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Gouden Palm Cannes 2002, 2 BAFTA Awards en 6 

Oscar Nominaties,  

Filmmaker Roman Polanski (1933) werd geboren in 

Parijs, maar keerde met zijn Pools-Joodse ouders op 

driejarige leeftijd terug naar Krakow. Daar maakte hij 

verschrikkelijke jeugdjaren mee. Toen hij acht was, 

kwam hij in een concentratiekamp terecht, waar zijn 

moeder stierf. Hij ontsnapte uit het ghetto van Krakow, 

juist voor het geliquideerd werd door de nazi's. Daarop 

zwierf hij door het platteland en vond onderkomen bij 

diverse gezinnen. Na de oorlog vond hij zijn vader terug, 

die hem naar een technische school stuurde. Al vlug 

begon de jonge Polanski te acteren. Later kreeg hij een 

filmopleiding aan de befaamde filmschool van Lodz. 

Daarop volgde een schitterende filmcarrière met films 

als Repulsion (met Cathérine Deneuve), The Fearless 

Vampire Killers, Rosemary' Baby en o.m. Chinatown 

(met Jack Nicholson). Hoewel in al deze films als gevolg 

van zijn jeugdtrauma griezel, gruwel en misanthropie 

onderhuids aanwezig zijn, kon de cineast het niet aan 

zijn jeugdervaringen in beeld te brengen. Uiteindelijk 

deed hij het onlangs wel met The Pianist, die hij daarom 

als zijn belangrijkste film beschouwt. Het is het 

waargebeurde verhaal van de joodse concertpianist 

Wladyslaw Szpilman, die werkte voor de Poolse radio, 

toen de nazi's binnenvielen en hem samen met zijn 

familie in het getto van Warschau stopten. Szpilmans 

familie komt om in concentratiekampen als Treblinka en 

Auschwitz. Hijzelf wist te ontsnappen aan de dood dank 

zij een melomane, Duitse officier… Met deze grootse 

filmproductie en dit levensechte verhaal wou Polanski 

getuigenis afleggen over wat hijzelf had meegemaakt. 

De film werd in 2002 te Cannes bekroond met de 

Gouden Palm.  
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