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Nordic Council's Film Prize 2010 en Nominatie 

Gouden Beer Berlijn 2010,  

Twee broers kunnen met moeite het hoofd boven water 

houden. De ene worstelt met een heroïneverslaving 

terwijl hij in zijn eentje voor zijn zoon probeert te 

zorgen, de ander komt juist uit de gevangenis en leidt 

een geïsoleerd bestaan bij de gefrustreerde broer van zijn 

ex-vriendin. De laatste keer dat de twee elkaar gezien 

hebben, was op de begrafenis van hun moeder. Niet 

meteen de meest opgewekte film dus. De reden van hun 

donker bestaan ontploft dan ook recht in je gezicht bij 

het begin van de film. Maar hou je strak, de twee 

afzonderlijke verhaallijnen haken zo subtiel in elkaar dat 

de prent ongenadig onder de huid kruipt. De impact van 

het sobere camerawerk zorgt voor een dromerige 

wintersfeer, terwijl de briljant gecaste en deels onervaren 

acteurs de helft van het plot vertolken met enkel hun 

blik. Twaalf jaar is het ondertussen geleden dat regisseur 

Vinterberg filmgeschiedenis schreef met zijn dogma-

icoon Festen. Toen de dwarse Deen het voor zijn 

daaropvolgende films over een andere boeg smeet, 

geraakte hij in de vergetelheid en zijn prenten It's All 

About Love en Dear Wendy geraakten nauwelijks nog 

over de landsgrenzen. Submarino daarentegen wordt 

algemeen gezien als zijn wederopstanding. Hoewel hij 

de dogma-regels ontgroeid is, koos hij nog steeds voor 

een onervaren cast en een rauw-realistische verfilming 

die geenszins wil verzachten. Gerijpt als regisseur en 

acteur brengt hij een uiterst gebalanceerde prent met 

beelden die zo sterk voor zich spreken dat dialogen haast 

overbodig worden. (S.V.) Cinema op z'n best!  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1322385/ 
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