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De eerste langspeelfilm van regisseur-scenarist Mounia Meddour 
neemt ons mee naar het Algerije tijdens de burgeroorlog in de jaren 
’90. 
Nedjima is wat men in Algerije een 'papicha' noemt: een mooi, jong en 
vooral erg progressief meisje. Ze is derdejaarsstudent literatuur met 
een passie voor mode. Ze droomt ervan ooit een eigen modezaak te 
openen. ’s Avonds glipt ze samen met haar vriendin Wassila uit het 
studentenhuis om haar succesvolle creaties te verkopen in nachtclubs. 
Onderweg in de taxi maquilleren ze zich en kleden zich om, tot ze bij 
een militaire controle komen. Snel doen ze een hijab om en zet de 
chauffeur de radio af. Na een stevige ondervraging mogen ze 
doorrijden. Op de radio waren er berichten over terroristische 
aanslagen…  
Naarmate de oorlog verder woedt, wordt de sfeer grimmiger. In het 
straatbeeld verschijnen er posters om meisjes en vrouwen aan te 

sporen zich te bedekken. Het echte keerpunt komt er door een ingrijpende gebeurtenis. 
Hoewel haar onafhankelijke leven beperkt wordt door religieuze fundamentalisten, is Nedjima 
niet te stoppen. Bij wijze van protest organiseert ze een modeshow.  
De Algerijnse regisseur studeerde aan een soortgelijke school toen de burgeroorlog uitbrak, 
haar script is dan ook deels autobiografisch. Toch laat ze de maatschappelijke veranderingen 
niet op grote schaal zien en concentreert zich liever op de evolutie die de meisjes doormaken. 
De film belicht hoe verschillend vrouwen in een moslimgemeenschap kunnen zijn.   
Knap camerawerk en uitstekende vertolkingen maken van dit dappere debuut een waardige 
Oscarinzending.  
Bittere noot hierbij is dat de film in Algerije niet vertoond mag worden. 

Sterk debuut over een vrouwelijke revolutie.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  30 JANUARI 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Mounia Meddour 
Scenario   Mounia Meddour 
Fotografie   Leo Lefevre  
Muziek   Rob  
Cast    Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda 
Duur    106 min 
Taal                               Frans, Arabisch / Nederlands ondertiteld  
2019    Frankrijk, Algerije, België, Qatar 
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