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Animatie: Historische figuren zijn de monsters

Mary Shelley's Frankenhole is zo'n briljante serie waarbij je je geregeld afvraagt wat hier precies wordt geparodieerd.

In de eerste plaats het horrorgenre. 'Frankenhole' is een 3D-animatie waarvan de hoofdpersoon, dr. Victor Frankenstein, geniaal gek is, maar ook vriendelijk en ongevaarlijk - al schiet of hakt hij nu en dan een eng wezen aan flarden. Hij heeft twee uitvindingen gedaan: onsterfelijkheid en reizen via frankenholes naar andere tijdperken.

Hij heeft familieleden zoals zijn ook onsterfelijke vrouw Elizabeth, die het doet met graaf Dracula. Ze hebben twee zoons die oud en wel sterfelijk zijn maar Magere Hein komt ze niet halen om Frankenstein en zijn vrouw te pesten. Dan is er de homoseksuele en sadistische assistent, het Monster doet natuurlijk mee, enfin, het sitcomgenre wordt ook te grazen genomen.

Via de 'frankenholes' komen allerlei figuren uit de geschiedenis op audiëntie, zoals Lyndon B. Johnson in de eerste episode van medio 2010. Vice-president Johnson komt aanzetten met het lijk van president Kennedy (dat hij eerst heeft verkracht) waar hij zijn hersens ingeplant wil hebben om met Marilyn Monroe te kunnen vrijen. Deze historische figuren zijn de echte griezels. Moeder Teresa moest het in deel twee zo ontgelden dat deze aflevering niet op tv kwam.

In Amerika is dit weekend het tweede seizoen begonnen. Op het Engelse Adultswim.co.uk zijn twee afleveringen gratis te bekijken. (23:02)

http://www.adultswim.co.uk/videos/mary-shelleys-frankenhole/lbjfk
(embedden volgens mij niet mogelijk)
BEELD 4:10


Speelfilm: Star Wars door 500 regisseurs

Iedereen die wilde, kon 15 seconden claimen van Star Wars, A New Hope, en van die kwart minuut zijn eigen remake maken. Al deze fragmenten zijn aan elkaar gemonteerd. Er zit 3D-animatie bij, live action, stop motion, tekenfilm, kleur en zwartwit, high definition en bagger. Bizar geheel geworden. (02:03:53)

http://www.youtube.com/watch?v=7ezeYJUz-84		BEELD 06:49


Dichtkunst: Marshall Soulful Jones, genie

Zelden een gedicht zo meeslepend voorgedragen horen worden als Touchscreen van Marshall Soulful Jones. Hij is dichter, performer, rapper en ook een beetje soulzanger. Zijn presentatie zit vol vondsten; soms lijkt het of hij zichzelf samplet. Gedreven en inderdaad soulful, het publiek staat op de banken. (14:56)

http://www.youtube.com/watch?v=GAx845QaOck
	http://www.youtube.com/watch?v=1GjqoHth_0g
	http://www.youtube.com/watch?v=jL7NgDwKDVI	BEELD 1:52
	http://www.youtube.com/watch?v=pBLuoAh1WDc


Muziek: Schoonheid duurt niet lang

De drie mooie zangeressen van Lace on Lipstick zingen a capella over het harde leven van de werkende vrouw. Schitterende performance met minimale middelen: één shot, percussie met de handen, verder niks. Maximaal effect door dynamiek en timing. De camera houdt van ze, en dat is wederzijds. (3:04)

http://www.youtube.com/watch?v=3wI9DOnTETM		BEELD 1:10

