
LAMB (Dýrið) 
Winnaar ‘Un Certain Regard’ Cannes 2021, Prijs Beste Actrice Festival Sitges 2021 

Valdimar Jóhannsson werkt regelmatig mee aan streaming films en  is 
als regisseur, na het horrorverhaal ‘Harmsaga’ (‘Dolor’) in 2008, toe 
aan zijn tweede film ‘Lamb’. Hij wou “een verhaal vertellen in de 
folkloristische traditie dat de natuur in de mens laat zien en de mens 
in de natuur”. Hij had al een graphic novel uitgewerkt en schreef maar 
liefst tien jaar verder aan het scenario met Sjón. Beiden zijn 
gefascineerd door realistische verhalen met één absurd of 
surrealistisch element, dat geleidelijk zijn surrealistische karakter 
verliest. 

Het IJslandse koppel, Maria (Noomi Rapace,  Lisbeth Salander in ‘The 
Girl with the Dragon Tattoo’) en haar man Ingvar (Hilmir Gudnason) 
woont samen met hun schapen op een mooie maar zeer afgelegen 
boerderij. Het echtpaar blijft ongewild kinderloos en vooral de 
immens triestig ogende Maria, is getekend door verlies en stil 

verdriet. Wanneer ze op hun boerderij een mysterieuze pasgeborene vinden, een wezen half 
schaap half mens, besluiten ze het te houden en op te voeden als hun eigen vlees en bloed.Dit 
onverwachte vooruitzicht als nieuw gezin brengt hen in eerste instantie veel vreugde, maar 
algauw blijkt dat de surrogaatbaby kwaadaardige trekken heeft. Met een setting in de ongerepte 
natuur van IJsland, weinig of geen dialogen en ingetogen fotografie worden we als kijker 
meegezogen in dit verhaal. 

Wat aanvankelijk een positieve ontwikkeling in hun leven had moeten zijn, verandert langzaam 
maar zeker in een nachtmerrie en drijft het stel, dat hun hele leven zo gelukkig was, tot 
waanzin. Dat zijn film als een horrorverhaal wordt omschreven, vindt de regisseur zelf wat 
overroepen. Hij omschrijft ‘Lamb’ liever als een poëtisch drama. 

Verontrustend magisch-realistisch verhaal met duistere sprookjeselementen.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 29 MAART 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie                          Valdimar Jóhannsson 
Scenario                     Sjón (Sigurjon Birgir Sigurdsson)  
Fotografie             Eli Arenson 
Muziek                       Porarinn Gudnason 
Cast                            Noomi Rapace, Björn Hlynur Haraldson, Hilmir Snaer Gudnason 
Duur                            106 min 
Taal                             IJslands / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021                            IJsland, Zweden, Polen  
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