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Silver Hugo Award op Chicago International Film 

Festival 2003, 

De Franse cineast Claude Miller (Parijs, 1942) was na 

zijn filmopleiding van 1965 tot 1974 assistent director 

bij talrijke cineasten, vooral bij François Truffaut. Hij 

debuteerde zeer sterk met La meilleure façon de marcher 

(1976), een film over ontwakende sexualiteit bij 

jongeren. Dit thema werkte hij verder uit in films als 

Dites lui que je l'aime (1977) en La petite voleuse 

(1988). Miller is een tedere cineast. Truffaut citerend, 

stelde hij: 'Je n' admets la violence au cinéma que lorsqu' 

elle est sentimentale'. Later specialiseerde Miller zich in 

het verfilmen van literatuur. Zo verfilmde hij de romans 

van Ruth Rendell (Betty Fisher et autres histoires, 2000), 

Siri Hustvedt (La chambre des magiciennes, 1999), 

Manuel Carrère (La classe de neige, 1998) en Nina 

Berberova (L'accompagnatrice, 1992). La petite Lili is 

niets minder dan een bewerking van het beroemde 

toneelstuk 'De meeuw' van de Russische auteur Anton 

Tsjechov (1860-1904), wiens werk vandaag weer in is. 

Tjechovs toneelstuk bevat heel wat biografische 

elementen. De zoon van een beroemde, oudwordende 

actrice, Treplev (Julien in de film), droomt van 

vernieuwing in het theater. Zijn moeder begrijpt hem 

niet. Nina (Lili), een romantisch meisje, dat actrice wil 

worden, wijst Treplevs liefde af en verkiest een bekende, 

oudere romanschrijver. Deze verlaat haar echter na korte 

tijd. Haar leven wijdt ze verder aan het toneel, terwijl 

Treplev zelfmoord pleegt. Nina's leven is gebroken door 

de gril van een egoïstische man. Zoals een meeuw uit 

verveling door een jager neergeschoten wordt…De film 

eindigt echter niet zoals het toneelstuk. Voor de 

vertolking staan befaamde Franse acteurs als Nicole 

Garcia, Bernard Giraudeau en Jean-Pierre Marielle in.  
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Sitelink: http://us.imdb.com/title/tt0335351/ 
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