
GAGARINE 
Beste Regie Mons, Athene, Beste Hoofdrol Sevilla 2021.  

‘Gagarine’, het debuut van regisseursduo Fanny Liatard en Jérémy 
Trouilh, werd al onmiddellijk geselecteerd voor het Filmfestival van 
Cannes en Movies That Matter. Voor dit intrigerende verhaal met 
kleurrijke- en poëtische beelden werd samengewerkt en gefilmd 
met de bewoners van de inmiddels gesloopte ‘Cité Gagarine’ in 
een Parijse banlieue. Het cliché van de troosteloze betonnen 
blokken als tikkende tijdbommen, waarin woede over sociale 
uitsluiting, armoede, criminaliteit en racisme domineren, maakt 
hier plaats voor een originele mix van Ken Loach’ realisme en 
Steven Spielbergs droomfabriek.   

De 16-jarige Youri (Alseni Bathily) woont al zijn hele leven in 
dezelfde cité: een reusachtige rode bakstenen woonwijk in Ivry-
sur-Seine genoemd naar en ingehuldigd door de eerste man in de 
ruimte, Gagarin. Net als zijn naamgenoot is Youri gefascineerd 
door de sterren. De filmmakers geven ons een inkijk in de 
woongemeenschap, zonder haar problemen te bagatelliseren.  

Zo’n kleine 60 jaar later zijn de gebouwen onherstelbaar verwaarloosd en uitgewoond. De liften 
functioneren niet, de elektriciteit is onveilig, muren vertonen scheuren. Overal zit asbest, een 
rattenplaag dreigt en dealers maken de buurt onveilig gangen. Wanneer Youri verneemt dat 
Gagarine binnenkort zal worden gesloopt, gaat hij in het verzet om zijn “ruimteschip” te redden. 
Hoofdrolspeler Alséni Bathily maakt Youri een introverte dromer die niet te stoppen is. 
Samen met zijn beste vriend Houssam (Jamil McCraven) en de expertise van de technisch 
aangelegde Diana (Lyna Khoudri) probeert hij de broodnodige herstellingen uit te voeren. Een 
voor een verhuizen de bewoners, tot Youri helemaal alleen achterblijft in zijn geliefde Gagarine.  

Net vóór de sloop in 2019 hebben de regisseurs een mooi filmisch monument voor Gagarine, 
haar bewoners en hun idealen opgericht.  

Magisch-realistisch sprookje over hoop, veerkracht, solidariteit en verbeelding.
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Regie    Fanny Liatard, Jérémy Trouilh                                                    
Scenario        Benjamin Charbit, Fanny Liatard  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Cast    Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven  
Duur                           98 min  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2020                            Frankrijk 
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