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Twee jaar nadat hij uit het festival Cannes werd gezet met zijn prent 

“Melancholia”, is het Deense enfant terrible terug met de kronieken van een 

seksverslaafde.  

De film komt pas eind december uit in Denemarken en insiders beweren dat 

von Trier met ouder worden, niet milder is geworden. De prent duurt 240 min, 

en wordt gebracht als een ingekorte versie van de oorspronkelijke vijf en een 

half uur. Von Trier die een kleine oorlog uitvecht met de pers, in de nasleep 

met het Cannes-incident, laat verstaan dat hij de volledige versie voorbehoudt 

voor het Franse festival.  

‘Nymphomaniac' is een wild en poëtisch 

verhaal over de seksuele reis die een vrouw 

maakt van haar geboorte tot ze 50 is. Het 

verhaal wordt verteld door de nymfomane Joe, 

vertolkt door Charlotte Gainsbourg. Uma 

Thurman, Stellan Skarsgård, Christian Slater, Willem Dafoe en een 

rits andere grote acteurs zitten mee in de cast.  

De film (zou) heel wat expliciete beelden bevatten en bepaalde 

verslaggevers doen de film nu al af als porno. Ook hebben de 

publicatie van posters van de 14 hoofdpersonages en een aantal clips 

als teaser reeds zoveel ophef gemaakt dat wij von Trier niet uit de 

weg kunnen gaan.  

Over de inhoud wordt er momenteel door de producent niet 

gecommuniceerd. Door deze nu al gecontesteerde prent te brengen 

geven ons volwassen publiek de kans om zelf een oordeel te vormen…  

Na het vastleggen van de film vernamen we dat de prent wordt opgesplitst in twee delen van elk 

circa 2 uur. Wij brengen hiervan dus deel 1.  

 

Info 

 

Regie  Lars von Trier  

Scenario Lars von Trier  

Cast   Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Uma Thurman, 

Christian Slater, William Dafoe, Michael Pas, Lien Van de Kelder  

Fotografie Manuel Alberto Claro 

Geluid  Kristian Eidnes 

Duur  120 min 

2013  Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken 
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