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Nominatie Critics Choice Award 2010, Nominatie 3
CFCA Awards en 2 Golden Globe 2009,
Wanneer het hoofdpersonage van deze als
spionagethriller vermomde satire geinige onzin begint
uit te kramen als: “Ik ben 0014 want twee keer zo slim
als James Bond”, dan weet je waarom er een
uitroepteken staat in de titel. Het scenario is gebaseerd
op waargebeurde feiten maar veelfilmer Steven
Soderbergh vertelt het verhaal met nogal wat veel
tongue-in-cheeck. Matt Damon speelt Marc Whitacre, de
vicepresident van een landbouwmultinational, die ergens
begin jaren negentig naar de FBI stapt met onthutsende
informatie over zijn bedrijf. Het agro-concern zou zich
onledig houden met allerlei frauduleuze praktijken
gaande van illegale prijsafspraken tot bedrijfsspionage.
De twee FBI-agenten met wie Whitacre in contact komt,
vragen hem om harde bewijzen op tafel te leggen en
schakelen hem in als spion ad interim. Maar dan gaan de
poppen aan het dansen. Whitacre heeft een op zijn
zachtst uitgedrukt benevelde visie van de dingen. Zonder
een greintje van zijn trots te verliezen maakt hij er een
steeds verder escalerende warboel van. Met zijn
onschuldige smoeltje en steeds uitgestreken gezicht is de
twintig kilo dikkere Matt Damon perfect gecast als de
blunderaar Marc Whitacre. The Informant! baadt in een
onweerstaanbare kwajongensachtige sfeer. Dit wordt
versterkt door de bewust als een in koffie gedrenkte
vaatdoek gestileerde beelden en de muziek van de
legendarische filmcomponist Marvin Hamlisch (The
Sting, The Spy Who Loved Me). Steven Soderbergh
maakte na zijn Che Guevara-epos een ontspannende film
die vooral niet al te serieus moet genomen worden.
(A.L.) ‘Een absurde komedie, gedrenkt in tragiek !’
Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1130080/
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