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Op het jongste Internationaal Festival van Vlaanderen-

Gent was het uitkijken naar de eerste lange speelfilm van 

Rudolf Mestdagh (1965), die met korte films als 

Robokip (1992) en Over the Rainbow (1994) jaren 

geleden ophef maakte. In afwachting van de realisatie 

van eLLektra werkte Mestdagh als producent en in 

dienst van de televisie. Zijn debuut in de lange speelfilm 

getuigt dan ook van rijp vakmanschap. Sam (Gert 

Portael), ex-journaliste en ex-verslaafde krijgt de 

opdracht het meisje Ellen te zoeken en terug te brengen 

naar haar criminele vader Aimé (Serge-Henri Valcke). 

Ellen weigert dit, waarop Sam zich ontfermt over haar. 

Ze doet haar immers denken aan haar overleden dochter. 

Maar in confrontatie met Ellens vader is Sam verplicht 

een offer te brengen… Inhoudelijk is dit een vrij 

complexe film, waarbij, zoals in Sophocles’ Electra de 

personages, achternagezeten door spookbeelden, allen 

iets van hun identiteit verliezen. Tenslotte mompelt een 

personage: ‘Ik wil gewoon dat iemand mij eens goed 

vastpakt’. Misschien wel het kernthema van eLLektra. 

Voor zijn thriller liet de cineast zich inspireren op o.m. 

de nachtmerries van David Lynch en Almodovars off-

beat karakters. Daardoor opent zich in zijn film een 

boeiende surreële wereld, die schril afsteekt tegen wat 

we in een Vlaamse film gewoon zijn. Als Brusselse 

cineast maakt Mestdagh functioneel gebruik van de 

locaties van zijn stad. Het opmerkelijke camerawerk is 

van Danny Elsen, die ook voor De zaak Alzheimer 

instond voor de fotografie. De regie van de acteurs is 

bijwijlen schitterend: Mathias Schoenaerts (Any way the 

Wind Blows) is te zien naast zijn vader Julien in een 

cameorol als ober, en bovendien maakt Axelle Red in 

deze film haar debuut als actrice. Romantische 

pianomuziek en zacht indringende elektrische beat 

accentueren de sfeer.  
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