
KUESSIPAN 
Grote Juryprijs Quebec IFF en Nashville Film Festival, Speciale Vermelding van Jury 
TIFF en Forum van Mensenrechten.  

Voor Myriam Verreault, die tot dusver enkel documentaires heeft 
gemaakt, is ‘Kuessipan’ haar eerste langspeelfilm.  Dit debuut is 
gebaseerd op het gelijknamige boek van Innu-schrijver Naomie 
Fontaine die haar ook bijstond bij het schrijven van het scenario. De 
Innu-gemeenschap in Quebec is een volk van nomadische jagers en 
vissers. Verreault en Fontaine krijgen toegang tot de gemeenschap, 
wat de authenticiteit van het verhaal ten goede komt. Zo krijgen we 
een inkijk in hun leven zonder koloniaal perspectief. “Kuessipan” 
betekent zoveel als “jouw beurt, aan jou om je verhaal te doen”, 
verwijzend naar de schijnwerpers op deze gemeenschap en de kans 
die ze krijgen om eindelijk hun verhaal te vertellen.  
 
Kuessipan is een portret van Mikuan en Shaniss, twee jeugd-
vriendinnen die een verbond gesmeed hebben om nooit van elkaar 
weg te gaan en die opgroeien in een Inuitreservaat in Quebec, 

Canada. Hoewel ze vriendinnen zijn voor het leven, blijken ze toch hun 
eigen weg te gaan. Shaniss heeft een moeilijke jeugd achter de rug en probeert haar gezin 
staande te houden. Mikuan, daarentegen, die uit een warm nest komt, droomt van een leven 
buiten het reservaat. Wanneer ze een jongen ontmoet, komt alles op losse schroeven te staan 
en balanceren haar hechte familiebanden en de vriendschap met Shaniss op een dunne koord. 

Sharon Ishpatao Fontaine (Mikuan) en  Yamie Grégoire (Shaniss) hebben geen acteerervaring 
maar zetten hun rol voortreffelijk neer. Het leven in het reservaat wordt op een bijzonder mooie 
manier verteld. De film ging in première op het internationaal film festival van Toronto 2019 en 
werd er goed ontvangen. Een coming-of-agefilm over familiewaarden, vriendschap en de weg 
naar het volwassen leven. 

Een liefdesbrief aan de Innu-gemeenschap in Quebec, Canada.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021 17.45 EN 20.15

INFO 
Regie    Myriam Verreault 
Scenario   Myriam Verreault, Naomie Fontaine 
Fotografie   Nicolas Canniccioni  
Muziek   Louis-Jean Cormier 
Cast    Sharon Ishpatao Fontaine, Yamie Grégoire, Étienne Galloy 
Duur    117 min 
Taal    Innu-taal, Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2019    Canada 
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