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Aki Kaurismäki (1957) is de cineast die Finland op de 

wereldkaart van de internationale film heeft gezet. Dit 

deed hij door het draaien van heel eigenzinnige films, 

die opvielen omdat ze zozeer van de routine 

bioscoopfilms zijn te onderscheiden. Hoewel hij sinds de 

jaren tachtig zich als cineast deed opmerken, brak hij 

slechts door in 1996 met Drifting Clouds, een 

aangrijpende film over werkeloosheid. Kaurismäki zelf 

is een opmerkelijke persoonlijkheid. Hij is een 

cultregisseur en stijfkop die de Verenigde Staten niet 

meer binnen mag. Ooit zei hij: 'Ik weet niet of ik mijn 

rechterarm in bedwang zou kunnen houden als ik Bush 

ontmoet'… Met The Man without a Past realiseerde hij 

een meesterwerk van de hedendaagse cinema. Met 

bijzonder sobere middelen vertelt hij een aangrijpend 

dramatisch verhaal, dat tegelijk bijzonder realistisch, 

romantisch en sociaal geëngageerd is. In het verhaal van 

een man die na een brutale aanranding in een station 

zichzelf en zelfs zijn naam verliest, schuilt niettemin een 

positieve boodschap: zijn mededogen voor de medemens 

leidt hem uiteindelijk tot een nieuw leven met zij die 

zich aan het Leger des Heils wijdt. Kaurismäki slaagt er 

steeds in alle clichés van de traditionele cinema te 

ontwijken. Daardoor zijn zijn films, waarin echt geen 

overbodige dialogen voorkomen, evenmin als stroperige 

muziek, bijzonder overtuigend en ontroerend. 'Peltola en 

Outlinen, eenzame harten met lege zakken, zullen 

ongetwijfeld uw hart stelen in wat de nu 45-jarige 

filmmaker een episch drama noemt, onder de grote 

hemel van onze Heer, of zullen we maar van de vogels 

zeggen' (J. Smets in Knack). Naast talrijke prijzen werd 

de film vorig jaar terecht bekroond met de Grote Prijs op 

het Internationaal Filmfestival Gent.  
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