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Enkele jaar geleden won Lukas Dhont te Cannes “Un Certain 
Regard” met zijn debuutfilm ‘Girl’. Het drama over een 
transgendermeisje, dat ervan droomt ballerina te worden, werd 
geprezen om zijn gevoelig geobserveerde hoofdpersoon. Deze 
sterke punten komen nu ook naar voren in het fragiele ‘Close’. 
Het gaat over een diepe vriendschap tussen twee 13-jarige 
jongens die argwanend worden bekeken door de heteroseksuele 
omgeving.  

Leo en Remi kennen elkaar al heel lang en zijn beste vrienden. 
Ze brengen bijna elk wakker moment samen door, ravotten in 
de velden, verzinnen verhalen en blijven soms bij elkaar 
logeren. Eens op de middelbare school, worden ze gecon-
fronteerd met klasgenoten die zich ergeren aan hun hechte 
vriendschap. "Zijn jullie samen?" vraagt een meisje onschuldig. 
Deze vraag verandert alles. Leo wordt almaar geremder en 
neemt steeds meer afstand van Remi. Hij zoekt het gezelschap 
op van de meer viriele jongens en begint met ijshockey. Remi 

blijft verweesd achter en begrijpt niet waarom zijn vriend zich van hem afkeert. En dan gebeurt 
het ondenkbare... 

Lukas Dhont tekent de vriendschap en het leven van de twee knapen in tal van duidelijke 
facetten. We leren de twee families kennen en ook al is het perspectief overwegend dat van Leo, 
de film blijft op de een of andere manier bij iedereen hangen. Alle acteurs en actrices 
overtuigen, vooral de twee uitzonderlijke nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De Waele. 
‘Close’ is een pakkende film, zonder goedkope sentimentaliteit en heeft verbazingwekkende 
filmische kwaliteiten, zowel in vertolkingen, cinematografie als muziek. Niet te missen (of 
opnieuw te bekijken). 

Verbluffend, groots, grandioos en vooral hartverscheurend.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Lukas Dhont          
Scenario            Lukas Dhont, Angelo Tijssens     
Fotografie            Frank van den Eeden                        
Muziek                 Valentin Hadjadj  
Cast   Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne       
Duur                 105 min 
Taal   Nederlands en Frans / Nederlands ondertiteld 
2022                     België, Nederland, Frankrijk 
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