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Niko is bijna 30, ziet er goed uit, maar heeft nog absoluut 
niets met zijn leven gedaan. Op zekere morgen komt alles 
echter in een stroomversnelling: vriendin, vader, geld, 
studie… zelfs een kopje koffie bestellen, alles lijkt 
onmogelijk geworden in het vriendelijke Berlijn. 
Vanaf de proloog, waarin Niko zijn lief dumpt, over de 
scène met zijn eenzame buurman, tot het toevallige 
weerzien met het voormalige dikkerdje van zijn klas 
druipen de herkenbaarheid en oprechtheid er in dikke 
geuten af. Dit dankzij de trefzekere montage, het spontane spel van de (relatief) 
onbekende cast en de contrastrijke zwart-witfotografie van cameraman Philipp 
Kirsamer, die een poëtische voile over de schijnbaar banale Berlijnse gebeurtenissen 
drapeert. 
 
Het begin met de witte letters in italic tegen een zwarte achtergrond, de jazzy 
deuntjes waarmee Niko van de ene grappige dialoog naar het andere gênante 
moment glijdt en de sfeervolle intermezzo’s met zwart-witte grootstadbeelden van 
gebouwen, trams, straatlantaarns en met graffiti bespoten muren: het verhaal speelt 
zich duidelijk af in een met melancholie besprenkeld Berlijn. 
 
Voor Niko( rol van Tom Shilling,Duitse televisiester en publiekslieveling) is de dag die 
‘Oh Boy’ laat zien een gigantische pechdag, een opeenstapeling van hindernissen en 
struikelpartijen. Voor de kijker is het echter een plezierig schouwspel, alsof de arme 
antiheld anderhalf uur lang uitglijdt over een onzichtbare bananenschil. Deze 
tragikomedie is een portret van een jongeman op de rand van de volwassenheid, op 
soepele wijze geholpen door de jazzy soundtrack. Regisseur-scenarist Jan Ole 
Gerster kreeg dan ook voor zijn film in december terecht de prijs van de Europese 
Film Academie voor het beste debuut. 
Een ode aan Berlijn,haar bewoners en haar verleden! 
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