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Speciale Prijs van de Jury op het Festival van 
Sitges in 2009, Nominatie Gouden Palm 2009,  

Gaspar Noé heeft zowat de meest controversiële scène uit de 

recente filmgeschiedenis op zijn naam. Zo controversieel zelfs, 

dat je werd gewaarschuwd voor 'de scene' als je een ticket 

kocht voor zijn Irréversible. De Fransman staat dan ook niet 

meteen bekend als meest opbeurende regisseur. Zijn 

gitzwarte blik op de wereld en expliciete verfilming van 

geweld en seks (vaak in combinatie) geven je een stamp in de 

maag. En voor zijn recentste prent is dat niet anders. In Enter 

the Void verkent Noé de al even leuke wereld van 

drugsverslaafde Oscar en zijn zus Linda. Als jonge Amerikaan 

verhuist Oscar na het overlijden van zijn ouders naar Tokio en 

verliest hij zich in de drugswereld. Toch weet hij nog genoeg 

geld over te houden om zijn zus te laten overkomen, die dan 

maar terstond in een groezelige stripclub aan de slag gaat. De 

twee hebben elkaar gezworen eeuwig voor elkaar te zorgen en 

als een drugstransactie met bijhorende politiekogel fataal 

afloopt voor Oscar, blijft zijn geest ronddwalen in de zee van 

neonlichten om zich over zijn zusje te ontfermen. In deze lsd-

trip van een film kijkt de bioscoopganger letterlijk door de 

ogen van de stervende en zelfs dode Oscar. Maar één keer 

zien we zijn gezicht in de spiegel. De camera zweeft en tolt 

samen met Oscars geest door de nooit slapende stad en 

brengt je naar de meest onwaarschijnlijke plaatsen die je 

enkel in een klinische context zou verwachten, om zo maar 

een voorbeeld te geven. Noé's visuele spierballengerol is niet 

geschikt voor epileptici of gevoelige zielen, maar laat er geen 

twijfel over bestaan dat deze uppercut van 

meesterprovocateur Noé onontgonnen uithoeken van de 

cinema verkent. Unieke filmervaring!  
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