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Speciale Prijs en Speciale Prijs van de Jury Cannes
2009 ,
Regisseur van deze film is niemand minder dan Alain
Resnais. Hij kan gerust beschouwd worden als een van
de belangrijkste Franse filmregisseurs. Op het jongste
festival van Cannes ontving hij dan ook terecht de Prix
Spéciale voor zijn hele carrière en zijn uitzonderlijke
bijdrage aan de geschiedenis van de cinema. In de jaren
vijftig en zestig, toen de Franse film internationaal hoge
toppen bereikte, verraste hij eenieder en werd hij alom
gelauwerd om o.a. Hiroshima, mon amour (1959) en
L’année dernière à Marienbad (1961) en La Guerre est
finie (1966). Steeds bleef Resnais het medium film
exploreren en vernieuwende cinema maken (Je t’aime, je
t’ aime, Mon oncle d’Amérique, Providence, On connait
la chanson, Coeurs e.a.). Op 87-jarige leeftijd dwong hij
in Cannes opnieuw bewondering af met een romantische
fantasie over een ‘amour fou’. Want daarover gaat het
immers in zijn 18de lange speelfilm Les herbes folles.
Dit is een schijnbaar frivole film over de impact van de
verbeelding op het menselijk gedrag. Resnais
demonstreert het in een luchtige zedenkomedie over een
gehuwde zestiger, Georges, een eeuwige jongeling op
leeftijd (een schitterende André Dussolier), die verliefd
geraakt op de jongere Marguerite (gespeeld door
Resnais’ vrouw Sabine Azéma). De ene neemt zijn
dromen voor werkelijkheid, de andere, eenzaam en
onvoldaan, heeft wel zin in een ‘folie’, maar wandelt
liever de bioscoop binnen… De absurditeit van deze
amour fou maakt de cineast vreemd genoeg tot realiteit
door zijn bewuste vormgeving: theatrale stemmen,
schitterende
kleurfotografie,
lyrische
camerabewegingen, speelse retromuziek en uiteraard
door zijn montage die tijd en ruimte manipuleert.
Kortom, echte cinema. (WdP) ‘Een levenslustige Franse
ode aan de grillen en grollen van de liefde !’
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