
C’MON C’MON 
Diverse Nominaties, o.a. voor een BAFTA Award  

Mike Mills gaf ons eerder al in het heerlijke ‘Beginners’  en het 
uitstekende ‘20th Century Women’ een beeld van de Amerikaanse 
samenleving. Hier toont hij ons hoe we met kinderen omgaan en 
wat ze ons kunnen leren, in plaats van andersom. 

Johnny (Joaquin Phoenix), een alleenstaande radioreporter, 
interviewt kinderen over de wereld, hun toekomst en hun 
leefgemeenschap. Zo worden we net als Johnny in een sfeer 
gebracht waarbij we ons dagelijkse gepieker opzij schuiven.  

Viv, Johnny’s zus van wie hij na de dood van hun moeder 
vervreemd is,  vraagt hem op haar zoontje Jesse (Woody Norman) 
te passen terwijl zij voor haar bipolaire man Paul een behandeling 
zoekt. Johnny is allesbehalve enthousiast over de komst van een 
kind in zijn leven. Noodgedwongen en beroepshalve reist hij met 
zijn vroegrijpe neefje van Los Angeles naar New York en New 
Orleans. Tijdens deze roadtrip worden persoonlijke trauma’s 
verwerkt. Hij probeert het beste te maken van de moeilijke situatie 
en Jesse te beschermen tegen de impact van zijn vaders ziekte. 

Het is voor hem een hele uitdaging om te gaan met de grillen en eigenaardigheden van zijn 
neefje. Tijdens hun roadtrip kennen ze blije en moeilijke momenten, maar uiteindelijk worden ze 
een close duo.  

Woody Norman steelt de show en ons hart, maar Joaquin Phoenix doet dat met zijn 
kwetsbaarheid evenzeer. De ommezwaai die hij als acteur maakte is gigantisch en te danken 
aan zijn recente vaderschap en de energie van zijn jonge tegenspeler die een Bafta-nominatie 
wist te versieren. De film is in zwart-wit gedraaid, waardoor de thematiek tijdloos is. 
Cameraman Robbie Ryan maakt zelfs zonder kleur een subtiele vergelijking tussen het zonnige 
Los Angeles en groezelige New York en geeft zo beide grootsteden hun eigen karakter. 

Empathische feelgood roadmovie vol levenswijsheden.
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INFO 
Regie             Mike Mills     
Scenario            Mike Mills 
Fotografie           Robbie Ryan                   
Muziek  Bryce Dessner, Aaron Desner        
Cast                    Gaby Hoffmann, Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot Mc Nairy 
Duur                     108 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Verenigde Staten 
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