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tober riepGooglehet spinnenpakje al
uit tot een vandemeest gezochteHal-
loween-outfitsop internet.

Eenander,watoudervoorbeeldvan
een internetprank: iemand stapt een
lift binnen, kort daarna valt het licht
uit enkomtde lift tot stilstand.Watde
persoon inde liftniet ziet,maardekij-
kerwel, is dat een luik opengaat en er
iemand bij komt staan. Als het licht
aangaat blijkt het een bleekmeisje te
zijnmet een pop in haar handen, vrij
vertaaldnaardetallozekindergeesten
uit films zoals The Shining en The Sixth
Sense.Omdenachtmerriecompleet te
makenbeginthetmeisjeonbedaarlijk
te gillen. ‘Dit is zonder twijfelmijn fa-
voriete prank!’, schrijft een fan in een
reactie op YouTube. ‘Angstaanjagend
engen soooo funny.’

Achterdefilmpjeszittenvaakjonge-
rendiehunhobbynaar eenprofessio-
neelniveauhebbengetild.Dankzijhet
enormebereik lukthetsommigenom
vandeadvertentie-inkomstenteleven.
Een goed filmpje bereikt internetge-
bruikers over de hele wereld, en dat
vraagtveelvandemakers:hetmoettel-
kens beter, grootser en vooral enger.
Wat ooit onschuldig begon met een
duidelijkhoorbare scheet in eenover-
volle ruimte of een sneeuwman die
opeens begint te bewegen als je voor-
bijloopt, is een fenomeen geworden
dathetBananasplit-niveauverisontste-
gen.

Vallendefilmpjesnogwelbinnende
grenzen van humor? Gaan ze soms
niet tever?DatvroegForbes-journalist
DavidDiSalvozichaf nahetzienvande
elevator prank. ‘Ik blijf maar denken
aanwaterfoutkangaan’,schreef hijde
opdewebsitevanhetzakentijdschrift.
‘Hetmeestvoordehandliggendeisdat
mensen iets aan hun hart hebben en
zo’ngraphelemaalnietaankunnen. Ik
hebniet het idee dat de producenten
daarmeerekeninghouden.’
Opderandvanwatacceptabel isba-

lanceert ook de grap met Chucky, de
moordende pop uit de horrorfilm
Child’s Playwaarvan sindsde eerste re-

lease in 1988 diverse sequels zijn ver-
schenen.
Vaneenvandievervolgfilmshingen

vorig jaar posters in een bushokje in
Brazilië. De nietsvermoedende reizi-
gers – ook kinderen –werden alwach-
tend getrakteerd op een levensechte
Chucky, die zichmet eenmesdoor de
posterheenworsteldeenmet slaande
bewegingenachterhenaankwam.
Opvallendgenoegkwamdit filmpje

niet van amateurs maar van een
tv-show.Heteffectwashetzelfde:devi-
deowerdinkortetijdmiljoenenkeren
gedeeld.

‘Het is wachten tot iemand ernstig
gewondraaktof erger’, schreef TheHuf-
fington Post vorige week. Aanleiding
waseennieuwfilmpjewaarin iemand
ineenverlatenparkeergarage–daaris-
ie weer – zich zonder onderlichaam
voortsleept, gevolgddooreenmaniak
in doktersjas met een kettingzaag in
zijnhand.De knipoognaar dehorror-
film The Texas Chainsaw Massacre is
overduidelijk,maarzosnelredeneren
toevallige voorbijgangers helaas niet.
‘Die kunnen voor hun leven zijn ge-
traumatiseerd’, aldusde schrijver van
het artikel, die internetgebruikers op-
roept te stoppenmet kijken.Het film-
pjehadopdatmomentalbijna30mil-
joenviews.

Zelf ziendeproducentenhun film-
pjes als veelmeer dan eenmakkelijke
grap. Voor hen behoren de pranks tot
eennieuwekunstvorm,waarbijzezich
laten zich inspirerendoor elementen
uit de populaire cultuur. Matteo en
Diego, het Italiaanse duo achter de
Killer Clown, noemenhun creaties in
interviewszelfs ‘socialeexperimenten’.
Hun drie minuten durende clown-
filmpjekosttetiendagenomtemaken,
overdefollow-updedenzedrieweken.

