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Cannes 2009: Prijs van de Internationale Filmkritiek,  

Met Amerrika rekent de Palestijns-Amerikaanse 

regisseur Cherien Dabis af met haar verleden. Veertien 

jaar was ze, toen naar eigen zeggen haar filmcarrière 

begon. Haar zus wordt tijdens het uitbreken van de 

eerste golfoorlog door de geheime dienst van de 

schoolbank geplukt op verdenking van moordplannen op 

de Amerikaanse president. Dabis’ Amerikaanse 

medeburgers lieten terstond de maskers vallen en 

spuwden het gezin uit wegens terroristische nasmaak. 

Deze ervaringen verwerkte Dabis in het fictieve maar 

gelijkaardige verhaal van haar debuutfilm Amerrika. 

Mouna (vertolkt door Nisreen Faour) is een 

optimistische en enthousiaste Palestijnse. Ze is 

gescheiden en heeft een adolescente zoon Fadi (door 

Melkar Muallem). Het dagelijkse leven in de bezette 

gebieden is moeilijk en de toekomst ziet er niet erg 

rooskleurig uit. Op een dag krijgt ze de mogelijkheid om 

Palestina achter zich te laten en naar de Verenigde 

Staten te vertrekken. Na het warme weerzien met hun 

familie in Illinois, moeten Mouna en Fadi hun plaats 

zien te vinden in dit ‘Amreeka’ waar ze zo vaak van 

gedroomd hebben. Maar de Verenigde Staten, op jacht 

naar de ‘duivel Saddam’, heeft het niet zo begrepen op 

Arabieren. In het verleden zette Dabis al een aantal 

kortfilms op haar conto en schreef ze een vijftal 

afleveringen voor de serie The L Word. Nu sleept ze met 

haar langspeeldebuut meteen de FIPRESCI-prijs op 

Cannes in de wacht. Dabis lengt het zware thema aan 

met de nodige humor en zelfspot. Amerikka weet de 

valkuil van een jammerende aanklacht te ontwijken en 

zet op aanstekelijke wijze een warm portret neer van een 

Palestijns gezin op zoek naar The American Dream. Een 

boeiende zoektocht naar geluk !  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1190858/ 
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