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FIPRESCI Prijs op het Festival van Venetië in 2008,  

De Iraans-Amerikaanse regisseur Ramin Bahrani (Man 

Push Cart, Chop Shop) is duidelijk beïnvloed door de 

Iraanse filmmaker Kiarostami (De smaak van de kers) 

en het Italiaanse neorealisme. Deze film draaide hij in 

zijn geboortestad Winston-Salem in Noord-Carolina. 

Net als het hoofdpersonage in Scorseses Taxi Driver is 

de protagonist een taxichauffeur die in de vermelde stad 

ronddoolt in de schaduw van de American Dream en 

zich voorneemt zich het lot aan te trekken van een totaal 

vereenzaamde en levensmoede zeventiger. De 

Senegalese taxichauffeur Solo wordt door de nukkige 

William ingehuurd als privéchauffeur om nog enkele 

zaken te regelen voor hij uit het leven stapt. Voor het 

uitvoeren van deze laatste wens verzoekt hij om naar 

Blowing Rock in de Blue Ridge Mountains te worden 

gebracht. Hoe meer interesse Solo voor William betoont, 

hoe radicaler deze zijn hulp afwijst. Zoals gebruikelijk 

voor hem doet Bahrani bijna uitsluitend een beroep op 

amateuracteurs. De rol van de suïcidale William wordt 

echter vertolkt door Red West (73), jarenlang de 

bodyguard, chauffeur en vertrouwensman van Elvis 

Presley; in de jaren zestig schreef hij enkele songs voor 

Presley, Pat Boone en Ricky Nelson. Nadien speelde hij 

bijrollen in diverse films, o.m. Natural Born Killers, The 

Rainmaker en Cookie’s Fortune. Bahrani kiest voor een 

sobere en serene vertelling die uitgroeit tot een 

intelligente meditatie, tegelijk realistisch en spiritueel, 

over grote thema’s als leven en dood, familie en 

vriendschap. Zoals steeds gebruikt hij daarbij een 

strakke montage en een reflexieve camera, waarmee hij 

ingehouden en genuanceerd naar een prachtige finale 

toewerkt die nog heel lang in het geheugen zal blijven 

hangen. Deze mooie, ontroerende en humanistische 

fabel is een absolute aanrader.  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1095442/ 
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