
DECISION TO LEAVE  (HEOJIL KYOLSHIM) 
Beste regisseur Filmfestival Cannes 2022, inzending van Zuid-Korea Oscars 2023 

Park Chan-wook ( ‘The Handmaiden’, ‘Stoker’, ‘Oldboy’) heeft een 
grote voorliefde voor de “Master of Suspense” en dan vooral voor 
diens meesterwerk ‘Vertigo’. Samen met David Leans ‘Brief 
Encounter’ is dit de inspiratiebron voor zijn moderne film noir. 
‘Decision to Leave’ wordt ook de inzending van Zuid-Korea voor de 
aankomende Oscars 2023. 

Ondanks het regisseren van de Vengeance- trilogie, waarvan 
‘Oldboy’ deel uitmaakt en waarmee hij internationaal doorbrak, is de 
filmmaker geen fan van actiescènes. In zijn nieuwste langspeler 
focust hij dan ook meer op de sfeer en de vormgeving (bijgestaan 
door Ji-yong Kim). Park Chan-wook speelt met soms bizarre 
perspectieven, het verteltempo ligt hoog en er is een stroom aan 
plotwendingen. 

Hae-Joo ( Park Hae-il ), een topdetective bij moordzaken in Busan, 
onderzoekt het overlijden van een man die tijdens een wandeling van een helling viel. De 
Chinese echtgenote van het slachtoffer, Seo-Rae ( Tang Wei, bekend van Ang Lee’s ‘Lust, 
Caution’ ), blijkt bijzonder koel te reageren waardoor er bij Hae-Joon belletjes afgaan. Is deze 
man wel gevallen of werd hij van de heuvel geduwd? Hoe meer Hae-Joon zich in deze zaak 
vastbijt en probeert Seo-Rae te doorgronden, hoe meer hij betoverd raakt door deze femme 
fatale… 

'Decision To Leave' houdt het midden tussen een politiethriller, een romance en een absurde 
komedie. Het is een stijlvol visueel pareltje geworden waar zelfs het kleinste detail niet over het 
hoofd mag worden gezien en de aandacht in het bijzonder gaat naar de prestatie van actrice 
Tang Wei.   

Sensuele dans tussen een detective en een femme fatale

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie             Park Chan-wook         
Scenario            Park Chan-wook, Seo-kyeong Jeong    
Fotografie            Ji-yong Kim                    
Muziek                  Yeong-wook Jo     
Cast   Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo  
Duur                 138 min 
Taal   Koreaans, Chinees / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Zuid-Korea 
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