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Silver Ariel Award Mexico 2011 en 2 Oscar 

Nominaties, Drama 

In de krochten van de onderwereld van Barcelona 

probeert Uxbal het evenwicht te vinden tussen een 

toegewijde alleenstaande vader en crimineel. Met twee 

kinderen die niet moeten rekenen op hun bipolaire 

drugsverslaafde moeder en zijn werk als tussenpersoon 

voor mensensmokkelaars, loopt zijn leven niet over van 

de nodige porties rozengeur en maneschijn. Wanneer hij 

gediagnosticeerd wordt met terminale kanker, probeert 

hij in de laatste maanden die hem nog resten, orde te 

scheppen in de chaos die zijn leven is geworden. De 

Mexicaanse filmmaker Alejandro González Iñárritu 

(Amores Perros, 21 Grams en Babel) serveert met 

Biutiful opnieuw een tot op het bot snijdend drama. 

Voor het eerst sinds Babel maakt de regisseur geen 

gebruik van de voor zijn films zo typerende 

caleidoscopische vertelstructuur. De keuze voor de 

lineaire vertelling van het verhaal ligt voor de hand 

omdat de film volledig is geconcentreerd op het 

hoofdpersonage Uxbal. Dit in tegenstelling tot Iñárritu’s 

vorige films waar verschillende personages en hun 

afzonderlijke verhalen tot een geheel werden gesponnen. 

De film staat of valt bijgevolg met de vertolking van het 

hoofdpersonage. Oscarwinnaar Javier Bardem, bekend 

als de ijskoude killer Anton Chigurh uit de Coen broers 

No Country for Old Men en als de bedlegerige Ramón 

Sampedro in het aangrijpende Mar Adentro, speelt de rol 

van de getroebleerde Uxbal en doet wat hij het beste 

kan: de pannen van het dak spelen. Waarschuwing: deze 

brok cinema wordt rauw voorgeschoteld!  
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De film duurt bijna 2u30 – daardoor start de tweede vertoning pas om 20u30.) 

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1164999/ 

 

http://www.imdb.com/title/tt1164999/

