
A WHITE, WHITE DAY (HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR) 
Rising Star Award en Nominatie Grote Prijs Cannes 2019  

De heftige tweede film van Hlynur Pálmason (‘Winter Brothers’) 
focust op een rouwende ex-politieagent in het landelijke IJsland 
die zijn vrouw enkele jaren geleden verloor in een auto-ongeval.  

De film start met een oud IJslands gezegde “Wanneer de aarde 
en de lucht samensmelten en alles wit is, dan kunnen de doden 
en de levenden met elkaar praten”. Deze poëtische opener 
beschrijft zowel de dikke mist die plots het landschap binnen 
komt rollen, als de mentale toestand van hoofdpersonage 
Ingimundur.  
Zijn wereld ligt aan diggelen en het huis dat hij aan het bouwen 
was op het ogenblik van het ongeval, sloopt en herbouwt hij 
telkens opnieuw. Hij trekt zich terug in een eenzaam bestaan. 
Geweldig tegen zijn zin stemt hij ermee in een therapeut te 
ontmoeten die de brigade hem heeft toegewezen. Dit helpt hem 
echter niet zijn agressie te kanaliseren. Integendeel, hij haalt uit 
naar alles en iedereen in zijn omgeving. Hij gaat als een razende 
tekeer tegen zijn vrienden en zelfs zijn kleindochter moet het 
ontgelden. Zondebok nr.1 is een van zijn jongere collega’s, die 

hij verdenkt een affaire te hebben gehad met zijn vrouw. Ingimundur is geobsedeerd om de 
waarheid te achterhalen en schuwt daarbij enig risico niet. 

Hulpeloos, moedig, monsterlijk en verschrikt, Ingimundur is het allemaal. ‘A White, White Day’ 
is een krachtig portret van een man die verteerd wordt door verdriet en schuldgevoel. Hiervoor 
kon de regisseur rekenen op het puike acteerwerk van Ingvar Sigurdsson. Het drama is even 
onontkoombaar als het weer en het landschap. De muziekscore van Edmund Finnis is ronduit 
schitterend en onheilspellend. 

Visueel verbluffend drama over rouw, wraak en liefde. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 23 APRIL 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie   Hlynur Pálmason 
Scenario               Hlynur Pálmason    
Fotografie  Maria von Hausswolff    
Muziek  Edmund Finnis  
Cast   Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, e.a 
Duur   109 min. 
Taal   IJslands/ Nederlands en Frans ondertiteld  
2019   IJsland, Denemarken, Zweden 
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