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Oscar 2011 en 30 andere Awards! Daarnaast nog 93 

Nominaties.,  

Wonderboy Darren Aronofsky blijkt niet alleen zeer 

getalenteerd, maar hij ontpopt zich ook als een echte 

bezige bij met boeiende films als Pi (1998), Requiem for 

a Dream (2000), The Fountain (2007) en The Wrestler 

(2008). Zijn jongste prent, Black Swan, laat zich 

moeilijk in een bepaald genre inpassen en kan worden 

omschreven als een ontroerende studie over ambitie, 

jaloezie en waanzin, een melodrama waarin de realiteit 

wordt uitvergroot en de personages hyperintens leven. 

Nina Sayers, ballerina in een New Yorks 

balletgezelschap, komt plots centraal in de belangstelling 

te staan als artistiek directeur Thomas Leroy haar vraagt 

om Tsjaikovski’s Zwanenmeer te dansen. Dit ballet 

vertelt over een witte zwaan, symbool voor onschuld en 

elegantie, die geleidelijk muteert tot de zwarte zwaan die 

staat voor sensualiteit en bedrog. Nina’s moeder Erica, 

zelf ooit ballerina, steunt de professionele ambities van 

haar dochter op een fanatieke, bezitterige manier. Nina 

krijgt er een rivale bij wanneer een nieuwe danseres, 

Lily, eveneens indruk weet te maken op artistiek 

directeur Leroy. Nina is geknipt om de rol van de witte 

zwaan te dansen, Lily belichaamt de zwarte zwaan. De 

rivaliteit tussen de twee jonge danseressen groeit uit tot 

een vreemde vriendschap. Nina focust daarbij meer en 

meer op haar verborgen, duistere kanten en 

transformeert zich geleidelijk in de zwarte zwaan met 

een obsessie die naar haar ondergang kan leiden. 

Aronofsky bewaart het evenwicht tussen kunst en kitsch 

in de handbewogen stijl die we ons herinneren van The 

Wrestler, en laat ons de fysieke en geestelijke pijn van 

de hoofdfiguur overtuigend voelen. De regisseur volgt 

daarbij de weg van de onafhankelijke cinema en voelt 

zich niet schatplichtig aan de grote massa. Toch werd dit 

meesterwerk een commercieel succes. (mw) Een 

surrealistisch gruwelsprookje.  
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