
EYIMOFE 
Beste Film Amsterdam 2021, Meerdere Awards voor Regie en Scenario  

Hoewel de Nigeriaanse filmindustrie de op één na grootste is ter 
wereld, belandt maar zelden een film van Nigeriaanse makelij in 
onze zalen.  
Gelukkig is er dit schitterende debuut van de tweelingbroers Arie en 
Chuko Esiri die ervoor kozen hun film op 16mm te draaien, wat 
meteen zorgt voor een sobere vintagestijl. Ze filmden op maar liefst 
48 locaties in de miljoenenstad Lagos, een kapitalistische jungle 
met diepe klassenkloven, waar de wet van de sterkste geldt en 
iedere dag een strijd is om te overleven.  

De film is een tweeluik, met de titels ‘Spanje’ en ‘Italië’, maar dat 
had net zo goed ‘Mofe’ en ‘Rosa’ kunnen zijn.  
Mofe is een elektricien die het aan de stok krijgt met een gammele 
schakelkast die steeds voor kortsluiting zorgt en een tragedie te 
verwerken krijgt. Hij hoopt met een duur visum naar Spanje te 
emigreren. Rosa, een kapster, moet in een bar bijklussen om het 
hoofd boven water te houden.  Zij wil met haar minderjarige 

zwangere zusje naar Italië. Maar de wereld is chaos, zo ook in Lagos, waar hoop en wanhoop 
met elkaar in de clinch gaan en dan is er natuurlijk nog altijd de administratieve Kafka. Dat de 
twee verhaallijnen elkaar ontmoeten kan haast niet anders want het systeem waarin alles om 
paperassen en (veel) geld gaat, verslindt iedereen. De Esiri-broers laten niet na de Nigeriaanse 
(corrupte) machthebbers met de vinger te wijzen. 
 
Het is maar zeer de vraag of ze in Europa aan een nieuw leven zullen kunnen beginnen of 
compromissen zullen moeten sluiten. ‘Eyimofe’ (‘This is My Desire’) zet ons ook aan het 
nadenken. Moeten we koste wat het kost onze dromen najagen? 

Mooi gefotografeerd en goed vertolkt debuut. Een ode aan het leven.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 8 DECEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Arie Esiri, Chuko Esiri           
Scenario            Chuko Esiri     
Fotografie            Arseni Khachaturan                        
Muziek                 Akin Adebowale  
Cast   Emmanuel Adeji, Mary Agholor, Kemi Lala Akindoju      
Duur                 116 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2020                    Nigeria 
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