
Met een zak popcorn naar de ramp kijken
 

¿ De tv presenteert een
eendimensionaal venster op het
menselijk bestaan.
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SIMON VAN DEN BERG

The unpleasant surprise, de eerste
voorstelling van regisseur Davy
Pieters bij Theater Rotterdam, is
een woordeloze studie naar geweld
en lijden. De rechterhand van de
speler voor de tv lijkt een eigen wil
te krijgen en pakt de linkerarm.

Pieters en haar spelers (Niels
Kuiters, Rob Smorenberg en Klára
Alexová) richten zich op de twee
basistypes van de rampvideo: het
lijdzame slachtoffer en de
expressieve getuige - degene die
het slachtoffer omhelst, op schoot
neemt, de cameraploegen te woord
staat. Razendsnel wisselen ze van
rol - slappe armen grijpen ineens
nekken, halfopen monden worden
geluidloze schreeuwen. En dan
playbacken ze weer een stukje van
een interview met ooggetuigen.

Maar het zijn geen mensen die je
hier ziet. Althans, ze bewegen niet
als mensen, maar schokkerig en
met versnelde bewegingen. Hun
groteske mimiek voorkomt
invoelbare emoties. Het zijn eerder
aliens, die het leven op aarde
proberen te begrijpen aan de hand
van televisie-uitzendingen. Zien zij
geweld en lijden dan als de
voornaamste eigenschappen van
de mens?

De beheersing van de spelers is
fabelachtig knap en de
doorlopende muziek van Jimi Zoet -
geheel opgebouwd uit samples van
de nieuwsvideo's - is een
ambitieuze poging om in een trip te
komen.

Pieters' werk heeft 'virtualisering'
als centraal thema: de
mediawerkelijkheid heeft de
moderne mens van haar ankers
geslagen. Het is niet voor het eerst
dat ze een koele, schijnbaar
objectiverende vorm gebruikt om
moralisme te maskeren. Maar The
unpleasant surprise veroordeelt,
veel meer dan haar eerdere werk,
de hedendaagse wereld. Die
eenduidigheid is uiteindelijk een
beetje saai.
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