
COMPETENCIA OFICIAL 
Drie Nominaties op het Festival Venetië 2021, waaronder Gouden Leeuw Beste Film 

De Argentijnse regisseurs Mariano Cohn en Gastón Duprat zijn 
niet aan hun proefstuk toe wat satire betreft. Hier nemen ze hun 
eigen filmwereld op de korrel.  

Wanneer een miljardair zijn tachtigste verjaardag viert, staat hij 
stil bij zijn nalatenschap. Hij overweegt een brug te laten bouwen 
met zijn naam, maar kiest er uiteindelijk voor een film te 
financieren. Hij geeft de bekroonde en excentrieke cineaste Lola 
Cuevas (Penélope Cruz) de opdracht een  bestseller te verfilmen 
over de rivaliteit tussen twee broers. Voor de hoofdrollen moet zij 
de beste acteurs aantrekken: Félix Rivero en Iván Torres.  

Félix (Antonio Banderas) is de Hollywoodster van de twee, 
compleet met zonnebril, leren jasje, sportwagen, jongere vriendin 
en veel kapsones. Iván (Oscar Martínez) is een gevierd 
theateracteur en docent, die de toneelkunst (en zichzelf) zeer 
serieus neemt. Al bij de eerste repetities wordt het duidelijk dat 
de twee elkaars tegenpolen zijn.  

In afwachting van een echt scenario, drijft cineaste Lola Cuevas de acteurs tot het uiterste met 
bizarre toneeloefeningen. De frustraties lopen hoog op tussen alle ego’s en dit leidt tot een 
spannende cocktail. Het is maar de vraag of de film er ooit komt. De twee acteurs lijken immers 
meer en meer op de rivaliserende romanpersonages die ze moeten vertolken…  

Cohn en Duprat spotten met de geldschieter zonder kennis van zaken, het filmcircus, de grote 
ego’s… en uiteraard vooral met het acteren zelf. Ook naast de set is iedereen maar een typetje. 
Penélope Cruz schittert als queer regisseur, Antonio Banderas als omhooggevallen superster en 
Oscar Martínez als cultuursnob. In de decors is er oog voor detail en ook de fijne humor laat je 
niet onberoerd.  

Fijne spotprent over grote ego’s in de filmwereld 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 1 DECEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Mariano Cohn, Gastón Duprat          
Scenario            Mariano Cohn, Andrés Duprat, Gastón Duprat    
Fotografie            Eduardo Cruz                       
Muziek                 Arnau Valls Colomer  
Cast   Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, Humberto Suárez     
Duur                 114 min 
Taal   Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                    Spanje, Argentinië 
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