
BENEDETTA 
Nominaties Gouden Palm & Queer Palm Cannes, Nom. Beste Film  San Sebastián. 

Paul Verhoeven (‘Turks Fruit’, ‘Basic Instinct’ en ‘Elle’) deinst er 
niet voor terug om de kijker te provoceren. Zijn nieuwste 
langspeler is losjes gebaseerd op het boek ‘Immodest Acts: The 
Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy’ uit 1986 van historica 
Judith C. Brown. Op haar beurt baseerde Brown zich op de 
aantekeningen van de griffier tijdens het proces tegen de mystica 
Benedetta Carlini. 
‘Benedetta’ kreeg zijn wereldpremière in Cannes waar er redelijk 
wat commotie was over bepaalde scènes, die Verhoeven naar 
eigen zeggen “zo braaf mogelijk heeft gehouden”. De film over 
een lesbische liefdesrelatie in de 17de eeuw, in een Italiaanse 
kloostergemeenschap is voor de enen schokkend, pervers of 
blasfemisch, voor de anderen taboedoorbrekend en feministisch.  

Benedetta is al van jongs af toegetreden tot een kloosterorde en 
beweert dat Jezus tot haar komt in extatische visioenen. Wanneer 
ze een liefdesaffaire met Bartolomea begint, geraken de 

gemoederen binnen de kloosterorde serieus verhit. (No pun intended) Zijn deze visioenen echt 
of gebruikt de ambitieuze Benedetta ze om verdeeldheid te zaaien binnen de 
kloostergemeenschap en op te klimmen tot abdis? Kwaadspreken over god of het geloof 
gebruiken voor eigen gewin is godslastering. Op de achtergrond van dit alles houdt de pest 
bovendien lelijk huis. 

De hoofdrol is weggelegd voor de Belgische actrice Virginie Efira die een sterke vertolking 
neerzet als Benedetta Carlini. In Frankrijk is ze een heuse ster door haar vertolkingen in ‘Le 
Grand Bain’, ‘Victoria’ en ‘Sybil’, films die de weg naar Vlaanderen niet vonden. Daphne Patakia 
is haar love intrest Bartolomea en niemand minder dan Charlotte Rampling trok het habijt aan 
als abdis Soeur Felicita. 

Vrouwenliefde in een kloostergemeenschap in de 17de eeuw.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 2 DECEMBER 2021 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Paul Verhoeven                                                    
Scenario        David Birke, Paul Verhoeven  
Fotografie    Jeanne Lapoire  
Muziek   Anne Dudley  
Cast    Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patkia  
Duur                           131 min  
Taal                             Frans / Nederlands en Frans ondertiteld   
2021                            Frankrijk, België, Nederland 


	Info
	BENEDETTA
	Nominaties Gouden Palm & Queer Palm Cannes, Nom. Beste Film  San Sebastián.

