
SIN SEÑAS PARTICULARES    
Prijzen Beste Regie in Stockholm en San Sebastian 2020 

Na twee geprezen kortfilms ‘De Este Mundo’ en ‘400 Maletas’, is dit 
het speelfilmdebuut van de jonge Mexicaanse regisseur Fernanda 
Valadez, dat zeer positief onthaald werd op het filmfestival van 
Londen en het Sundance Festival in 2020. Valadez focust op het 
extreme geweld dat haar thuisland dagelijks teistert. Met een 
voornamelijk vrouwelijke crew verbeeldt ze de situatie door de ogen 
van de moeder.  

Het begint wanneer Jesús (Juan Jesús Varela) zijn moeder Magdalena 
(ijzersterke vertolking van Mercedes Hernández) vertelt dat hij met 
zijn vriend Rigo naar het noorden van de Verenigde Staten trekt, op 
zoek naar werk. Maanden gaan voorbij, zonder nieuws.  

Magdalena besluit op zoek te gaan naar haar zoon, in een land waar 
niemand de waarheid durft te spreken.  Ze ontmoet Miguel (David 
Illescas), een jongen die na zijn deportatie uit de VS op zoek is naar 

zijn moeder. Samen reizen ze door dorre, desolate landschappen, gecontroleerd door milities, 
wanhopig op zoek naar aanwijzingen over hun geliefde familielid, een kledingstuk of een rugzak 
die hen kan leiden naar een mogelijke verblijfplaats.  

De onverschillige en hooghartige politie bladert in enkele boeken met verontrustende foto's van 
naamloze lijken die in het gebied zijn gevonden. Is haar zoon omgekomen in de woestijn? Heeft 
een drugskartel hem geliquideerd? Waar is Miguels moeder? Is dit een doofpotaffaire in een 
corrupte en bureaucratische maatschappij?  

‘Sin Señas Particulares’ is een hartverscheurende, keiharde film in het decor van  kale 
landschappen, zonder expliciete geweldsscènes en met een uitmuntende muziekscore. Een 
schreeuw van woede, van Mexicanen die zijn overgeleverd aan wetteloosheid, corruptie en de 
enorme marktkrachten die door de VS zijn gecreëerd. 

Noodkreet van een geslagen moeder in een cinematografisch pareltje. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 9 DECEMBER 2021 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Fernanda Valadez                                                    
Scenario        Astrid Rondero, Fernanda Valadez  
Fotografie    Claudia Becerril Bulos  
Muziek   Clarice Jensen  
Cast    Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela  
Duur                           97 min  
Taal                             Spaans / Nederlands en Frans ondertiteld   
2020                            Mexico / Spanje  
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