
LICORICE PIZZA 
Diverse Film Critics Circle Awards USA, 5 BAFTA en 3 Oscar Nominaties 

Paul Thomas Anderson (‘There Will Be Blood’, ‘The Master’, 
‘Phantom Thread’) serveert ons hier geen smakelijke punt pizza, 
belegd met drop zoals de titel verkeerdelijk zou laten vermoeden, 
maar een appetijtelijk mozaïekverhaal vol nostalgische anekdotes 
over het Los Angeles, begin jaren ‘70. Trouwens ‘Licorice pizza’ 
was de naam van een platenketen, die op zijn beurt verwijst naar 
de ronde vorm van de lp’s als pizza’s en het vinyl dat zo zwart is 
als drop. Anderson duikt zijn eigen jeugd in, was zelf verliefd op 
zijn juf Donna Haim, Alana’s moeder.  

Hier laat hij Gary Valentine (Cooper Hoffman, zoon van de 
betreurde Philip Seymour Hoffman) als 15-jarige verliefd worden 
op de ruim 10 jaar oudere Alana Kane (Alana Haim). Het 
leeftijdsverschil schrikt Gary niet af en Alana laat zich gewillig op 
sleeptouw nemen. Hoewel hij vaak even irritant als zelfverzekerd 

is, werkt zijn aanwezigheid aanstekelijk en wil ze zijn energie en vrije geest delen, langs 
flipperkasten, achtbanen, waterbedden en seventiesmuziek. A mismatch made in heaven, want 
of ze ooit een koppel gaan worden is maar zeer de vraag. 

De film draait meer om de sfeer, dan om een plot. Het plezier, de nostalgie en de beweging 
houden vaart in de film. Maar het zijn vooral de debuterende acteurs die in het gezelschap van 
Bradley Cooper en Sean Penn de levensblijheid van het scherm doen spatten. Cooper Hoffman is 
fysiek duidelijk de zoon vàn en zet zijn rol guitig en ontwapenend neer. Alana Haim, lid van de 
poprockband Haim voor wie Anderson al enkele videoclips regisseerde, is zijn tegenspeelster en 
maakt net als Cooper kans op een award.  

 ‘California Dreamin’ en ‘Good Vibrations’ op het grote doek.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 15 MAART 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie                          Paul Thomas Anderson 
Scenario                     Paul Thomas Anderson 
Fotografie             Paul Thomas Anderson, Michael Bauman 
Muziek                       Jonny Greenwood  
Cast                            Cooper Hoffman, Alana Haim, Bradley Cooper, Sean Penn 
Duur                            133 min 
Taal                             Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021                            Verenigde Staten  
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