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sarcasme

Koningin van het

Vanaf de eerste kennismaking met haar personage April in Parks and
		 Recreation waren wij in love met Aubrey Plaza. Ze is nu te zien
in Ingrid Goes West, een komedie met een randje over een Instagramobsessie die compleet uit de hand loopt. — I N T E R V I E W S A R A M A D O U

A

ls ze de telefoon opneemt is het eerst even stil, dan
volgt er een enorme nies. Alsof er een woeste man
aan de andere kant van de lijn hangt, niet de 1.68
meter grote Aubrey Plaza (33), met haar enorme
bruine ogen die zich dwars door je ziel lijken te boren. ‘Sorry,’
zegt ze sniffend. ‘Ik moet naar de dokter, want ik ben al uren
aan het niezen. Volgens mij heb ik een allergie opgelopen,
maar geen idee voor wat. Or maybe I’m just dying.’
Het is vrij onmogelijk om de actrice een paar zinnen te horen uiten zonder enige vorm van sarcasme. Ze wordt ook wel
The Queen of Deadpan genoemd, hintend op haar beroemde
uitdrukkingsloze blik, die tegelijkertijd knap genoeg een heleboel impliceert. Echt happy met die reputatie is ze trouwens
niet. ‘Nou ja, ik heb er geen hekel aan ofzo, maar het is gebaseerd op een rol die ik jaren geleden speelde. Volgens mij ben
ik behoorlijk gegroeid sinds ik April was in Parks and Recreation. Maar ach: eigenlijk is het ook een compliment dat die rol
is blijven hangen bij mensen. I’ll take it.’

Socialmediaverslaving

In haar nieuwste film Ingrid Goes West speelt Plaza de titelrol:
Ingrid is een getroebleerd persoon, met een meer dan ongezonde Instagram-obsessie. De druk was hoog voor Plaza: ze zit
in vrijwel iedere scène én was (voor het eerst) producent: ‘Dat
vond ik heerlijk om te doen, ik kon me overal mee bemoeien
en op die manier mijn stempel op een productie drukken.’ Het
resultaat is een fijne film met het hart op de juiste plaats: grappig, en tegelijkertijd met een confronterende kijk op socialmediaverslaving. ‘Ik denk dat we er allemaal mee worstelen. Het
is lastig om een gezonde verstandhouding met social media te
onderhouden. Ik denk dat we beter op onszelf kunnen focussen, dan op mensen die je nog nooit in het echt hebt gezien.
Niemand denkt op zijn sterfbed: had ik maar meer volgers gehad op Instagram. Natuurlijk zitten er ook positieve kanten
aan, maar social media zijn vaak ontzettend giftig. Zéker als
je nu in de puberteit zit. Ik moet er niet aan denken dat Instagram al had bestaan toen ik op school zat. Volgens mij moeten
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we ons bewuster worden van de risico’s. Mensen praten daar
echt te weinig over.’
Ingrid Goes West schrikt daar in ieder geval niet voor terug.
Er zit een montagesequentie in, waarbij je als kijker een dag in
het leven van Ingrid ziet. Al tandenpoetsend scrolt ze door Instagram. Terwijl de tv aanstaat liket ze iedere foto die ze ziet,
zonder hem echt te zien. In bed licht haar gezicht blauw op van
de telefoon dicht bij haar neus, ze valt in slaap terwijl ze hem
nog steeds in haar hand geklemd heeft. Natúúrlijk zijn wij niet
zo erg, maar toch, het zet je aan het denken.
Hoewel ze zelf zegt stukken minder erg te zijn dan haar
personage (‘Mensen moeten me helpen herinneren dat ik weer
eens wat moest posten’), weet Plaza goed hoe het is om jezelf
in de onlinewereld te verliezen. ‘Ik probeer het te vermijden,
want áls ik ermee begin is er zo een paar uur verdwenen met
mindless scrolling. Dan start ik met een nieuwsartikel, dat me
doorlinkt naar een stuk over
een of andere vreemde ziekte,
waardoor ik moet denken aan ALL ABOUT AUBREY
een celebrity, die me doet af- — Begon haar carrière bij het
legendarische Upright Citizen’s
vragen of die persoon nog Brigade Theater, van onder
leeft, wat ik dan ook weer anderen Amy Poehler.
moet opzoeken. Er is gewoon — Doorbraak: April Ludgate, in
Parks and Recreation (een van de
té veel informatie tegenwoor- grappigste series ooit). April was
dig. Het stopt niet, nooit. Ik heer en meester in het werpen
ben sowieso veel te snel afge- van veelzeggende blikken naar de
camera in deze mockumentary, wat
leid. Mijn aandachtsspanne is haar de bijnaam Queen of Deadpan opleverde.
zo kort, dat slaat nergens op.’
Wel zo verstandig dan — Heeft een talent voor het scouten
van De Betere Indiefilm (Safety not
misschien, dat ze pas sinds Guaranteed, Life after Beth, The
kort een publieke Instagram- To-Do List).
pagina heeft. ‘Ik heb een — Momenteel ook te zien in scifiserie Legion en Netflix-productie An
privé-account voor familie en evening with Beverly Luff Linn.
vrienden, maar dat stelt niet — In 2016 kwam Plaza uit de
meer voor dan wat foto’s van kast als biseksueel, sinds 2011 is
ze samen met de nu veertigjarige
mijn hond. Een publieke pa- regisseur Jeff Baena (met wie ze
gina heb ik pas sinds we be- meerdere producties maakte).

