
MOONAGE DAYDREAM  
Nominatie Golden Eye en Queer Palm op het Festival van Cannes 2022 

We sluiten ons filmjaar 2022, net voor de feestdagen en de 
jaarwisseling af met een licht ongewone film. Noem het gerust een 
film buiten categorie, niet in het minst omdat het een echte topper 
is. 

Enkel voor wie niet van deze planeet is, van Mars bijvoorbeeld, zal 
de naam David Bowie onbekend klinken en dan nog is de kans groot 
dat je een of andere gedaante van de legendarische zanger/
performer/acteur zal zijn tegengekomen.  

De Oscargenomineerde visionaire filmmaker Brett Morgen kreeg de 
toestemming van de Bowie-nabestaanden om aan de slag te gaan 
met een ongelofelijke verzameling aan archiefbeelden. Toni Visconti, 
Bowies oude producer, bezorgde hem uit het archief liveversies, 
demo’s en alternatieve opnames of remixes. Hij werkte 5 jaar aan 
de compilatie van dit erfgoedmateriaal en overleefde intussen een 
hartinfarct.   

Het werd noch een biopic, noch een documentaire. Morgen stort een collage aan beelden uit, 
grijpt tijdens interviews naar video’s of concertfragmenten, films, schilderijen en voorstellingen 
die Bowie geïnspireerd hebben zodat je niet naar een statisch interview zit te kijken. 'Moonage 
Daydream' is een meer dan twee uur durende audiovisuele ruimtereis met David Bowie als 
astronaut. Daardoor sluit deze film naadloos aan bij de kameleon die Bowie was. Aan de hand 
van gemonteerde interviews is het de master himself die over zijn leven, werk en gedachten en 
de verschillende fases en gedaantes vertelt. Of hij nu over spiritualiteit of kunst praat, we 
krijgen een kaleidoscopisch en intiem portret van een duizendpoot die ernst en zelfspot in 
balans wist te houden en kon relativeren.  Een absolute lust voor oog en oor, een echte “Sound 
and Vision”. (Je hoeft geen Bowie-fan te zijn om hier met open mond naar te kijken.) 

Filmische odyssee over de creatieve en muzikale reis van David Bowie 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Brett Morgen            
Scenario            Brett Morgen       
Fotografie            Gregg Russell                          
Muziek                 David Bowie   
Cast   David Bowie        
Duur                 140 min 
Taal   Engels / Nederlands  en Frans ondertiteld 
2022                    Duitsland, Verenigde Staten  
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