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Publieksprijs Afrika Festival 2007,  

Deze film brengt een schitterend en aangrijpend 

beeldend verhaal over wat zich afspeelt in een continent 

dat door de opwarming van de aarde van zijn primaire 

behoefte, nl. water, wordt afgesneden. Rahne, de 

Afrikaanse dorpsonderwijzer, beleeft samen met zijn 

vrouw Mouna, de geboorte van een derde kind, 

weliswaar een meisje… Bovendien stelt hij vast dat hun 

bron van leven, het levensnoodzakelijke water, 

uitgedroogd geraakt. Uiteindelijk blijkt migratie naar een 

beter leefklimaat een noodzaak. Maar de weg die hij met 

zijn gezin, zijn kameel Chamelle en een aantal geiten, 

zijn enige bezit, moet afleggen is lang, en in het Afrika 

van vandaag niet zonder gevaar… Met deze negende en 

kostbaarste lange speelfilm heeft Marion Hänsel (1949) 

haar meest geëngageerde film gerealiseerd. Hoewel 

geboren in Marseille, groeide Marion Hänsel op in 

Antwerpen, studeerde in Brussel en volgde filmstages in 

New York en Parijs. Ze was aanvankelijk actrice, maar 

verwierf internationale erkenning als cineaste en 

producente. Met films als Le Lit (1982), Dust (1985), 

Les Noces Barbares (1987), The Quarry (1998) e.a. 

demonstreerde ze niet alleen haar visueel talent, maar 

ook haar steeds wederkerende interesse in films met een 

universele, existentiële visie. Si le vent soulève les 

sables is opmerkelijk, enerzijds omwille van de 

fotografische beeldkeuze, authentiek en wars van 

schoonfilmerij, en anderzijds omwille van de gewild 

afstandelijke manier waarop Hänsel dit tegelijk 

mythisch-symbolisch en realistisch verhaal vertelt. 

‘Weet je dat twee miljard mensen al een tekort aan water 

hebben? Weet je dat ze momenteel golfclubs aanleggen, 

zodat Westerlingen een balletje kunnen slaan?’ aldus een 

cineaste, die terecht in 1987 tot ‘Vrouw van het jaar’ 

werd verkozen. Een unieke, boeiende film die nog lang 

nawerkt !  
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In samenwerking met het Internationaal Vertelfestival (Multicolore) 

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0889222 
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