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Nominatie Gouden Beer Berlijn 2007,  

François Ozon is zowat de meest getalenteerde Franse 

cineast van de jongste jaren. In korte tijd wist hij een 

reeks sterk gevarieerde opmerkelijke films te realiseren, 

onder meer Sous le sable, 8 Femmes, Swimming Pool en 

Le temps qui reste (alle eerder voorgesteld in onze 

filmclub). Angel is opnieuw een aparte film, een soort 

Gone with the Wind, een pastiche ervan, maar met 

eigentijdse accenten, een dubbele bodem en met 

verwijzingen naar allerlei bekende films. Het scenario is 

gebaseerd op de gelijknamige roman (1957) van de 

Engelse schrijfster Elizabeth Taylor (1912-1975). Zij 

inspireerde zich op het leven van Marie Corelli, wier 

boeken erg populair waren en o.a. door Queen Victoria 

werden verslonden, zoals dat heet. Het filmpersonage 

Angel Deverell wil als meisje van nederige komaf rijk 

en beroemd worden. Het lukt haar door het schrijven van 

populistische romannetjes. Zelfs het landhuis, Paradise 

House, de droom van haar kinderjaren, zal ze bewonen. 

Maar bovenal wil Angel mateloos geadoreerd worden, 

en wel door een man, hoewel seks haar niet zo bijzonder 

interesseert…Die man vindt ze in de allesbehalve 

succesvolle avant-garde schilder Esmé. Probleem is dat 

Angel zogoed als uitsluitend met zichzelf begaan is. En 

dat ze onbewust de anderen in haar omgeving ten gronde 

richt… Ozons Angel is een barokke kostuumfilm die 

zich afspeelt in het Edwardiaanse Engeland van rond 

1900. Enerzijds raakt hij ons emotioneel à la Gone with 

the Wind, anderzijds is hij cynisch afstandelijk. Een 

vreemde ervaring. De film is de duurste productie van de 

Franse cineast en bovendien omwille van de soms 

bijtende dialogen, die volgens Ozon beter tot hun recht 

komen in het Engels dan in het Frans, helemaal 

Engelstalig. Een deel van de film , de jeugdjaren van 

Angel, is gedraaid in Verviers en Brussel, Paradise 

House ligt evenwel in Groot-Britannië. Een schitterende 

kostuumfilm !  
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