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Oscar Nominatie Beste Buitenlandse Film 2002 & 8 

Silver Condor Awards van Argentinian Film Critics, 

'Zoon van de bruid' is de vertaling van de titel van deze 

Spaans-Argentijnse film van Juan José Campanella 

(Buenos Aires, 1959), die momenteel in New York 

woont en daar aan de universiteit film studeerde. 

Hoofdpersonage is Rafael, een veertiger, die al jaren een 

succesrijk Italiaans restaurant runt, dat hij overnam van 

zijn Italiaanse ouders. Hij is extreem perfectionistisch en 

moeit zich met alles, wat als gevolg heeft dat hij 

verslaafd geraakt aan de stress van zijn dagelijks 

bestaan. Omdat hij alle aandacht besteedde aan zijn 

werk, verliet zijn vrouw hem. Maar ook voor zijn 

nieuwe vriendin heeft Rafael (een schitterende 

vertolking van de Argentijnse topacteur Ricardo Darin) 

nauwelijks tijd, evenmin voor zijn dochtertje uit zijn 

vorig huwelijk, dat soms bij hem komt logeren. Zijn 

moeder, een Alzheimer-patiënte, heeft hij al jaren niet 

meer opgezocht. Ook voor zijn vader heeft Rafael 

nauwelijks tijd.Tot een onverwacht voorval hem doet 

bezinnen over het leven dat hij leidt… El Hijo is wat 

men noemt een 'feel good' movie met thema's als ouder 

worden, gescheiden ouderschap, midlife crisis e.d. Het 

verhaal is gedeeltelijk biografisch. De regisseur, die al 

verschillende t.v.-films en de Amerikaanse lange 

speelfilm The Boy Who Cried Bitch had gedraaid, 

keerde terug naar zijn roots met El mismo amor, la 

misma Iluvia, en vond de inspiratie voor El Hijo, toen hij 

vernam dat zijn vader kerkelijk wou trouwen met zijn 

moeder, een Alzheimer-patiënte. De film is vlekkeloos 

gerealiseerd en is als romantische komedie emotioneel 

meeslepend. Hij werd een enorme hit in Argentinië en 

kreeg dit jaar op het Cinema Novo Festival te Brugge de 

Publiekprijs. Bovendien ontving hij vorig jaar een 

Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film. Naast de 

Publieksprijs op het festival van Havana 2001, verwierf 

Campanella's film ook de Speciale Prijs van de Jury in 

Montreal. Van referenties gesproken !  
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Engelse titel: Son of the Bride 

Sitelink: http://us.imdb.com/Title?0292542 
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