op de wapenmarkt in het westen van Pakistan en in de wildernis van Alaska.
Shane Smith is zelf de verslaggever in deze reportage. Hij houdt de spanning er lang in door uitgebreid de dagenlange treinreis vanuit China te beschrijven waarbij hij wordt lastiggevallen door dronken Russen.
Stukje bij beetje ontdekt hij de Koreaanse enclaves: eerst een verlaten kamp, dan een nederzetting waar hij uit wordt geschopt (maar waar zijn cameraman wel stiekem weet te filmen). Tenslotte ontmoet hij arbeiders die aan het werk zijn in het bos.
Het zevende en laatste deel van de docu verschijnt vandaag. Daarin een achtervolging met 7 km per uur door de Siberische wildernis. (35:43)
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Kunst: De schilder en de pornoster

De Spaanse schilder Alberto Mielgo schildert naakten. Als het zo uitkomt zichzelf ("Kan ik  mijn lul zo groot maken als ik zelf wil") maar liefst vrouwen. Schokkend? "Jezus aan het kruis is veel schokkender." De Amerikaanse pornoster Belladonna poseert voor hem in deze repo met veel quotes van beide. (8:09)

http://vimeo.com/32969040		BEELD 5:57


Kerst: Charlie Brown tobt over seks

De brave Charlie Brown kerstfilm werd al in 1965 gemaakt en is in een aantal slechte kopieën te vinden op YouTube. Deze aangepaste versie is een veel kortere hermontage, ingesproken door de cast van de medische comedyserie Scrubs. Charlies gebruikelijke tobberijen gaan dit keer vooral over seks en drugs. (10:21)

http://www.youtube.com/watch?v=20Of_mna-Rs		BEELD 3:21


Humor: Beste FAILS van 2011

Van die compilaties van verkeersongelukken en verkeerd aflopende stunts krijg je na een tijdje wel genoeg. Maar een jaaroverzicht met de allerstomste, alleronwaarschijnlijkste flaters en blunders gaat er nog wel in. Persoonlijke geweldloze favoriet: de vrouw die al sms-end zomaar een vijver inwandelt. (12:21)

http://www.youtube.com/watch?v=QQ19A2GFaBM		BEELD 8:54

