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Speciale Prijs van de Jury op het Festival van Berlijn in 2022  

Deze Zwitserse Oscarinzending is, na het gewaardeerde 
‘Marija’ (2016), de tweede langspeelfilm van Michael Koch. 
Voordien maakte hij nog enkele kortfilms, waarmee hij ook prijzen 
in de wacht sleepte. 

Anna is een hardwerkende serveerster in de herberg van haar 
moeder, en tevens de postbode van een dorpje in de Zwitserse 
Alpen. Wanneer de oogsttijd aanbreekt, draagt ze haar steentje bij. 
Na een paar tegenslagen in haar liefdesleven heeft ze de man van 
haar dromen gevonden: Marco, een bonkige, buitenlandse 
landbouwer. Ze wisselen niet veel woorden, maar communiceren 
met een blik, een aanraking. Hun liefde drukt tederheid, zachtheid 
en vertrouwen uit. Soms twijfelen ze aan hun geluk omdat het zo 
sterk en ondenkbaar is. Kort na hun huwelijk krijgt Marco een 
motorongeluk. Tijdens een medisch onderzoek ontdekken de 
artsen een hersentumor. Het gezwel zit op een slechte plaats, is 
daardoor moeilijk te opereren en tast geleidelijk de motorische 

functies aan. Trouw als ze is, blijft Anna Marco steunen op alle mogelijke manieren. 

De meesterlijke fotografie van Armin Dierolf legt zowel de schoonheid als de ruwheid van de 
alpengebieden vast. De lange statische shots zorgen ervoor dat je als kijker elke frame 
bestudeert en aandachtig luistert naar wat er te horen valt. Koch opteerde voor een realistische 
stijl in 4:3 formaat en verkoos doorsnee dorpelingen boven professionele acteurs. De film moet 
het niet hebben van hartverscheurende dialogen of tranen. Toch is hij rijk aan emoties, waarbij 
de sfeer en de omgeving ervoor zorgen dat alles intens is in beeld gebracht. 

Rustig kabbelend drama over een gekwelde romance in de Zwitserse Alpen. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 17 JANUARI 2023 ENKEL OM 19:45

INFO 
Regie             Michael Koch          
Scenario            MIchale Koch en Nadja Dumouchel     
Fotografie            Armin Dierolf                        
Muziek                 Jannik Giger en Tobias Koch  
Cast   Michèle Brand, Simon Wisler, Elin Zgraggen      
Duur                 136 min 
Taal   Zwitsers-Duits / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                     Zwitserland / Duitsland  
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