
ADORATION 
4 Prijzen op het Festival van Sitges en 1 Nominatie op het Festival van Locarno 2019 

Landgenoot Fabrice Du Welz is gefascineerd door obsessieve 
liefde, onmogelijke minnaars en sluimerende waanzin, het 
liefste in een dampend decor en een suspensevol kader, zoals 
de Ardense bossen. Twee verliefde tieners, meer heeft hij niet 
nodig om een sprookjesachtige roadmovie te maken waarin hij 
liefde en waanzin combineert tot een beklemmende nacht-
merrie. 

De 14-jarige Paul, zoon van een psychiatrisch verpleegster 
loopt in de instelling waar zijn moeder werkt, een jonge 
schizofrene patiënte Gloria tegen het lijf. Hij, stille jongen, zit 
gevangen is een enge moeder-zoonrelatie; zij, een brok 
energie, in de instelling. 

Niets zal nog hetzelfde zijn wanneer hij stapelverliefd op haar 
wordt. Hoewel contact tussen beiden ten strengste verboden 
is, lukt het hen samen te ontsnappen en aan hun bruisend 
avontuur te beginnen.  
Lijkt hun tocht aanvankelijk hopeloos romantisch, dan tekenen 

de benauwende contouren zich stilaan af. Gloria neemt geen medicatie meer in en ziet in de 
toevallige ontmoetingen met een koppel Vlaamse toeristen (Charlotte Vandermeersch en Peter 
Van den Begin) en met een boskluizenaar (Benoît Poelvoorde) het kwaad.  
  
De vertolkingen van Thomas Gioria (‘Jusqu’à la Garde’)  als Paul en van de nog maar 13-jarige 
Fantine Hardouin als losgeslagen Gloria, zijn ronduit schitterend.  
De sfeer houdt het midden tussen grauw realisme en surrealisme. De natuur is even onstuimig 
als de jeugdige gemoedstoestand, de synthesizermuziek van Vincent Cahay en de onheil-
spellende  belichting van Manu Dacosse die de film op 16mm draaide, vormen een emotioneel 
geheel.  
 
Spannende en ontroerende “Amour fou” van twee “enfants sauvages”.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  15 OKTOBER 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie   Fabrice Du Welz  
Scenario  Fabrice Du Welz, Romain Protat, Vincent Tavier 
Fotografie  Manu Dacosse 
Muziek  Vincent Cahay 
Cast   Fantine Harduin, Thomas Gioria, Benoît Poelvoorde 
Duur   98 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld  
2019   België, Frankrijk 
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