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Audience Award op Amsterdam International 

Documentary Film Festival 2009 en 15 andere,  

Richard O'Barry was jarenlang de man die de dolfijnen 

voor de televisieserie Flipper ving en trainde. Tot op een 

dag een van de dolfijnen in zijn armen stierf. Volgens 

O'Barry pleegde het dier zelfmoord omdat het niet langer 

in gevangenschap wilde leven. Hij besefte dat deze 

majestueuze zoogdieren complexer zijn dan de 

gemiddelde circusact in het dolfinarium. Sindsdien tracht 

hij te boeten voor zijn zonden en vecht hij voor de 

rechten van dolfijnen en andere zeeschepsels. Samen 

met National Geographic-filmmaker Louie Psihoyos 

reist hij voor zijn eindeloze kruistocht naar Japan, waar 

naar verluidt elk jaar twintigduizend doflijnen het leven 

laten in de zeeën rondom deze Aziatische archipel. In 

ware guerillastijl filmt de regisseur in deze documentaire 

het drama van de inham van het visserdorp Taiji. Op het 

eerste gezicht lijkt dit dorp een idyllische plek waar 

respect heerst voor de magische aantrekkingskracht van 

dit prachtige wezen. Echter, niets is minder waar. In een 

inham die bewaakt wordt als een staatsgeheim proberen 

beide heren de waarheid te ontsluieren. Samen met een 

uitgebreid team van avonturiers, oceaanfotografen, 

camera-experten en duikers filmen ze undercover de 

ecologische gruwel van de inham. Terwijl ze op de 

hielen worden gezeten door de lokale politie en boze 

vissers die niet gesteld zijn op pottenkijkers, stellen ze 

de hebzucht van de dolfijnentertainmentindustrie, een 

miljardenbusiness, aan de kaak. De regisseur en zijn 

kompanen zijn als het ware de hoofdrolspelers in hun 

eigen spionagethriller. Ontdek uw innerlijke dolfijn en 

gaat dat zien! (A.L.) Een schitterend document !  
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