
PHANTOM THREAD  Donderdag 8 maart 2018          17:45 & 20:15 
 
6 Oscarnominaties , 2 New York Film Critics Awards en Prijs voor 
de Beste Acteur Toronto 

In het naoorlogse Londen wordt de gerenommeerde 
couturier Reynolds Woodcock uitverkoren om kledij 
te ontwerpen voor koninklijke families, de high 
society en filmsterren. Zo staat hij in het 
middelpunt van de glamoureuze Britse modewereld. 
Voor Reynolds is zijn vak een kunst en zijn creaties 
kunstwerkjes. Vrouwen komen en gaan in 
Woodcocks leven en bieden deze verstokte vrijgezel 
zowel inspiratie als gezelschap.  Maar wanneer hij  
kennis maakt met Alma, een jonge, wilskrachtige 
vrouw die al snel zijn muze wordt , geraakt zijn 
zorgvuldig geregisseerde en geplande leven 
helemaal uit balans.  
Bijna tien jaar na de kaskraker ‘There Will Be 
Blood’ prijken regisseur Paul Thomas Anderson en 
drievoudig Oscarwinnaar Day-Lewis weer samen op 

een filmaffiche. Vijf jaar na ‘Lincoln’ ging Day-Lewis weer erg diep voor ‘Phantom 
Thread’. Zijn rol vergde zoveel van hem, dat hij besloot een punt achter zijn 
indrukwekkende carrière te zetten. 
 ‘Phantom Thread’ is een fraai portret van een kunstenaar die een creatieve 
ontdekkingsreis doormaakt, en van de dames die hem omringen. De film steunt 
vooral op de twee hoofdpersonages die een indrukwekkende vertolking 
afleveren. Er zijn ook een aantal verfijnde knipoogjes naar de  Belgische 
monarchie, het modehuis Nathan en Antwerpen als modehoofdstad. Wie van 
‘Nocturnal Animals’ hield of een modeliefhebber is, zal hier zeker aan zijn trekken 
komen. Meer dan over mode gaat ‘Phantom Thread’ over obsessies en bizarre 
machtsverhoudingen in liefdesrelaties. Het is een intimistisch, delicaat 
meesterwerk pur sang. 

Verrassende lovestory en onverwacht charmante, esthetische prent 

 
Info 
 
Regie     Paul Thomas Anderson 
Scenario    Paul Thomas Anderson 
Fotografie    Paul Thomas Anderson 
Muziek    Jonny Greenwood 
Cast     Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley  
     Manville, Brian Gleeson, Camilla Rutherford  
Duur     130 min 
2017     Verenigde Staten 
Taal     Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
 
 
 
 


