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De Japanse regisseur Koji Fukada is op zijn veertigste met ‘A 
Girl Missing' aan zijn zevende langspeelfilm toe. Na ‘Harmonium’ 
is dit pas de tweede van hem in de Belgische zalen. Zijn 
voorkeur gaat uit naar personages die door een onverwachte 
speling van het lot compleet onderuitgehaald worden. Vaak 
heeft de chaos te maken met de strikte sociale regels waarnaar 
ze zich moeten schikken. Met deze film wil Fukada ingaan tegen 
de neiging om te snel conclusies te trekken en een oordeel te 
vellen. De mens is immers vaak complexer en veelzijdiger dan 
hij laat uitschijnen. 

Ichiko (Mariko Tsutsui), een thuisverpleegster van een jaar of 30 
is tevreden met haar eenvoudige leven. Ze kan goed opschieten 
met haar collega’s, houdt van haar werk en is verloofd met 
dokter Totsuka. Het grootste deel van haar tijd brengt ze bij de 
Oisho’s, waar ze de terminaal zieke grootmoeder, een bekende 
kunstschilder, verzorgt. De tienerzussen Motoki en Saki helpt ze 

met hun huistaken en beschouwt ze als haar eigen kinderen.  

Het noodlot slaat toe wanneer het jongste meisje Saki ontvoerd wordt. Algauw leidt het spoor 
naar iemand uit Ichiko’s omgeving. Ze probeert de identiteit van de ontvoerder angstvallig 
geheim te houden. Voor ze het goed en wel beseft, raakt ze meegesleurd in de mediaheisa. 
Nergens vindt Ichiko nog steun of begrip en van haar geregelde leven blijft al snel weinig 
over.  
 
Via flashbacks geeft de regisseur mondjesmaat aan hoe Ichiko kon afglijden tot een 
dieptepunt. De personages zijn fijn geschakeerd en de regisseur laat ons voldoende ruimte 
om een eigen interpretatie te vormen van wat er zich afspeelt. 

Suspensrijke film over een ontvoering met een onverkwikkelijke rol van de media. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Koji Fukada 
Scenario   Koji Fukada 
Fotografie             Ken’ichi Negishi  
Muziek   Hiroyuki Onogawa 
Cast                       Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Susike Ikematsu                      
Duur                              111 min 
Taal    Japans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2019                              Japan, Frankrijk 
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