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Prijs van de Jury op het Filmfestival van 
Venetië 2012, drama 

Na successen als ‘Respiro’ en ‘Nuovomondo’ 
is Crialese terug met een prachtig familie-
epos. De film is door Italië verkozen tot 
inzending voor de Oscar ‘Beste buitenlandse 
film’. ‘Terraferma’ speelt zich af op een 
prachtig eiland voor de kust van Sicilië dat 
voornamelijk wordt bewoond door 
eenvoudige vissersfamilies. Op Linosa 
verschijnen boten vol met illegale migranten 
uit Noord-Afrika. Volgens de wet is het 
verboden om enig contact te hebben met de 
nieuwkomers en is het verplicht om 
verdachte waarnemingen te melden bij de 
Italiaanse kustwacht. De gemeente ziet zich 
daarom gedwongen om de uitgeputte 
mannen, vrouwen en kinderen die worstelen 
om aan land te komen, de rug toe te keren. 
Tegen de achtergrond van het berglandschap 
met de omringende helblauwe zee, zorgt een 
Italiaanse familie voor een gepassioneerd 
drama. De vader van de familie, een oude, 
eigenwijze visser, weigert toe te geven dat 
de tijden veranderen en dat de zee hem 
misschien niet altijd in zijn levensonderhoud 
zal voorzien. Zijn zoon en dochter zijn beiden 
verhuisd, op zoek naar een beter leven en 
kiezen voor de groeiende mogelijkheden in 
het toerisme op het eiland. Daarnaast is er 
een roekeloze neef die te maken heeft met 
de concurrerende krachten van zijn moeder, 
oom en grootvader. Wanneer de familie een 
groep illegalen helpt te herstellen en een 
jonge, zwangere vrouw helpt te verbergen, 
wordt hun leven op zijn kop gezet. Dit 
humanitaire gebaar, bedoeld als tijdelijke 
ondersteuning, verandert al snel in een ander 
soort betrokkenheid als ze deze opvallende 
en trotse vrouw leren kennen. Geven ze haar 
aan zoals geschreven staat in de wet of 
maken ze andere plannen?  
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