
LA CIVIL 
Prize of Courage, Un Certain Regard Cannes 2021, Political Film Award Hamburg 

De Belgisch-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai (‘Waiting for 
August’) maakt met ‘La Civil’ haar fictiedebuut over de Mexicaanse 
drugskartels.  
Bevreesd voor haar eigen veiligheid en die van haar crew moest 
Mihai noodgedwongen afwijken van haar oorspronkelijke idee om 
over dit onderwerp een documentaire te maken. De authentieke 
fictiefilm die het uiteindelijk is geworden, is gebaseerd op het 
verhaal van Miriam Rodriguez, een Mexicaanse 
mensenrechtenactiviste en een van de vele ouders van vermiste 
kinderen. Haar gevecht tegen de drugskartels leidde in mei 2017 tot 
haar dood. Ze werd door een huurmoordenaar van de kartels in haar 
eigen huis doodgeschoten. Laura, de dochter van het 
hoofdpersonage Cielo, wordt ontvoerd om losgeld los te krijgen, een 
veelvuldig toegepaste praktijk waarmee de narcobendes zich 
financieren. Cielo en haar man Gustavo krijgen het losgeld bijeen, 
maar de kartelleden laten Laura niet vrij. Wanneer de corrupte politie 

geen antwoord biedt op haar vragen, neemt ze het heft in eigen handen en met hulp uit 
onverwachte hoek probeert Cielo zo haar dochter alsnog levend en wel terug te vinden. 

De cineaste schuwt in haar fictiedebuut de expliciete beelden niet want tijdens de zoektocht van 
Cielo (sterke rol van Arcelia Ramírez ) kom je terecht op de plaatsen waar ontvoerde mensen 
vastgehouden en/of gemarteld worden.  

Teodora Mihai kreeg de steun van maar liefst drie Gouden Palmwinnaars: de broers Dardenne 
als producers en de Roemeense regisseur Cristian Mungiu (‘4 months, 3 weeks and 2 days’, 
‘Graduation’ en ‘Beyond The Hill’ ) als co-producer. 

Krachtig verzet van een moeder tegen de gruwel van de drugskartels.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 18 JANUARI 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie                          Teodora Ana Mihai  
Scenario                     Teodora Ana Mihai, Habacuc Antonio De Rosario 
Fotografie             Marius Panduru 
Muziek                       Jean-Stephane Garbe, Hugo Lippens  
Cast                            Arcelia Ramírez, Alvaro Guerrero, Jorge A. Jimenez 
Duur                            140min 
Taal                             Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021                            België, Roemenië, Mexico 
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