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Met alles wat wij vastleggen gaat ook iets verloren

Samenvatting
Hoe gaan we om met de gruwelijkheden die zich aandienen via onze schermen? Een beeldende

voorstelling confronteert ons met het leed van anderen en hoe we dit binnen laten komen.

Publiciteitstekst
Dagelijks worden we geconfronteerd met een geweldige stroom aan beelden. Een groot deel van

deze beelden zijn beelden van geweld. Gebeurtenissen uit de levens van medemensen, vaak

onbekenden. We weten dat wat we zien werkelijk gebeurd is, toch kunnen wij ernaar kijken , en

ervan  wegkijken. Hoe je te verhouden tot werelden die zich aandienen via een scherm? Wat is

het effect daarvan op wie wij zijn? The Unpleasant Surprise zoekt naar die verbintenis in een

beeldende en fysieke voorstelling. Want met alles wat wij vastleggen gaat ook iets verloren.

 

De voorstellingen van Davy Pieters (1988) zijn onderzoeken naar de toekomstige mens en de

manier waarop deze beïnvloed wordt door technologische ontwikkelingen en beeldcultuur.

Haar voorstellingen kenmerken zich door een sterke beeldende, fysieke en filmische stijl. De

afgelopen jaren maakte Davy The Truth About Kate (2014), How Did I Die (2014), Made in

Here (2016) en de Oerolhit Re-enactment of the Now (2016). The Unpleasant Surprise is haar

eerste voorstelling bij Theater Rotterdam.

 

Davy Pieters en Theater Rotterdam



Davy Pieters is één van de makers van Theater Rotterdam, het nieuwe stadstheater van

Rotterdam. Theater Rotterdam werkt met een open ensemble van makers, spelers, regisseurs en

choreografen en leidt de nieuwste generatie theatermakers op. In onze schouwburg

presenteren we (inter)nationaal theateraanbod van excellente kwaliteit. Theater Rotterdam

staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en

veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen, en

gebruiken. Theater Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse

Schouwburg en Productiehuis Rotterdam. 
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OVER THEATER ROTTERDAM

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam en ontstaat uit de fusie van Rotterdamse
Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste
alliantiepartner.

Een nieuw stadstheater vanaf 2017 voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater.
Onder artistieke leiding van Ellen Walraven en met een kunstenaarsensemble bestaande uit
Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn
van Heemstra.

Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met vaste partners: Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van
den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een
interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.
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