Juni 2011

Filmvertoning

Des hommes et des dieux
Vrijdag 19 augustus 2011
19.30 uur
Podiumzaal ’t Schaliken
Beste vrienden,
In de lente van 1996 werden zeven Franse trappisten van het Algerijnse klooster Tibhirine door de
Groupe Islamique Armé ontvoerd. Twee maanden daarna worden hun hoofden teruggevonden ;
de monniken worden begraven op het kerkhof van hun klooster. De omstandigheden van hun
dood zijn nooit opgehelderd.
Dit tragische gebeuren, dat indertijd de gemoederen
ontroerde en schokte, kwam vorig jaar opnieuw in de
actualiteit. Op het filmfestival van Cannes 2010 kreeg de
film “Des hommes et des dieux” van regisseur Xavier
Beauvois de prestigieuze Grand Prix. Ondertussen is de
film meerdere keren gelauwerd en is hij ook in het
commerciële circuit, vooral in Frankrijk met meer dan 3
miljoen toeschouwers, een onverwacht succes.
Wij nodigen je dan ook graag uit om deze filmparel te
bekijken.

“De film raakt tal van universele
thema’s aan, is een noodkreet
voor verdraagzaamheid, en
misschien wel de ultieme
liefdesfilm. “
Freddy Sartor
Filmmagie sept. 2010

De film is een eresaluut aan de monniken die in Algerije een sober leven van arbeid en gebed
leidden en ijverden voor een harmonieus samenleven van moslims en christenen. De jury was
onder de indruk van de plastische schoonheid en de diepmenselijke portrettering van de broeders
en hun gemeenschap. De regisseur spendeerde veel aandacht aan het getijdengebed, aan de
interne spanningen tussen de monniken na een eerste gewapende inval en aan de betekenis van het
martelaarschap.
De film wordt ingeleid door Ivo Dujardin, broeder in de orde van de cisterciënzers van de
strenge observantie (trappisten). Hij is auteur en samensteller van het boek “De droom van
Tibhirine”, een getuigenis over het ideaal en de opdracht van deze gemeenschap. Broeder
Dujardin trad in 1957 in het klooster van Westmalle in en was er van 1987 tot 2004 abt. Hij is
momenteel “cappellano” van een klooster van vrouwelijke trappisten in Vitorchiano in de buurt
van Viterbo (midden Italië). Hij is ongetwijfeld uitstekend geplaatst om de film te duiden.
De inleiding zal ongeveer een half uurtje duren ; de film zelf duurt 122 minuten.
Inkom: 6 €
De baten van deze vertoning komen ten goede aan de kleine trappistengemeenschap van
het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas in Midelt (Marokko). Dit klooster
probeert de spirituele erfenis van Tibhirine verder te zetten.
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