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THE FAREWELL
Golden Globe Beste Actrice Hoofdrol, meerdere Awards op diverse festivals
De Chinees-Amerikaanse Lulu Wang, geboren in Bejing, verhuisde
ze met haar ouders naar Miami toen ze 6 was. Net als Billi moest
ze definitief afscheid nemen van het China dat ze achterliet en dat
was behoorlijk wennen. Logisch dus dat ze de culturele verschillen
en tegenstellingen tussen moderne maatschappij en traditie
aansnijdt.
Een dodelijke ziekte betekent vaak een lange en pijnlijke
aftakeling en de hoop op beterschap slinkt. Is het daarom wel
goed om te weten dat je doodgaat? Lulu Wang werd met deze
vraag geconfronteerd, toen haar eigen oma terminaal was en haar
familie dat voor haar geheim hield. Over dit dilemma maakte
Wang deze wel erg persoonlijke film, “gebaseerd op een echte
leugen”.
Wanneer Billi (gespeeld door Awkwafina, artiestennaam van de
New Yorkse rapper - actrice Nora Lum) naar haar familie reist om
het huwelijk van haar neef en zijn Japanse vriendin te vieren,
blijkt deze familiereünie een dekmantel. Iedereen weet dat Billi’s
grootmoeder Nai Nai terminaal ziek is, behalve de oma zelf, die
naar aloud Chinees gebruik in het ongewisse wordt gehouden. Zo wordt het huwelijksfeest ook
meteen een afscheidsfeest.
Toch is de film niet zwaar op de hand. Een milde melancholie is voortdurend aanwezig in “The
Farewell”. Het is een luchtig en fijngevoelig drama waarin iedereen het goed voorheeft met de
oma en elkaar: Billi met haar westerse blik, maar ook de generatie van haar ouders, die China
verliet en zich misschien net daarom vastklampt aan tradities. Stralend middelpunt is Nai Nai
(Shuzhen Zhao) die zichtbaar geniet van alle aandacht.
Fijngevoelig familiedrama met een milde melancholie.
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