
LITTLE WOMEN  
Meerdere nominaties voor Oscars, Bafta’s en Golden Globes 2020 
Oscar en Bafta voor beste kostuumontwerp Jacqueline Durran 

Eindelijk kunnen we jullie nog eens een kostuumdrama 
voorstellen, en wat voor eentje! Greta Gerwig (‘Lady Bird’) 
bewerkte Louisa May Alcotts klassieker over de vier getalenteerde 
zussen Jo, Amy, Beth en Meg March tot een coming-of-agefilm met 
een sterk feministische inslag. Ze rekent af met de traditionele 
man-vrouwrolverdeling en het hokjesdenken uit Massachusetts ten 
tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog rond 1860.  

Niet alleen hierdoor komt het verhaal verrassend hedendaags over. 
Waar de roman chronologisch verloopt van jeugd naar 
volwassenheid,  verknipt Gerwig de twee tijdslijnen en husselt ze 
dooreen. Zo creëert ze een spannender verhaalstructuur waarin 
stap voor stap duidelijk wordt hoe het verleden het heden 
beïnvloed heeft. Anders dan bij vroegere adaptaties van Alcotts 
roman, worden de jonge March-zusjes en hun volwassen 
personage door dezelfde acteurs vertolkt. 

Oubollig en stoffig is ‘Little Women’ dus geenszins. Het script van Gerwig is veel grappiger dan 
het origineel, ondanks de emotionele ups-and-downs. Daar zorgt de bij momenten hilarische 
vertolking van Meryl Streep als rijke en chagrijnige tante-koppelaarster voor. De flitsende en 
bruisende dialogen van de zussen brengen meer dynamiek en levenslust op het scherm. De 
sterrencast is er trouwens eentje uit de duizend. De oudste zus Beth wordt vertolkt door 
Emma Watson (Hermione Granger in 8! ‘Harry Potter’-films), Saiorse Ronan (‘Lady Bird’, 
‘Brooklyn’, ‘Atonement’) is Jo March, Alcotts literaire tegenhanger, Eliza Scanlen vertolkt 
muzikaal talent Beth, Florence Pugh is Amy. Klassebak Laura Dern neemt de moederrol voor 
haar rekening en hartenbreker met dienst is Timothée Chalamet als Theodore “Laurie” 
Laurence. 

Vakkundig gemaakt feministisch kostuumdrama 2.0.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 OPGELET  17:30 (!) & 20:15

INFO 
Regie    Greta Gerwig 
Scenario   Greta Gerwig naar Louise May Alcott 
Fotografie             Yorick Le Saux 
Muziek   Alexandre Desplat  
Kostuumontwerp    Jacqueline Durran 
Cast                       Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Meryl Streep                      
Duur                              135 min 
Taal    Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2019                              Verenigde Staten 
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