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Prijs Georges Delerue en Nominatie Gouden Palm 

&Screen International Award,,  

De Canadese regisseur David Cronenberg (1943) 

verwierf zich met films als The Fly, Dead Ringers, 

Naked Lunch, Crash en eXistenZ, om slechts de 

recentste te noemen, een unieke plaats in de 

internationale filmwereld. En ook Spider bevestigt zijn 

reputatie als groot cineast. Op het jongste Filmfestival 

van Gent werd de film terecht bekroond met de Grote 

Prijs, niet in het minst omwille van de schitterende 

filmmuziek. De tiener Dennis Cleg, door zijn moeder 

Spider (spin) genoemd, is getuige van de moord op haar 

door zijn vader, die een relatie met een prostituee had. 

Uiteraard een traumatische ervaring, die hem twintig jaar 

in een psychiatrische inrichting deed belanden. Na zijn 

ontslag keert hij terug naar het Londense East End en 

herbeleeft via zijn herinneringen het verleden. Meer 

zelfs, in de film is de oudere Spider fysiek getuige van 

wat hij als kind meemaakte. Deze herinneringen blijken 

echter niet zo betrouwbaar. Vandaar dat de film als 

motto heeft: 'Erger dan je verstand te verliezen, is het 

terugvinden'. Langzaam loodst de cineast de 

toeschouwer indringend binnen in de wereld van de 

schizofrene Dennis Kleg, een buitengewone vertolking 

van Ralph Finnes ( Schindler's list, The English patient 

en Red Dragon). Het resultaat is zo beklijvend dat Patick 

Duynslagher (Knack) het had over een film om 

sprakeloos van te worden. De actrice Miranda 

Richardson vertolkt bij momenten een drievoudige rol, 

nl. van moeder, hoer en houdster van het pension waarin 

de oudere Spider, die in zijn verbeelding al deze 

vrouwen met elkaar identificeert, verblijft. Omwille van 

de regie, de fotografie, de score, de vertolking en de 

inhoud (zowel Freud als Sartre) een meesterwerk tout 

court !  
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http://www.spiderthemovie.com/trailerlo.html 

Sitelink: http://us.imdb.com/Title?0278731 
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