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Oscarnominatie Beste Scenario, Beste Mannelijke Hoofdrol 2023 

Nobelprijswinnaar Literatuur en scenarist Kazuo Ishiguro, 
bewerkte Akira Kurosawa’s ‘Ikiru’ (1952) en verplaatste het 
naoorlogse drama van Tokio naar Londen. 
De Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus (‘Moffie’, 
‘Skoonheid’) nam het origineel behoorlijk trouw over.  

Mr. Williams, hoofd van Openbare Werken, is een 
gewoontebeest. In zijn onberispelijke krijtstrepenpak en 
met de onvermijdelijke bolhoed, het koffertje en de paraplu 
is hij het archetype van de Britse ambtenaar uit de jaren 
’50. De ene dag is voor hem een exacte kopie van de 
 vorige, en de volgende zal net hetzelfde verloop kennen. 
Hij leidt zijn afdeling correct en plichtsgetrouw. Saaiheid en 
routine troef. Alle passie en levenslust lijkt Williams 
verloren te hebben. Hij vertoont als geen ander 
uitstelgedrag en zijn leven staat op slaapstand. Pas 

wanneer hij de diagnose krijgt terminaal ziek te zijn, breekt hij met sleur en 
onverschilligheid. Dankzij Miss Harris’ (Aimee Lou Wood) aanstekelijke joy of life 
ontdooit “Mr. Zombie” stilaan. 

Niemand minder dan Bill Nighy kruipt in de huid van Mr. Williams, de rol van zijn 
carrière.  Nighy maakte naam en faam op het toneel, op tv (‘Doctor Who’) en in een 
hele resem succesvolle langspeelfilms (‘Emma’, Valkyrie’, ‘Harry Potter and the 
Deathly Hallows’, ‘Underworld’, ‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’). In 
‘Love, Actually’ was hij de losbandige, clowneske oude rocker. Even hilarisch was zijn 
rol als baas van een piratenzender in ‘The Boat that Rocked’. Het contrast kan niet 
groter zijn dan met deze beklijvende karakterrol, die hij hier doorleefd en met 
ingehouden tristesse neerzet.  
Natuurlijk zal hij het tegen Colin Farrell afleggen voor een Oscar, maar hij maakt in elk 
geval van ‘Living’ een ontwapenende film, stiff upperlip included. 

Wake-upcall voor iedereen met procrastinatiegedrag. 
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