‘We zijn erwel degelijk serieusmee
bezig’, aldus Matteo tegen The Daily
Mail. De 27-jarige pranksters latenniet
zomaariedereenschrikken:kinderen,
mensen met huisdieren en iedereen
die boven de veertig kan worden ge-
schat, worden zorgvuldig vermeden.

‘We zijnmet een heel team aanwezig
omachterwegrennendemensen aan
tegaan.Zodrazezijngekalmeerd, ver-
tellenwedatheteengrap is.Het iseen
psychologischetrucdieextreemgoed
werkt: uiteindelijk loopt iedereen al-
tijdvrolijk lachendweg.’

Alle goede bedoelingen ten spijt
werd de impact van de Killer Clown
dezeweek pijnlijk duidelijk in Frank-
rijk. Een 28-jarige inwoner van Guin-
gampmaakte een variant ophet film-
pje, waarin een clownmet een cirkel-
zaag achter willekeurige mensen op
straataanrent.Het inspireerdeFranse
jongeren massaal hetzelfde te gaan
doen.Hoewelhetvooralomverveelde
pubers gaat die het leuk vinden om
mensen te laten schrikken enmaar in
ééngevalechtgeweldisgebruikt, isde
angst voor de ‘terreurclown’ in Frank-
rijk een feit. Lachen.
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VAN GOGH

SPREEKT

Van Gogh spreekt. De weder-
opstanding van een enfant
terrible, door Stichting Luce.
Spel: Porgy Franssen. Regie: Ge-
rardjan Rijnders. Tekst: Roeland
Hazendonk
29/10, Leidse Schouwburg.
Tournee. van-gogh-spreekt.nl

Franssenspeelt soepel enmooi
inmildenoverhetalgemeenon-
derhoudendportretvande
man–ofkwajongen–enzijn tijd.

Eigenlijk had Mohammed B. liever
Ayaan Hirsi Ali vermoord, maar die
werd te goedbeveiligd. Uiteindelijk
dooddehij TheovanGogh.

Met deze notie eindigt Van Gogh
spreekt, een voorstelling in regie van
GerardjanRijnders,geschrevendoor
Roeland Hazendonk, jeugdvriend
van Van Gogh. Misschien was het
alombekenddatdedader ‘danmaar’
voor Van Gogh koos, maar het was
tocheenbeetjeweggezakt; tenslotte
ishetdit jaar tien jaargeledendatde
eigenzinnige filmmaker op straat
werddoodgeschoten.Eenbittereop-
merking is het wel, en ergens een
beetjeonverwacht,wantverderisVan
Gogh spreekt, de wederopstandig van
een enfant terrible wel een redelijk
mild portret geworden van iemand
die zich veelal presenteerde als een
tamelijkonmogelijke figuur.

Filmmaker dus, columnist, voor-
vechter van het ‘vrije woord’, BN’er,
interviewer, ja, zelfs liedjesschrijver
én-vertolker,watwashijalniet,Theo

van Gogh (1957-2004). En in al die
hoedanigheden schiep hij er klaar-
blijkelijkeengrootgenoegeninmen-
senlekkeropdehaktenemen,zoniet
tot ophet bot te beledigen. Voor een
solovoorstelling wel een spannend
uitgangspunt:watkunjenoganders
doendan eenquerulant neerzetten
diemensencactussen laatkussen?

Rijnders, Hazendonk en Porgy
Franssen als Theo slagen er in ieder
geval in eenportret te schetsen, van
eenman–of eenkwajongen–enzijn
tijd,datalsnel interessewekt. ‘Multi-
mediatheater verlucht met lieder-
lijke liederen’ noemenzehet: er zijn
videobeelden en geluidsopnamen
van Theo, sommige wel bekend en
leukomterugtezien,anderebehoor-
lijk goor en idioot, een enkele onver-
wacht geestig. Archiefbeeld, maar
ooknieuwmateriaal,metFranssenin
dehoofdrol.

