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Regisseur Wang Xiaoshuai mag hier dan niet zo bekend zijn, toch is 
dit al zijn twaalfde film. Sommigen vergelijken hem met epische 
kleppers zoals ‘La Meglio Gioventù’ of ‘Novecento’ waarin niet alleen 
de geschiedenis van een familie, maar ook die van een land of zelfs 
een continent getekend wordt. 

Dit is het aangrijpende portret van twee bevriende Chinese 
gezinnen die samen opgroeien tijdens drie decennia van politieke, 
economische en sociale onrust. Een van de revolutionaire 
hervormingen van de Chinese overheid was de eenkindpolitiek, die 
ze invoerde om de bevolkingsexplosie tegen te gaan. Des te 
tragischer voor Yoajun Liu en Liyun Wang, die hun zoontje in een 
tragisch ongeluk verliezen. Ze verhuizen naar de andere kant van 
het land, ver van alle herinneringen en problemen die de dood van 
hun jongetje met zich meebrengt. Alles wat hun leven waardevol 
maakte, is verdwenen. Hoewel de twee gezinnen na het ongeluk uit 

elkaar gegroeid zijn, delen ze dezelfde zoektocht naar waarheid, verwerking en verzoening in 
maatschappelijk tumultueuze tijden. 

China ondergaat immers een volledige metamorfose in een razendsnel tempo, van 
communistische arbeidsstaat naar economische machine. Families, vriendschappen, liefde en 
zelfs het lot blijken onderhevig te zijn aan die veranderingen. Dit parallelle verhaal over de (zelfs 
globale) desastreuze gevolgen van de Chinese politiek, maakt Wang op een grandioze wijze 
tastbaar, triest en poëtisch in soms minutenlange shots. De twee verhaallijnen laten elkaar niet 
los. Dit magnum opus eist drie uur lang je volle aandacht en weet je even lang te boeien. 

Indringende en vlotte (familie-)kroniek. Een pareltje.

!     Filmclub 62    !    
Kinepolis zaal 8

DINSDAG  24 SEPTEMBER 2019  20:15

INFO 
Regie             Wang Xiaoshuai  
Scenario    Mei Ah, Wang Xiaoshuai  
Fotografie    Hyunseok Kim 
Muziek            Dong Yinghda 
Cast                 Wang Jingchum, Yong Mei, Ai Liya, Qi Xi,Du Jiang 
Duur                              180 min 
Taal                    Chinees / Nederlands en Frans ondertiteld 
2019                    China 


	Info
	SO LONG, MY SON (DI JIU TIAN CHANG)
	Grote Prijs Brussels IFF, Beste Acteur en Actrice Berlijn 2019

