
LADY BIRD   Donderdag 17 mei 2018           17:45 & 20:15u
     

105 Awards waaronder Golden Globe en 2 Prijzen Toronto Film festival 
en 199 Nominaties waaronder 5 voor een Oscar 

Actrice Greta Gerwig debuteert als scenarist-regisseur 
met dit grappige, nostalgische coming-of-ageverhaal.                          
Het is een liefdesverklaring aan haar thuisstad 
Sacramento, aan haar gepassioneerde en dominante 
moeder, aan haar eigen tienerleventje anno 2002, 
waarin ze als laatstejaars haar artistieke droom in 
New York wil najagen.  
Saoirse Ronan is heerlijk in de rol van Christine ‘Lady 
Bird’ Mc Pherson, een moeilijke tiener met artistiek 
talent, gevoelig , rebels en vol zelfmedelijden. Met 
haar bijnaam wil ze zelfbevestiging. Tot grote 
frustratie van haar moeder Marion (Laurie Metcalf) 
reageert ze niet meer op haar echte naam, enkel op 
“Lady Bird”. 

Samen met haar beste vriendin Julie (Beanie Feldstein) neemt ze deel aan de 
auditie voor een rol in het schooltoneel maar moet in Julie haar meerdere 
erkennen en krijgt slechts een stille rol toebedeeld. Verliefdheden volgen elkaar 
snel op: eerst valt ze voor Danny (Lucas Hedges, ‘Manchester by the Sea’) en 
daarna voor Kyle (Timothée Chalamet, ‘Call Me by Your Name’).  
Toch is de vertelling niet oppervlakkig en zorgen de voortdurende afwisseling van 
camerastandpunt en de speelse montage voor het juiste ritme. Lady Birds 
cynisme en dwarsliggerij bevestigen haar niet-goed-in-mijn-velgevoel. Ze heeft 
het moeilijk met het gevoelsleven van haar ouders, hun angst en hun gevoel van 
nutteloosheid wanneer zij het nest verlaat. Marion worstelt met de verlangens en 
teleurstellingen van haar eigenzinnige dochter en kan moeilijk loslaten… 
‘Lady Bird’ is niet het drama met rigoureuze wendingen of ingrijpende alles 
veranderende gebeurtenissen. Juist hierdoor is de innerlijke zoektocht van het 
meisje zo invoelbaar. 

Subliem geacteerde coming-of-age met meesterlijke dialogen  

 
Info 

Regie    Greta Gerwig 
Scenario   Greta Gerwig 
Fotografie   Sam Levy 
Muziek   Jon Brion 
Cast    Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges, Timothée  
                             Chalamet 
Taal     Engels/ Nederlands en Frans ondertiteld                                         
Duur    94 min 
2017    Verenigde Staten 


