
MARTIN EDEN 
Winnaar Platformprijs Toronto Festival en Beste Acteur Venetië 2019 

Na een Amerikaanse verfilming met Glenn Ford, een Franse tv-
film en een Italiaanse serie, er is dus nu de verfilming door de 
Italiaanse regisseur Pietro Marcello. Hij verplaatst de deels 
autobiografische roman van Jack London van Californië naar 
Napels zonder een exact tijdstip te hanteren, al lijken we ons in 
de jaren ´50 te bevinden. 

Martin Eden, een man van de zee, heeft nauwelijks school 
gelopen en komt uit een bescheiden gezin. Op een dag redt hij 
Arturo, de jongste zoon uit een rijke familie, van een 
gewelddadige aanval. Hij wordt met open armen ontvangen, 
maakt er kennis met Arturo’s zus Elena en valt onmiddellijk voor 
haar charmes. Om met haar te trouwen, moet hij geld en aanzien 
verwerven. Daarom besluit Martin, ondanks zijn arme afkomst en 
de vele obstakels, schrijver te worden. Via een oudere 
intellectueel Russ Brissenden belandt hij in socialistische kringen. 
Dit is niet naar de zin van zijn geliefde en haar burgerlijke 

wereld. Pietro Marcello  hanteert een eigenzinnige visuele vorm, een mix van de Nouvelle Vague, 
de Amerikaanse onafhankelijke cinema van 50 jaar geleden en de klassieke Italiaanse film, met 
archiefbeelden, fragmenten uit documentaires en speelfilms. Hij blijft trouw aan de thema’s uit 
de roman: de aanklacht tegen klassentegenstellingen, de daaraan verbonden schijnheiligheid, 
de ontgoocheling over politieke ideologieën.  
Luca Marinelli schittert als Martin Eden, een negatieve held die slachtoffer is van de 
cultuurindustrie en van zijn eigen biografie. Deze belofte kaapte terecht de Prijs van de Beste 
Acteur weg op het Festival van Venetië. 

Tijdloze mix van politiek en romantiek, dromerig en poëtisch uitgebeeld.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 25 FEBRUARI 2020 ENKEL OM 20:15

INFO 
Regie     Pietro Marcello 
Scenario            Jack London, Maurizio Braucci, Pietro Marcello 
Fotografie                      Alessandro Abate, Francesco Di Giacomo  
Muziek            Marco Messina, Sacha Ricci   
Cast             Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato 
Duur                              129 min 
Taal                               Italiaans en Frans / Nederlands en Frans ondertiteld  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