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European Film Award 2004 en Gouden Palm 

Nominatie 2004,  

2046 is de achtste film van de Hongkongse cineast 

Wong Kar Wai. Hij is de regisseur van het meesterlijke 

In the Mood for Love (2000). Zijn jongste film is in 

zekere zin daarop een vervolg. De plot van het scenario 

is ontstaan uit een politiek gegeven: in 1997 gaven de 

Britten Hongkong terug aan China. In ruil beloofde de 

Chinese overheid vijftig jaar lang – tot in 2046 dus – aan 

de stad Hongkong niets te veranderen. Over deze 

politieke belofte begon Wong na te denken . Dit leidde 

hem tot de mogelijke betekenis ervan: hoe kan je een 

bruisende, zich ontwikkelende stad, haar verleden, heden 

en evolutie voor vijftig jaar vastleggen? En hoe gaat dit 

met onszelf, mensen? In hoeverre bepaalt ons verleden 

onze toekomst? 2046 is ook het nummer van de kamer 

van het Tropical Hotel, waarin het hoofdpersonage aan 

een science fiction-roman over 2046 werkt. Het is 

dezelfde hotelkamer als in In the Mood for Love, waarin 

hij de liefde vond en ook weer verloor, en waarin hij nu 

andere vrouwen ontmoet… En blijft worstelen met het 

verlangen én de herinnering eraan. De montage van de 

film, waaraan Wong steeds maar bleef werken, is vrij 

complex, waardoor de verhaallijn bij een eerste visie niet 

zo makkelijk te volgen is. 2046 bedwelmt de 

toeschouwer daartegenover door zijn verbluffende 

fotografie. Deze is van de hand van niemand minder dan 

Christophe Doyle. Komt daarbij de bezwerende 

klankband van Westerse muziek (o.m. opera-aria’s als 

deze van Bellini en Nat King Cole), en last but not least 

de fascinering van Wongs vrouwelijke sterren…  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0212712 
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