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De tweede langspeelfilm van Alejandro Landes is een atypisch 
coming-of-ageverhaal over een groep kindsoldaten in een niet 
nader genoemde plaats in het Zuid-Amerikaanse hooggebergte. 
Hoewel hij zich duidelijk inspireren door de onstabiele situatie in 
Colombia en de rebellen van het FARC, verwijst hij niet naar 
politieke figuren of historische gebeurtenissen. Acht zwaar 
bewapende tiener-guerrillastrijders krijgen een militaire training 
van een fanatieke, schreeuwende commandant, Boodschapper. 
Net als in bepaalde oorlogsfilms hebben ze allen bijnamen: 
Pitufo (Smurf), Perro (Hond), Lobo (wolf), Patagrande (Bigfoot), 
Rambo, BumBum, Monos (apen), Leidi (Lady) en Sueca (de 
Zweedse). 
  
Hun opdracht: een Amerikaanse gegijzelde dokter (Julianne 
Nicholson) bewaken en zorg dragen voor de melkkoe Shakira 
(!). Die bijnamen typeren de manier waarop Landes zijn realiteit 
met droge ironie en mythische elementen omzet in cinema.Eens 
de commandant vertrokken is, lijkt het trainingskamp eerder op 

een tienerkamp waarin ze stoeien met elkaar, alcohol drinken en zich tegoed doen aan paddo’s. 
Er worden koppeltjes gevormd, er is concurrentie en een heus huwelijk. De androgyne Rambo 
(Sofia Buenaventura) komt stilaan centraal te staan en stilaan versplintert de groep. 

‘Monos’ sleurt ons mee in een overweldigend en gewelddadig avontuur met rauwe emoties en 
weelderige natuur. Voor de weergaloze fotografie tekent de Nederlander Jasper Wolf die de 
adembenemende locaties in Colombia fantastisch wist te capteren.   
De huiveringwekkende en bedwelmende muziekscore van de Britse violiste Mica Levi draagt bij 
tot de beklemmende sfeer en viel meerdere malen in de prijzen. Eerder verzorgde zij al de 
muziek voor ‘Under the Skin’ en ‘Jackie’. 

Genadeloos verhaal over leiderschap, controle en overlevingsdrang. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  10 DECEMBER 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Alejandro Landes  
Scenario   Alejandro Landes, Alexis Dos Santos  
Fotografie   Jasper Wolf 
Muziek   Mica Levi  
Cast    Sofia Buenaventura, Julianne Nicholson, Julián Giraldo  
Duur    103 min 
Taal    Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2019    Colombia / Verenigde Staten 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