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In de Griekse mythologie is Medea een vrouw die haar 2 
kinderen vermoordt om wraak te nemen op haar overspelige 
echtgenoot Jason. Dit verhaal inspireerde menig kunstenaar, 
van schrijvers tot componisten tot filmmakers… Zo ook Alice 
Diop, een jonge Franse documentairemaakster. Tevens heeft zij 
z i ch voor haar ee rs te f i c t i e f i lm met haar mede-
scenarioschrijvers gebaseerd op het waargebeurde moordproces 
van de Senegalese Françoise Kanou, die in 2013 haar dochtertje 
om het leven bracht.   

Centraal in de film staat Rama (Kayije Kagame) een zwangere 
journaliste, die werkt aan een boek over Medea.  Zij volgt in 
Calais het assisenproces van Laurence Coly (Guslagie Malanga), 
die terechtstaat voor de moord op haar baby.  De intellectuele 
vrouw, die aan een doctoraat werkt, heeft haar 15 maanden 
oude baby op het strand achtergelaten en door het tij laten 
meesleuren. Zij pleit schuldig, maar beweert in lyrische 
bewoordingen dat haar handeling gestuurd werd door hekserij, 

hoe de nacht haar riep en de maan haar leidde. De beschrijving komt exact overeen met een 
scène uit ‘Medea’ van Pier Paolo Pasolini. Journaliste Rama, die zelf als kind een slechte relatie 
had met haar moeder, begint zich zorgen te maken over haar eigen rol als moeder tegenover 
haar toekomstig kind. Zeker als ze parallellen met Laurence ontdekt: intellectueel, van 
Senegalese afkomst en in relatie met een blanke man…  

De film werd grotendeels gefilmd in de rechtbank van Calais. Cameravrouw Claire Mathon 
brengt de ruimte fascinerend en esthetisch in beeld. Met haar lang aangehouden close-ups en 
belichting creëert ze als het ware een clair-obscur van Laurence. 

Onthutsend drama over het moederschap en latent, aanhoudend racisme

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Alice Dion          
Scenario            Alice Diop, Amrita David, Zoé Galeron, Marie N’Diaye      
Fotografie            Claire Mathon                         
Muziek                 Thibault Deboaisne  
Cast   Kayije Kagame, Guslagie Malanga, Aurélia Petit        
Duur                 122 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld 
2022                     Frankrijk 
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