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Officiële Selectie Festival van Cannes 2010,  

Vorig jaar kreeg Charlotte Gainsbourg op het filmfestival van 

Cannes de prijs als beste actrice voor haar vertolking in 

Antichrist, de controversiële film van het Deense enfant 

terrible Lars von Trier. Dit jaar was ze er opnieuw, ditmaal 

buiten competitie, met de slotfilm The Tree, waarin ze de 

hoofdrol speelt. Beide films behandelen het thema van de 

dood en het rouwproces dat daarop volgt. In beide films is de 

idee aanwezig van een machtige natuur die sterker is dan de 

mens. Waar die natuur bij von Trier wreedaardig en 

angstaanjagend was, toont cineaste Julie Bertucelli veel meer 

de schoonheid, al verheelt ze niet dat de natuur ook iets 

destructiefs kan hebben. Het scenario is gebaseerd op de 

roman “Our Father Who Art in the Tree” van de Australische 

schrijfster Julie Pasco. Hoofdpersonage Dawn woont met 

echtgenoot Peter en hun vier kinderen op een hoeve ergens 

op het ruige Australische platteland. Naast hun huis staat een 

gigantische vijgenboom. Wanneer Peter achter het autostuur 

een plotse hartaanval krijgt, rijdt hij zich tegen de boom te 

pletter. Dawn en haar kinderen belanden in een diep 

rouwproces, een proces dat vaak woordeloos is. Dawn, 

onbekwaam om de situatie onder controle te krijgen, ligt hele 

dagen in bed te treuren en houdt de kinderen thuis van 

school. Dochtertje Simone (een schitterende rol van de jonge 

actrice Morgana Davies) is ervan overtuigd dat haar vaders 

geest verder leeft in de boom; ze nestelt zich hoog in zijn 

takken, versiert hem en biedt hem op haar beurt 

bescherming. Dawn schenkt niet te veel aandacht aan de 

fantasieën van haar dochter. Maar dan gebeuren er vreemde 

dingen in en rond het huis. Alhoewel de film veel symbolische 

elementen bevat, wordt The Tree nooit zwaar op de hand. Alle 

vertolkingen zijn uitmuntend en de Australische natuur is 

uiteraard indrukwekkend. Een poëtische en gevoelige, maar 

soms ook beklemmende film. (M.W) Ontroerend!  
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