26 oktober , 2006

Uitnodiging

Pa r a d i s e n o w
Said en Khaled zijn twee jeugdvrienden die aan de kost komen als
garagist en in hun vrije tijd al wel eens graag aan een waterpijp
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lurken. Niets bijzonders dus, ware het niet dat ze ook contacten
onderhouden met een radicale moslimorganisatie, die hen op een
avond oproept om een zelfmoordaanslag te plegen in Tel Aviv. De
twee vrienden zijn overtuigd van hun zaak, laten zich behangen met
explosieven en trekken richting Israël. Maar eens ze de grens willen
oversteken, worden ze verrast door een Israëlische patrouille ; het
nauwgezet uitgekiende plan valt in duigen. Als ze teruggekeerd zijn
in hun vluchtelingenkamp slaat de twijfel toe. Bovendien lijkt de
organisatie die hen op pad heeft gestuurd, niet echt happig om het
duo terug de vuurlijn in te jagen. Toch heeft het er de schijn van dat
minstens één van de twee het nog eens wil proberen

Paradise Now werd gemaakt in 2005 door de Nederlandse Palestijn Hany Abu Assad, die zich erg
kritisch opstelt tegenover het terrorisme van zijn landgenoten. De film is dus zeker geen pleidooi voor het
plegen van terreur, integendeel zelfs. Maar evenmin worden zelfmoordterroristen afgebeeld als
schuimbekkende duivels enkel en alleen geïnteresseerd in het vermoorden van medemensen.
Maar wat bezielt hen dan wel? Hoe worden mensen zo ver gebracht dat ze hun jonge leven willen offeren
voor een zaak, waar ze zelf van weten dat ze hopeloos is? Om wat voor mensen gaat het eigenlijk? En
waarom laten ze zich zo makkelijk manipuleren door sinistere organisaties met een geheime politieke
agenda ? Op al deze vragen tracht Paradise Now een antwoord te geven.
Ondanks zijn bijzonder ernstige thematiek, is Paradise Now geen loodzware film geworden. Van zodra de
twee vrienden op pad gaan, hebben we te maken met een bijzonder spannende thriller. Dat de kijker
ondertussen voldoende sympathie voor het duo heeft opgevat om met hen mee te leven, maakt de film
alleen maar origineler
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