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Na haar fel geprezen ‘The Selfish Giant’ (2014), een ontroerend, 
bikkelhard outsidersverhaal over arme kinderen in Britse 
achterbuurten dat wordt vergeleken met Ken Loachs ‘Kes’, kan Clio 
Barnard haar plaats bij de top van de Britse regisseurs bevestigen.   
Met ‘Ali & Ava’ brengt ze een innemend sociaal-realistisch 
liefdesverhaal, dat zich afspeelt bij de Britse werkende klasse in 
Bradford in West- Yorkshire, Noord- Engeland. 

Ava (Claire Rushbrook, ‘Secret & Lies’), een alleenstaande moeder 
van vier, is net grootmoeder geworden. Haar ex-echtgenoot is 
overleden en vooral zoon Callum, de kersverse vader, heeft het daar 
moeilijk mee. Dat haar ex-echtgenoot een agressieve en 
opvliegende bullebak was, met losse handen, heeft Ava zoveel 
mogelijk voor haar kinderen verborgen gehouden. Ze heeft de 
handen vol met haar gezin en is daarbovenop nog zorgjuf op een 
basisschool. 

Ali, een altijd goedgehumeurde en bereidwillige huiseigenaar met 
Pakistaanse roots, woont nog samen met zijn vrouw Runa, hoewel het koppel het bed niet meer 
deelt en enkel voor hun familie de schijn hoog houdt. Ze verloren recent een kindje en alle 
gezelligheid in hun huis heeft plaatsgemaakt voor verdriet en eenzaamheid.   

Beide veertigers maken kennis aan de schoolpoort. Wanneer Ali haar een lift naar huis aanbiedt, 
is dit het begin van een intense vriendschap.  Hun liefde voor muziek, hoe verscheiden ook - zij 
houdt van country en folk, hij van hiphop en elektropop - brengt hen samen. Hun omgang 
veroorzaakt wrevel bij hun families. Callum ziet de gekleurde nieuwe vriend van zijn moeder 
niet zitten en Ali’s familie klampt zich vast aan tradities. Hun schoorvoetende, tedere liefde 
overschrijdt de grenzen van muzieksmaak, leeftijd, afkomst en verleden. Love conquers all! 

Warm, optimistisch sociaal- realistisch liefdesverhaal.
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