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Cannes 2009: Prijs van de jury (Un Certain 
Regard) en Dublin Film Critics Award 2010,  

Drie overtijdse pubers groeien op onder het absurde toezicht 

van hun ouders zonder ooit de buitenwereld te zien. Eenmaal 

een van hun hoektanden (jawel, dogtooth) vanzelf uitvalt, 

mogen ze het huis uit. Als ie teruggroeit mogen ze autorijden... 

nooit dus. De pater familias van het naamloze gezin is de enige 

die contact heeft met de buitenwereld, die hij trouwens 

afspiegelt als volslagen kwaadaardig. De paar invloeden die het 

erf toch weten te bereiken worden door middel van de meest 

vreemde verklaringen tot hun eigen geïsoleerde wereldje 

herleid... tot de dag dat de vader een jonge vrouw meeneemt 

om de seksuele driften van zijn zoon te bevredigen. Als ze aan 

een van de dochters om een wederdienst vraagt, dreigen er dan 

toch scheurtjes in het isolement te komen. Met zo 'n absurd plot 

geeft deze film alleszins genoeg stof tot nadenken. Met strak 

camerawerk en uitgekiende fotografie wordt genoeg ruimte 

gelaten voor eigen interpretatie. Een trefzeker antwoord biedt 

de filmmaker zijn kijker niet, een beklijvend stukje cinema met 

bijhorend avondje nakaarten zeker en vast. Naast de 

beklemmende sfeer en zwarte humor lijkt niemand het eens te 

zijn over waar deze film nu precies over gaat. Volgens de ene 

toont Dogtooth hoe maakbaar iemands realiteit is, volgens 

anderen is het dan weer een persiflage van het Griekse 

kerngezin. De jury van Un Certain Regard van Cannes zag er 

alleszins de hoofdprijs in. En wij... wij zien er op zijn zachtst 

gezegd een grensverleggend avondje film in. (S.V.) Indringend & 

grensverleggend !  
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