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BSFC Award van Boston Society of Film Critics & 4 

Oscar Nominaties 2002,  

De Whitakers lijken een ideaal Amerikaans gezin. Het 

beschermde leventje van Cahty draait om het 

huishouden, haar twee jonge kinderen en uiteraard haar 

echtgenoot. De eerste barsten in al die perfectie ontstaan, 

wanneer Franck zijn gevoelens voor mannen niet langer 

kan onderdrukken.Wanneer zijn vrouw hem een keer 

betrapt, blijft ze vastbesloten haar huwelijk in stand te 

houden, al was het maar voor de buitenwereld. Franck 

moet weliswaar in therapie.Ondertussen vindt Cathy 

troost in gesprekken met haar zwarte tuinman Raymond. 

De kleine gemeenschap spreekt schandaal over de 

interraciale vriendschap… Regisseur Tod Haynes brengt 

een schitterend eerbetoon aan de typische Hollywood 

melodrama's uit de jaren vijftig. Zijn film is een 

hommage aan de films van Douglas Sirk en in zekere zin 

een remake van diens All that heaven allows. Far from 

heaven is een epoque film die, afgezien van het 

gesignaleerde anachronisme, voldoet aan twee eisen die 

aan een historische film kunnen worden gesteld: een 

trouwe evocatie van het verleden en relevantie voor de 

tijd waarin hij is gemaakt en wordt vertoond. Wat 

Haynes film relevant maakt, is dat hij erin slaagt om met 

zijn fraai melodrama de vraag op te werpen hoe het bij 

ons is gesteld met hypocrisie, vooroordelen, 

fatsoenrakkerij onder de oppervlakte van blitse levens- 

en praatstijl. Naast een sublieme film is Far from Heaven 

ook een oprecht en meeslepend melodrama geworden 

zonder postmoderne ironie of andere knipoogjes, getuige 

het verstilde en werkelijk aangrijpende einde. De 

vertolking van Julianne Moore is bovendien fantastisch.  
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