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Hij ziet er terneergeslagen en moe uit.

VO: ‘De laatste vijf jaar van zijn straf zit Pascoe uit in 
de psychiatrische instelling Beau Rêve, in Boca Raton, 
Florida.’

Dr. Baumbach: ‘Tell me more about your preoccupation 
with perfection.’
Raffael Pascoe: ‘It’s all about fetishism. Decadent 
fetishism offers a strategy for the transformation 
of a dissatisfying reality through disavowal and 
re-imagining of social reality.’
Dr. Baumbach: ‘Is that why you make perverse movies? 
To escape reality? Yes?’
Raffael Pascoe: ‘It involves progressive imagining of 
hybrid subjectivities who defy their cultural positioning 
and destabilize binary the nature of cultural category.’
Dr. Baumbach: ‘You want chaos? Destroy things, yes?’
Raffael Pascoe: ‘Decadent fetishism is idealistic and 
utopian. It can teach us to embrace difference, not just 
as part of a general apolitical post-modern celebration 
of all differences equality, but as political strategies.’

VO: ‘Het is daar dat Raffael zal werken aan enkele 
nieuwe filmscenario’s waaronder The Divine Lady 
Slaughter, de film waarmee hij de annalen van de 
cinematografie in zal gaan.’

///////////////////// SCÈNE 11 ///////////////////// 
Ext. Dag. 
Een Indiër speelt in een zonovergoten tuin met een Ierse 
wolfshond. .
CREDIT: Indra Kapoor, filmhistoricus en schrijver van het 
boek Beyond Ye Burning Bush: tales from The Fuck Film 
Collective.

Indra Kapoor: ‘Upon his release, Raffael immediately 
called forth a meeting with Brock en Tawnee. Gia had 
died terribly the year before due to a veneral disease, 
absentimonas vaginalis. This rare VD dislodges the 
womb from the body, by developing an acidic secre-
tion by which the womb “eats” its way out through the 
genitourinary system. She caught the disease while in 
prison from Willy ‘the wacko’ Steele. A man detained 
for eating his baby brother. But I digress. A press 
conference was held by the remaining members of the 
collective.’

Int. Dag. Fuck Films inc. in Bangor, Maine.
Footage uit 1993 van het Maine News Broadcast, een 
gesticulerende Pascoe staat rechtop achter een tafel. 
Tawnee, zeven maanden zwanger, en Brock zitten in 
stilte de weinige journalisten streng aan te kijken. Een 
dan dertien jaar jongere Indra Kapoor is ook present. 

Indra Kapoor (VO): ‘There were so few with us. 
My goodness! Agreed the man was insane, a killer even, 
but now free and healed, had us enlightened years 
before with such miraculous pellicular atrocities... 
but now... nobody was interested... nobody cared...’

Raffael Pascoe: ‘...a new movie... something altoge-
ther different... more playful... childlike if you will... 
back to the very essence... of cinema, copulation and 
therefore of life itself... we had auditions... a hundred 
courageous men and women... brave as to withstand

these modern times, willing to modify... to taunt the 
ordinary... to enlighten... my new movie will bear the 
title The Divine Lady Slaughter. Ladies and gentlemen 
of the press... Porn will set us free... there will be no 
questions...’

Indra Kapoor (VO): ‘Poor man, I thought. 
That poor, poor man...’

///////////////////// SCÈNE 12 /////////////////////
Resten footage van The Divine Lady Slaughter, de nooit 
voltooide prent. De footage lijkt slordig en willekeurig aan 
mekaar geplakt, veel jumpcuts dus. Het beeld heeft een 
ruwe korrel alsof het zeer slecht belicht is.
MUZIEK: Le Poème de l’Extase van Alexander Scriabin.

VO: ‘Mijn god...’

Grote plastieken vellen dekken de muren van de studio af. 
Close-up van Tawnee’s grote groene ogen. Een straaltje 
‘rood’ glijdt voor haar oog naar boven. De camera travelt 
achteruit en draait 180°; Tawnee hangt ondersteboven, 
bloed druipt van haar gezicht en kin. Haar lichaam blijkt bij 
de enkels opgehangen boven een vuile roestbruine badkuip. 
Ze is van haar kleren ontdaan, haar buik is een groot 
gapend gat. 
Haar bloed loopt langs armen en handen in de badkuip. 
Op de grond ligt een groot keukenmes. Cut naar de binnen-
kant van de badkuip met op de bodem een laag melk, nu met 
bloed vermengd. In die melk drijft – cut naar de foetus 
haar uit de buik gesneden. 

VO: ‘Mijn god, mijn god, mijn god...’

Cut naar wide, camera travelt naar achteren; al de acteurs 
zijn versneden, gebroken, verbrijzeld. Nieuwe constructies 
zijn uitgeprobeerd, lijven op de meest creatieve manier 
gemodificeerd. Hoofdloze lijken met tien handen, afgesne-
den pikken omgekeerd in de vrijgekomen wonde gepropt. 
Cut naar Brock’s darmen met de blender uitgesneden en 
dan gevoerd aan de acteurs en actrices alvorens lijven aan 
mekaar te nieten, spijkeren en lijmen. Cut naar meisjes met 
de huid hen van het vlees gebrand en jongens waarvan elke 
spier met een vlijmscherp mes werd doorgesneden. 

VO: ‘Mijn god, mijn god, mijn god, mijn god, mijn god, 
mijn god, mijn god, mijn god...’

Kraanshot, top; centraal, tien meter boven de groteske 
slachtpartij hangt Raffael Pascoe, witgeverfd met vleugels 
gemaakt van armen en benen, de buik opengehakt en zich 
verhangen bij de polsen. Zijn mondhoeken doorgesneden, 
het gezicht voorzien van een lach bevroren in tijd. De heilige 
Sint-Raffaël die vanuit de snuff-pornohemel toekijkt. 
Een timer dimt de lampen in de studio. Diezelfde timer 
fade de muziek van Scriabin.
Een ononderbroken diepe hartslag die alsmaar trager 
pulseert, rest.
Fade to black.

Vett Lexter (VO): ‘The horror...the horror...’

De hartslag stopt. END CREDITS.
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