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American Indian Movie Award, 2 COFCA Awards, 

FIPRESCI Prijs Geneva 2009 en 20 andere Awards,  

Het verhaal speelt zich af aan de rand van een 

indianenreservaat op de grens van de Verenigde Staten 

en Canada. De openingsscène toont een jonge vrouw, 

Ray Eddy (een schitterende rol van Melissa Leo), die 

haar tranen bedwingt. Haar man is er vandoor met het 

geld voor een nieuwe mobilhome. Nu staat ze er alleen 

voor met haar kinderen Ricky en T.J. Bij het opsporen 

van haar man vindt ze slechts zijn wagen terug en 

ontmoet ze de indiaanse Lila Littlewolf, wiens kind 

afgepakt is door haar schoonmoeder. Beide vrouwen , de 

ene blank, de andere indiaans, vinden elkaar in de 

miserie. Samen zoeken ze een weg uit hun financiële 

impasse: illegale migranten uit Canada smokkelen over 

de bevroren St. Lawrence River naar de V.S. Een laatste 

rit op kerstavond kent evenwel een dramatische 

ontwikkeling… Filmmaker en jurylid van het Sundance 

Festival Quentin Tarantino noemde Frozen River ‘een 

van de opwindendste films die ik in lange tijd zag’. Maar 

de film is veel meer dan een thrillerverhaal, hij is 

daarnaast een intimistisch drama, een winterse 

roadmovie, een geëngageerde karakterstudie en een 

portret van het Amerikaanse lompenproletariaat in het 

noorden van de zogenaamd welvarende States. De 

bevroren maar stilaan ontdooiende St. Lawrence rivier 

staat symbolisch voor de condition humaine van mensen 

die vechten voor hun bestaan en zoeken naar warmte en 

geborgenheid. De rivier is een spiegelbeeld van de 

Amerikaanse droom. Cineaste Courtney Hunt toont 

nadrukkelijk de krassen op het ijs: de beproevingen van 

de twee vrouwen staat op hun gezichten te lezen. 

Kortom, een zeer moedige en authentieke, boeiende 

Amerikaanse film. Een film die op ons gevarieerd 

programma niet mocht ontbreken !  
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