—
‘Ik vind het
hilarisch als
mensen doen
alsof ze cool
zijn en dat het
dan compleet
mislukt’

gonnen met Ingrid Goes West.
Het is best geinig om te doen,
maar dingen van anderen liken doe ik amper. Ik vind gewoon niet zo veel leuk denk
ik, haha.’

Leslie Kirchhoff

Faking it

Toch ziet Plaza Ingrid Goes
West niet zozeer als kritiek op
onze socialverslaving, maar
meer als een karakterstudie.
‘Ingrid wil er dolgraag bijhoren, maar ze weet niet hóe.
Daarom doet ze alsof ze precies dezelfde dingen leuk vindt
als haar Instagram-crush Taylor. Ze leest dezelfde boeken,
koopt de kleding en accessoires die Taylor draagt. Op een
gegeven moment wéét ze niet
eens meer wie ze zelf is.’
Na de opmerking dat Plaza zelf te eerlijk lijkt voor zo’n
niveau van faking it, moet de
actrice lachen. ‘It doesn’t come natural to me. Maar ik kán het
wel. Op highschool wilde ik wanhopig graag meer vrienden
maken. Het was nogal triest. Ik droeg belachelijke kleren die
ik zelf niet mooi vond, alleen maar omdat the cool girls die trendy dingen droegen en ik wilde dat ze me aardig vonden.’
Plaza vond het dan ook essentieel dat haar tegenspeelster
in Ingrid Goes West ‘obsession worthy’ was. ‘Elizabeth Olsen is
the perfect antidote voor mijn sarcasme. Van nature ontzettend
cool, lief en grappig. In het echt ben ik ook een beetje geobsedeerd door haar. Eigenlijk kan ik niet geloven dat het om een
echt persoon gaat, zo perfect is ze. Toen ik voor het eerst bij
haar thuis kwam, had ze de lekkerste guacamole ooit gemaakt,

die we aten in haar perfecte tuin. Als ik iemand was geweest
die dat soort dingen deed, was ik niet meer opgehouden met
foto’s maken voor Instagram.’
Hun eerste on-screen-ontmoeting is een van de grappigste
scènes in de film. Wanneer ze haar idool na een tijdje Instastalken in het echt ziet staan in een winkel, probeert Ingrid al
improviserend een vriendschap te forceren. Ze bakt er helemaal niets van. ‘Ik vind het hilarisch als mensen doen alsof ze
cool zijn en dat het dan compleet mislukt. We moesten ontzettend veel schrappen in die scène. Ik blééf maar doorgaan. What
can I say? Ik ben gewoon awkward.’ —

Ingrid Goes West is nu beschikbaar op dvd en Digital Download.
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