
NOMADLAND 
Oscar Beste Film, Beste Regie en Beste Vrouwelijke hoofdrol, 2 Golden Globes, 
Gouden Leeuw Venetië, 4 BAFTA’s  

Chloé Zhao leverde eerder al heel verdienstelijke films af (‘Songs My 
Brother Taught Me’, ‘The Rider’). Voor deze  film liet ze zich 
inspireren door het gelijknamige non-fictieboek van Jessica Bruder, 
met de veelzeggende ondertitel “Surviving America in the Twenty-
First Century”.  

We volgen het nomadenbestaan van Fern (een magistrale Frances Mc 
Dormand), die na de dood van haar man haar meest dierbare 
bezittingen in een krakkemikkige bestelwagen gooit en wegtrekt uit 
Empire, een godvergeten gat in Nevada.  
Zo belanden we bij de generatie 60- en 70-ers uit de middenklasse 
die tijdens de crisis van 2008 financieel aan de grond geraakten. In 
het Amerika van Bezos, Musk, Branson en co zijn zij de nieuwe 
nomaden die rondzwerven in hun campers op zoek naar het 
zoveelste tijdelijke baantje in bars, restaurants om het hoofd boven 
water te houden. Ondanks hun precaire toestand voelen ze zich als 
hippies, bevrijd van alle lasten. Ze genieten op hun manier van hun 

zo gekoesterde vrijheid. Ze hebben de ratrace ontsprongen, met opgestoken middenvinger en 
kijken wat de dag brengt. Maar wat als lichaam en camper niet meer mee willen?  
 
Voor alle personages, op de fictieve Fern en haar aanbidder (David Strathairn) na, koos Zhao 
amateuracteurs die een zwerversbestaan leiden.  
Frances Mc Dormand (‘Hidden Agenda’, ‘Fargo’, ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’) ís 
gewoon een van hen en laat hen empathisch en authentiek hun verhaal vertellen. Ze maakt niet 
alleen de reis fysiek, maar ook emotioneel. Daar dragen de Badlands (!) van South Dakota en 
de melancholische muziek van Einaudi ook toe bij. 
 
Openhartige docu-roadmovie van dé filmmaker van het moment.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8
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INFO 
Regie    Chloé Zhao  
Scenario   Chloé Zhao, Jessica Bruder 
Fotografie   Joshua James Richards 
Muziek   Ludovico Einaudi  
Cast    Frances Mc Dormand, David Strathairn, Gay DeForest                            
Duur    107 min 
Taal    Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2020    Verenigde Staten 
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