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Wes Andersons vroege werk bestond uit menselijke verhalen, stevig 
geworteld  in hun personages en verteld in zijn zo typische eigen 
stijl. Bij iedere nieuwe film kwamen nieuwe grillige vondsten en 
technieken. Denk maar aan het flitsende en chaotische ‘The Grand 
Budapest Hotel’ dat we enkele jaren geleden vertoonden, of aan 
‘Fantastic Mr. Fox’ , ‘Moonrise Kingdom’ en ‘Isle of Dogs’.   

Het verhaal speelt zich af in de fictieve Franse stad Ennui-sur-Blasé 
(!), midden vorige eeuw en vertelt het reilen en zeilen op de 
redactie van de Franse afdeling van een Amerikaans tijdschrift, naar 
het model van ‘The New Yorker’.  

De film vertelt het publiek vooraf hoe 'The French Dispatch' is 
georganiseerd. De film is opgevat als tijdschrift met vijf onderdelen: 
een reiscolumn van een fietser, een in memoriam voor de uitgever - 
hoofdredacteur en een drieluik met lange artikels van diverse 
inhoud. Een kunstcritica (Tilda Swinton) portretteert een gevangen 

en geketende kunstschilder (Benicio del Toro) die zich laat inspireren 
door zijn muze/gevangenisbewaker Simone (Léa Seydoux). Verder maken we  kennis met de 
leider van het studentenoproer van mei 68 (Timothée Chalamet) en de schrijver van het 
manifest (Frances McDormand)…  

De triptiek staat bol van de referenties en knipogen naar bekende personen uit de kunst- en 
cultuurwereld, de ene al wat subtieler dan de andere. Zalige typetjes en karikaturen passeren de 
revue. 
De film toont een nostalgisch beeld van een wereldstad aan de Seine, ingegeven door filmische 
herinneringen aan Godard, Tati en beeldverhalen à la Blake en Mortimer. De decors zijn 
zorgvuldig en symmetrisch als een pop-upkaartenboek en zijn favoriete overweldigende sterren 
rennen van hot naar her tegen een rotvaart.  

Verbluffend staaltje nauwgezette cinema met nostalgie, 100% Wes A.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 20 JANUARI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Wes Anderson     
Scenario            Wes Anderson, Roman Coppola, Hugo Guinness  
Fotografie           Robert D. Yeoman                    
Muziek  Alexandre Desplat          
Cast                    Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton  
Duur                    107 min 
Taal   Engels, Frans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Verenigde Staten, Duitsland 
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