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Uitnodiging

T h e Ro a d H o m e
Zhang Yimou (°1950) is nu dé ster van de Chinese cinema, met
zijn superdure, maar helaas ook wat protserige kungfu-films
Hero en House of Flying Daggers.

Ciné Café Zandstraat
Dinsdag
11 oktober 2005
20.00 uur.

Yimou s wortels (en ware sterkte) liggen echter in een heel ander
soort films, die geen helden maar gewone volksmensen als
hoofdpersonage hebben. De bekendste daarvan zijn Ju Dou

Let op !!!

(1990) en Raise the Red Lantern (1991). The Road Home
(1999) past prachtig in dit rijtje. De film kreeg de Zilveren Beer

Programmawissel

van de jury op het filmfestival van Berlijn in 2000.
The Road Home begint met de dood van een schoolmeester in een
godvergeten dorpje op het Chinese platteland. Als de zoon uit de stad komt
om de begrafenis te regelen, eist z n moeder dat hij ervoor zorgt dat het lijk
naar huis wordt gedragen. De dorpsonderwijzer is namelijk bezweken in
een buurdorp en de moeder is bang dat z n geest de weg naar z n huis niet
zal terugvinden, als de oude traditie niet gerespecteerd wordt.
De film vertelt dan in een lange flashback hoe twee mensen elkaar vele
jaren voordien hebben leren kennen, en hoe hun liefde over de seizoenen
heen steeds maar gegroeid is.

Het verhaal van The Road Home is de eenvoud zelve, maar toch (of juist daardoor) is Yimou erin
geslaagd een prille verliefdheid te vatten. Bovendien is de film verbluffend mooi in beeld gebracht en
worden kleur en licht heel knap aangewend om de wisselende emoties te ondersteunen. De beeldregie
was in handen van Hou Yong die met dezelfde regisseur ook Not one less (2000) in beeld bracht. En of al
het moois dat de natuur te bieden heeft nog niet genoeg is, wordt de hoofdrol ook nog vertolkt door
Zhang Ziyi, één van de mooiste meisjes ter wereld. Kortom, wie van schoonheid in al haar gedaantes
houdt, weet waar hij naartoe moet
Inleiding door Herwig Laenen.

Toegangsprijs : Leden DF/Gezinsbond : 5,5
Anderen :
6,5

CinéLux laat ons weten dat zij zich verplicht
hebben gezien om de volgorde van de films te
wijzigen.
In plaats van The Return wordt op 11 oktober
The Road Home gespeeld.
De volgende film op dinsdag 8 november is dan
The Return .
Sorry hiervoor.

