PERSEPOLIS
Regie
Scenario

DI 15/01

Marjan Satrapi en Vincent Paronnaud
Marjan Satrapi en Vincent Paronnaud

20:10

FilmClub
Plus

Officiële selectie Cannes 2007: Publieksprijs,
Sutherland Trophy Award 2007, etc...,
De realisator van deze film, Marjan Satrapi (1969), werd
geboren in Iran onder het Westerse regime van de Sjah.
Als kind maakte ze de Islamitische revolutie van 1979
mee, evenals de Iraaks-Iraanse oorlog. Haar ouders
zorgden ervoor dat ze haar studies deed in Wenen, waar
ze punk, drugs en vrije liefde ontdekte. Terug in Iran
ondervond ze de onderdrukking van de vrouw aldaar aan
den lijve. Vrijwillig trok ze dan maar naar Parijs, waar
ze inmiddels al tien jaar verblijft en bekend werd als een
succesvolle auteur van stripverhalen. Ooit hoopt ze nog
terug te keren naar het mooie Iran… Met haar min of
meer autobiografische beeldverhalen, graphic novels,
oogstte ze worldwide erkenning. Op basis van deze
verhalen en van haar leven werkte ze gedurende drie jaar
aan de tekenfilm Persepolis. De titel betekent ‘stad van
de Perzen’, Iran dus, maar verwijst ook naar de naam
van een van de Teheraanse voetbalclubs, waar Satrapi
als kind met haar ouders ging kijken. Ze beweert dat de
film beter is dan de boeken die ze schreef. Dit is onder
meer het gevolg van haar samenwerking met de
undergroundtekenaar
Vincent
Paronnaud
(alias
Windschluss), die meer ervaring had in filmrealisatie.
Het resultaat is verbluffend. Dank zij de humoristische
inslag werd het niet het zoveelste verhaal over de
miserie in het Midden-Oosten. Integendeel, de film
verwijst uiteraard naar Iran, maar daarnaast heeft hij een
universele dimensie met tragiek, poëtisch sentiment,
verontwaardiging, verdraagzaamheid, vooral humor, en
zelfs zelfspot. Geïnspireerd door het Duitse
expressionisme van o.m. Fritz Lang is de esthetiek van
de zwart-wittekening vaak betoverend ! Een uniek
tijdsdocument.
Geen Franstalige ondertitels.
Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0808417/
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