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Steven, een charismatische en talentvolle hartchirurg, 
is getrouwd met Anna Murphy. Hij heeft twee kinderen 
en een bevredigende carrière. Ze wonen in een riante 
villa in de rijke voorstad en leiden een luxueus 
leventje. Het koppel ontfermt zich over de jonge tiener 
Martin van wie de vader omkwam tijdens een operatie. 
In het begin mengt deze jongeling zich in het leven 
van hun familie en verloopt alles vlot maar al gauw 
komt aan het licht dat hij een duister kantje heeft. 
Beetje bij beetje verstoort hij hun dagelijkse leven. Hij 
wordt steeds zorgwekkender en angstaanjagender en 
dreigt het gezin in een afgrond te sleuren… Hoewel er 
veel vragen onbeantwoord blijven, worden er hints en 
verwijzingen rondgestrooid die je pas na een tijdje 
opmerkt. 
De film is wrang en trefzeker geregisseerd door Yorgos 
Lanthimos ('The Lobster') en het verhaal werd 
meesterlijk in beeld gebracht.  Colin Farrell en Nicole 

Kidman zijn overtuigend in hun rol, maar de verrassing is de jonge Ierse acteur Barry 
Keoghan, die de onderhuidse dreiging van Martin met veel gemak voor de geest roept.  
De titel verwijst naar Euripides' 'Iphigeneia in Aulis', waarin koning Agamemnon zijn 
dochter moet offeren als compensatie voor het doden van een heilig hert. Martin vraagt 
aan de vader dat hij ook een opoffering doet, als boete voor de mislukte operatie van zijn 
vader… 
Dit paranoïde drama is een donkere thriller doorspekt met zwarte humor in de stijl van 
Polanski en de Palma.  
 
Sinistere, psychologische horrorthriller die getuigt van een volgroeide 
genialiteit. 
 
 
Info 
 
Regie    Yorgos Lanthimos 
Scenario   Yorgos Lanthimos en Efthymis Filippou 
Fotografie   Thimios Bakatakis 
Muziek   Johnnie Burn 
Cast                               Nicole Kidman, Colin Farrell, Alicia Silverstone,  
     Raffey Cassidy, e.a. 
Duur    121 min 
2016    Verenigd Koninkrijk, Ierland, Verenigde Staten  
Taal    Engels /  Nederlands en Frans ondertiteld 
      
 
 
 


