MANCHESTER BY THE SEA
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Golden Globe beste acteur, 2 Oscars en 4 Oscarnominaties, meer dan
140 Awards en 180 andere Nominaties!
De derde speelfilm van regisseur-scenarist Kenneth
Lonergan speelt zich af in New England, het rijtje
staten in het uiterste noordoosten van de Verenigde
Staten. Gloucester. De setting blijkt allesbehalve
toeval, want Lonergan leunt qua toonzetting en sociale
thematiek sterk aan bij het sociaal realisme van Ken
Loach en Mike Leigh.
Lee Chandler (een sublieme Casey Affleck, Golden
Globe) klust voor de buurtbewoners, maar probeert zo
veel mogelijk contact met hen te vermijden. Zijn
avonden brengt hij alleen door, in zijn vervallen flat in
Boston of in een bar. Lee, binnenvetter met een kort
lontje, onderhoudt een moeizame verhouding met zijn
omgeving en zijn verleden. Eén moment van
onnadenkendheid was voldoende om zijn leven te slopen. Het heeft hem alles en
iedereen afgenomen die hem lief waren en Lee tot een paria gemaakt die
constant nagewezen werd.
Na de dood van zijn oudere broer Joe, keert hij met veel tegenzin terug naar zijn
geboorteplaats, Manchester by the Sea. Hij zou liever niets meer met zijn familie
te maken hebben, maar tot zijn verbazing heeft zijn broer hem tot enige voogd
van zijn 16-jarige neef Patrick (Lucas Hedges) gemaakt. Ondanks het plotselinge
verlies van zijn vader en in tegenstelling tot zijn eigen oom, is Patrick een jongen
vol energie en levensvreugde. Het botst regelmatig tussen de twee, wat de film
een bepaalde luchtigheid geeft, waarin zelfs ruimte is om te lachen.
Opgezadeld met zijn neefje, begint Lee terug te kijken op zijn verleden. Het
weerzien met zijn ex-vrouw Randi (Michelle Williams) zorgt voor pijnlijke
herinneringen.
Het knappe aan dit sterke drama over familiebanden, pijn, verlies en vergeving,
is de manier waarop de personages verschillende schakeringen kennen en een
ondoorzichtige rol spelen. De plot en de dialogen zijn fris en onvoorspelbaar. Alle
personages zijn zowat het noorden kwijt, op familievriend George na. Hij staat
hen bij met raad en daad en belichaamt het zuivere geweten en is hun kompas.
Sterk, meeslepend drama, met ijzersterke vertolkingen
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