Vanuitdewolkenkijkthij terug,op
zijn jeugd in Wassenaar, met zijn
mooie verleidelijke moeder en zijn
zwierige vader, zijn schooltijd, ende
eersteplannenalscineast.Stukjesuit
Luger zienwe,maar ook filmjes van
eenzingendeVanGogh.Eenenander
wordtafgewisseldmethersenschim-
men,proevenvanzijnongebreidelde
fantasie,angsten.Franssenspeelthet
allemaal soepel en mooi, op toneel
zowelalsopfilm,waarbijhijnietzijn
best doet omerprecies zouit te zien
alsVanGogh;bretels,datwel, enmet
eengebaarhierof daardateenherin-
neringoproept,ennatuurlijkdieniet
aflatendewoordenstroom.

Zo ontstaat een beeld van een ge-
troebleerdmens, ingevechtmeteen
reeks aandemonen. Net iets te lang
uitgewerkt,maaroverhet algemeen
onderhoudend ennaar het eind toe
tochookwel eenbeetje triest.
Karin Veraart
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SEUNG.AH OH

Words & Beyond II: Nan Sul
Hun, van Seung-Ah Oh, door
Slagwerk Den Haag
29/10, Muziekgebouw, Am-
sterdam. Herh.: Rotterdam
(3/11), Den Bosch (8/11)

Alles is evenuitgekiendaandeze
voorstellingvandegelauwerde
Koreaansecomponiste.

Alseenpriesteresbeweegtzeoverhet
podium,geflankeerddoortweedan-
sers in het zwart. De Koreaanse zan-
geresMinheeParkishetmiddelpunt
van een nieuw werk van Seung-Ah
Oh, op teksten van de 16de-eeuwse
dichteresNan SulHun, naarwie het
stuk is genoemd. Het is het tweede
deel vanWords and Beyond, een trilo-
gievanmuziektheatralecomposities,
waaraanOh(45) al jarenwerkt.

DemuziekvanOhisuitgesproken
oosters van karakter, maar die kant
van haar componeren ontdekte ze
pastoenzebegindezeeeuwbijLouis
Andriessengingstuderen.Al in2003
maakte ze indrukmet DaDeRimGil,
waarinduidelijkwerddatzeveelaffi-
niteit heeftmet slagwerk. Nadien is
de Koreaanse componiste menig-
maal gelauwerd en sinds een aantal
jaardoceertzecompositieaandeuni-
versiteit van Chicago. Vorige week
gingindecellobiënnalehaarAphonic
Dialogue in première, endannuNan
SulHun –weer inhetMuziekgebouw.

Tekenend voor de kunst vanOh is
dat ze in vijf kwartier – de lengte van
eenflinkeMahler-symfonie–detijds-
belevingplooibaarweettemaken.Er
zijn luwtes inNan Sul Hunwaarinde
muziek bijna wordt stilgezet, met
daartegenover indringendenetwer-
kenvanslagen,pulserend,maartoch
onvoorspelbaar. Eenvoud is bij Oh
nooitsimplistischendecomplexiteit
klinktnooitgezocht.

Het oosterse van haar muziek zit
hemnatuurlijk inde keuze voor een
indeKoreaanse JungGa-zangstijl ge-
schoolde zangeres, het gebruik van
een keomungo, een Koreaans, lig-
gend snaarinstrument. Maar bepa-
lender ishet rituele karakter vanhet
werk en het feit dat toonhoogte er
niet de rol speelt die ze in westerse
muziekdoet.DedriespelersvanSlag-
werk Den Haag gebruiken wel ma-
rimba’s en vibrafoons, maar de na-
druk ligt op hout, vellen enmetaal.
En als de accordeonistewonderlijke
riedels en akkoorden speelt, zijn die
net zo goed een kleurelement als
wanneerzeophaarinstrumentklopt
of de toetsen laat rammelen.

Dramaturgie, decor, licht, choreo-
grafie, kostuums –net als demuziek
is alles even uitgekiend aan deze
voorstelling,waarindesereneParkin
soms extreem uitgerekt Engels de
tekstenvandedichteresvoordraagt,
intens,maarnooit luid, somsvlot en
melancholiekalseenoudvolksliedje,
danweeruitgesponnen.Zoneemtze
alsNanSulHundetoeschouwermee
op een reis die uiteindelijk leidt tot
het vindenvanhaareigen identiteit.
Frits van derWaa

ADVERTENTIE

Matteo en Diego, de Italiaansemakers van de video’s: ‘Uiteindelijk loopt iedereen lachendweg.’


