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De coming-of-agefilm ‘Clara Sola’ betekent grote doorbraak voor 
filmmaakster Nathalie Álvarez Mesén. Het was de inzending van 
Costa Rica voor de Oscars en ging in wereldpremière op het 
filmfestival van Cannes. 

Clara, uitmuntend vertolkt door danseres Wendy Chinchilla Araya 
in haar debuutrol, is veertig jaar en zwakbegaafd, maagd en in het 
bezit van een bijzondere gave om mensen te genezen. Het liefst 
dwaalt ze rond in de bosrijke omgeving waar ze woont en praat ze 
tegen haar beste vriend, een prachtige witte merrie Yuca. 

Haar gave wordt door haar extreem religieuze moeder Fresia 
gezien als bron voor extra inkomsten en daarvoor gaat ze erg ver. 
Ze spant een perimeter af waar Clara niet voorbij mag en 
onderdrukt haar ontwikkeling en persoonlijke behoeften. Maar 
wanneer Maria (Ana Julia Porraz Espinoza), een inwonend 
vijftienjarig nichtje haar eerste stappen zet op het pad van de 
liefde, ontwaakt er ook bij Clara iets. Dat is het begin van haar reis 

naar haar persoonlijke vrijheid. 

De poëtische muziek die de emoties in de film kracht bijzet, werd gecomponeerd door de 
Belgische componist Ruben De Gheselle die er op het Filmfest Gent de George- Delerueprijs voor 
beste muziek voor in ontvangst mocht nemen. 

Voor deze film werd de regisseur bijgestaan door een zo goed als volledig vrouwelijke crew, 
onder wie scenarioschrijfster Maria Camila Arias ( ‘Birds of Passage’ ) en een vrouwelijke cast op 
één belangrijk mannelijk personage na: Santiago,  de love interest van zowel Maria als Clara, 
vertolkt door Daniel Castañeda Rincón.  

Dromerige coming-of-agefilm met magisch-realistische elementen.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Nathalie Álvarez Mesén        
Scenario            Nathalie Álvarez Mesén, Maria Camila Arias    
Fotografie            Sophie Winqvist                     
Muziek                  Ruben De Gheselle    
Cast   Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porraz Espinoza, Flor M.Vargas Chaves    
Duur                 106 min 
Taal   Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                     Zweden, Costa Rica, België, Duitsland  
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