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16 Awards, waaronder 4 Césars 2008, Critics 
Award French Syndicate of Cinema Critics,  

Met het kleurrijke sfeerverhaal La graine et le mulet, de 

revelatie van het jongste Filmfestival van Venetië, tevens 

bekroond met vier Césars, zet de Frans-Tunesische regisseur 

Abdellatif Kechiche de weg voort die hij was ingeslagen met 

L’Esquive (2003) en La faute à Voltaire (2001), beide eveneens 

zeer succesvolle films. In zijn derde film ontleedt Kechiche de 

positie van de Maghrebijnse gemeenschap in Frankrijk, 

waarbij hij als begiftigd kroniekschrijver een eerlijke kijk 

brengt op het leven, de frustraties, de kleine en grote drama’s, 

de littekens en de problemen van verschillende generaties 

immiganten. Hete hangijzers worden daarbij niet geschuwd. 

La graine et le mulet speelt zich af in de Zuid-Franse haven 

Sète. Hoofdpersonage is de 61-jarige Slimane, net ontslagen 

op de scheepswerf waar hij zijn leven lang heeft gewerkt. Het 

leven heeft hem meer pijn gebracht dan goed voor hem is. 

Gescheiden van zijn vrouw, logeert hij in het bescheiden hotel 

van zijn nieuwe vriendin Latifa. Omdat hij zich waardeloos 

voelt en zijn menselijke waardigheid terug wil, droomt hij een 

laatste ultieme droom: een eigen restaurant met couscous en 

vis (“la graine et le mulet”) als specialiteit. Daartoe koopt hij 

een oude boot die hij wil ombouwen. Met de hulp van Rym, 

Latifa’s dochter, probeert hij bij de bank en het stadsbestuur 

de nodige kredieten en vergunningen te verkrijgen, waarbij hij 

moet opboksen tegen alle mogelijke vooroordelen, niet in het 

minst van zijn verbitterde ex en van zijn zonen. La graine et le 

mulet is een ontwapenend docudrama, een brok authentieke 

cinema.  
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