
A CHIARA 
Winnaar Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2021, diverse Awards voor Regie, 
Scenario,  Beste Film en Vrouwelijke Hoofdrol. 

Jonas Carpignano (‘A Ciambra’) levert doorgaans warme, sociale en 
authentieke cinema af. Dit doet hij hier opnieuw, met het sluitstuk 
van zijn drieluik gesitueerd in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Net 
als in zijn vorige films doet hij ook hier een beroep op niet-
professionele acteurs om mensen te portretteren die door racisme, 
armoede en misdaad gemarginaliseerd zijn. De cineast neemt ruim 
de tijd om de personages voor te stellen. Belangrijk hierbij zijn hun 
blik, het oogcontact en hun veelzeggende gedrag. 

Voor Giulia’s achttiende verjaardag hebben Claudio en Carmela een 
heus feest opgezet. Carpignano schetst een opgewekte, liefdevolle 
familie met een populaire pater familias en een jaloerse vijftienjarige 
Chiara die ook haar deel van de aandacht opeist. De hele buurt is 
luidruchtig aanwezig, er wordt geschranst en gedanst, gespeecht, 
gedronken, gelachen en gehuild naar Italiaanse traditie. 
Na een nachtelijke explosie waarbij Claudio’s auto wordt opgeblazen 

en hijzelf verdwijnt, blijkt de hechte familie een stuk minder gewoon. Chiara wordt nadrukkelijk 
in de onwetendheid gehouden. Het mysterie rond zijn verdwijning wordt steeds groter en 
daarmee neemt Chiara’s  emotionele verwarring navenant toe. Stilaan ontrafelt ze het 
dubbelleven van haar vader. Het ideaalbeeld verkruimelt wanneer hij geen held blijkt te zijn, 
maar een man die probeert te overleven met criminele activiteiten. 
Op weg naar de volwassenheid verliest Chiara haar onschuld en door alle leugens en 
machtsspelletjes heen, moet ze haar eigen koers vinden. 

Zowel in beeld als geluid geeft Carpignano ons het gevoel in een nachtmerrie te zijn beland. 
Door zijn authenticiteit en eenvoud enerzijds en de spanning tussen illusie en sociale realiteit 
anderzijds is ‘A Chiara’ een boeiende, levendige kroniek. 

Sociale coming-of-age- en maffiafilm.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Jonas Carpignano      
Scenario            Jonas Carpignano  
Fotografie            Tim Curtin                   
Muziek                  Dan Romer, Benh Zeitlin  
Cast   Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Rosa Caccamo  
Duur                 121 min 
Taal   Italiaans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                     Italië, Frankrijk 


	Info
	A CHIARA
	Winnaar Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2021, diverse Awards voor Regie, Scenario,  Beste Film en Vrouwelijke Hoofdrol.

