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Jury Award Bergen, Prijs van de Jury Cannes, Gold 

Hugo Chicago, 4 Awards Havana Film Festival, e.a., 

Na de metafysische roadmovie Japon en de 

provocerende fabel Batalla en el Ciello is dit de derde en 

opnieuw zeer verrassende film van de Mexicaanse 

regisseur Carlos Reygadas. Voor dit ingetogen verhaal 

kreeg hij in Cannes de Prix du Jury 2007. Nog meer dan 

in zijn vorige films focust Reygadas op de naakte 

essentie, zowel narratief als formeel, met een verhaal 

over een huisvader die verliefd is op een andere vrouw. 

Krachtige scoopcomposities en lang uitgesponnen takes 

verlenen dit liefdesdrama een bijna mythische dimensie. 

Het verhaal wordt gesitueerd binnen de gesloten, 

religieuze gemeenschap van de mennonieten, ergens in 

het landelijke noorden van Mexico, waar zij zich een 

kleine eeuw geleden kwamen vestigen. Zij spreken 

“Platduits”, wat ook de taal geworden is van Stellet 

Licht. Zoals gebruikelijk deed de regisseur een beroep 

op niet-professionele acteurs, in dit geval op 

mennonieten. Het feit dat de man worstelt met zijn eigen 

ontrouw heeft ook een spirituele draagwijdte: niet alleen 

voor hem, maar voor de volledige gemeenschap. 

Opvallend is dat Johan zijn innerlijke tweestrijd , zijn 

schuld en schaamte, niet verborgen houdt voor zijn 

vrouw Esther. Zij houdt echter haar emoties voor zich en 

lijdt in stilte. Verder is er nog de natuur, met haar rust en 

haar stormen, met haar stilte en geluiden, licht en 

duisternis. De vertelstijl is beschouwend: nu eens sober 

en ascetisch, dan weer lyrisch en poëtisch. Van het 

verbijsterend openingsshot tot het even adembenemende 

slot trekt de film als een hypnotiserend ritueel aan de 

kijker voorbij. Een bloedstollend mooi en intens 

melodrama !  
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