
ASAKO I & II (NETEMO SAMETEMO) 
Nominatie Gouden Palm Cannes 2018 

We leerden vorig jaar Ryûsuke Hamaguchi’s werk kennen, met films 
als ‘Drive My Car’ en ‘Wheel of Fortune and Fantasy’. De Japanse 
cineast is al langer een gevestigde waarde in zijn thuisland en zijn 
eerste commerciële film ‘Asako I & II’ is nu ook beschikbaar voor het 
Europese publiek. Hij baseerde zich op een roman van de schrijfster 
Tomoka Shibasaki. 

De film is een portret van Asako, een jong meisje dat de liefde 
ontdekt.  
Het eerste deel speelt zich af in Osaka, waar Asako Baku ontmoet op 
een tentoonstelling. Het is liefde op het eerste gezicht. Baku is een 
knappe jongen, mysterieus en excentriek. De twee beleven een 
intense romance. Het mooie liedje duurt echter niet lang: Baku gaat 
op een dag schoenen kopen en komt niet meer terug. Hij laat Asako 
met veel vragen en een gebroken hart achter.  

In het tweede deel zien we Asako een paar jaar later in Tokio, waar ze 
in een koffiebar werkt. Ze leert zakenman Ryohei kennen, die sprekend op Baku lijkt (de twee 
mannen worden trouwens door dezelfde acteur gespeeld!). Asako is onder de indruk: Ryohei is 
een volwassener en betrouwbaarder evenbeeld van Baku. Ze beginnen een serieuze relatie.  

De chaos wordt compleet wanneer Baku terug opduikt en toenadering zoekt. Hij heeft het 
intussen gemaakt als fotomodel. Asako wordt nu verscheurd tussen de twee mannen en moet 
aan Ryohei opbiechten dat ze eerder een relatie had met een dubbelganger van hem. Is ze echt 
verliefd of is alles een droom?   

Actrice Erika Karate geeft knap de gevoelens en twijfels van Asako weer, terwijl Masahiro 
Higashide aan de twee mannen elk een duidelijk karakter geeft. We leven mee met dit gevoelig, 
poëtisch en romantisch liefdesverhaal. Ook de muziek en de fotografie zijn teder en maken de 
film af.  

Verscheurende zoektocht naar (de betekenis van) de liefde. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 20 OKTOBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Ryûsuke Hamaguchi        
Scenario            Ryûsuke Hamaguchi, Sachiko Tanaka naar Tomoka Shibasaki  
Fotografie            Yasuyuki Sasaki                     
Muziek                 Tofubeats  
Cast   Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Ito  
Duur                 119 min 
Taal   Japans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2018                    Japan 
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