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Animatie: Met een kettingzaag zombies te lijf

Net als de huishoudster haar bloesje wil losknopen voor de heer des huizes, strompelt zijn echtgenote binnen. Ze is besmeurd met bloed en wordt gevolgd door een horde zombies. De huishoudster vlucht terwijl de echtgenote uit alle lichaamsopeningen leegloopt en de geest geeft.

Zo begint de succesvolle kleianimatie uit 2007 Chainsaw Maid van de Japanse animator Takena Nagao. Het filmpje is op YouTube bijna vier miljoen keer bekeken. De huishoudster vindt een kettingzaag en weet daarmee de zombies klein te krijgen in een orgie van bloed, darmen en gemalen vlees. In kleianimatie werken de horroreffecten geweldig op de lachspieren.

In 2009 maakte animatieregisseur Lee Hardcastle een vervolg, waarin ook de magnetron en de keukenmachine een rol spelen. Nu komt hij met een remake van het eerste deel. De huishoudster is vervangen door een sexy vamp, de zombies en de motorzaag zijn gebleven en de knoppen voor bloed en andere troep zijn op het maximum gezet. Er is een gewone en een 3D-versie, de laatste te bekijken met een roodgroen brilletje. Het is bovendien een pesterig experiment met uw betaalbereidheid want bepaalde lichaamsdelen van de vamp zijn met zwarte blokken bedekt. Een ongecensureerde versie kan worden gedownload voor de prijs van twee dollar. Volkomen onnodig want het gaat hier niet om de borsten. Dat zijn zo ongeveer de enige lichaamsdelen die niet worden afgezaagd. (15:27)

http://www.youtube.com/watch?v=6d-tNXxTRBA
http://www.youtube.com/watch?v=i6xcNCdGb-Q
http://www.youtube.com/watch?v=7omF6b576bA		BEELD 2:43
http://www.youtube.com/watch?v=fuZQ5_X38GE


Natuur: Antarctica onder water

De zomer in het Zuidpoolgebied loopt op zijn einde. Duiker en cameraman Henry Kaiser is nog op het wetenschappelijk station McMurdo op Antarctica. Hij zet veel van zijn onderwaterbeelden op YouTube, voorzien van zelfgemaakte gitaarmuziek. Let op de bizarre kwallen en op het plafond van ijs. (24:00)

http://www.youtube.com/watch?v=v5419dmf9pE		BEELD 1:41
http://www.youtube.com/watch?v=7QksGfYgBJw


Kunst: Porno die geen porno is

De app GeometricPorn laat gekleurde vlakken zien die, als je weet dat de app GeometricPorn heet, doen denken aan porno. Een aardig idee dat de maker, Luciano Foglia, ziet als kunst. De video is een succes nu Apple heeft besloten dat dit echt niet kan in de App Store. Ongetwijfeld binnenkort op Android. (1:10)

http://vimeo.com/38240759		BEELD 0:52


Satire: Neuk de paus

Afgelopen weekend Reason Rally in Washington, een festival voor atheïsten. Komiek Tim Minchin zong zijn Pope Song, die 85 (mother-)fucks bevat aan het adres van de Heilige Vader. Schijnheilige reportage op Theblaze.com zoomt in op de arme kindertjes in het publiek. Let op de doventolk! (5:19)

http://www.theblaze.com/stories/bring-your-kids-atheist-performer-drops-75-f-bombs-on-stage-at-reason-rally-warning-explicit-video/		BEELD 1:29
http://www.youtube.com/watch?v=fHRDfut2Vx0

