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Winnaar NHK Award Sundance Film Festival 2019 

Regisseur Laure de Clermont-Tonnerre trekt voor haar langspeel-
debuut naar Carson City State Prison, in Nevada, waar zware 
criminelen hun gevangenisstraf uitzitten.   
De Française mengt de oer-Amerikaanse gevangenisfilm en western 
met haar Europese filmtaal en vooral haar fascinatie voor (therapie-) 
dieren.  Zo maakte ze eerder een kortfilm ‘Rabbit’, waarin een 
vrouwelijke gedetineerde in haar cel een konijn moet verzorgen, om 
op die manier haar leven weer op te pakken.  
“Ik kan niet goed met mensen om”, zegt Roman tegen de psycholoog 
als hij uit de isoleercel mag.  De kaalgeschoren gevangene (Matthias 
Schoenaerts) uit zich immers makkelijker met geweld dan met 
woorden.  
Sommige gevangenen krijgen een uniek rehabiliteringsprogramma 
waarbij ze Mustangpaarden helpen temmen. Roman Coleman moet  
met zijn gewelddadig verleden in het reine komen en zichzelf leren 
beheersen.  Al gauw blijkt dat een wild dier temmen geen evidentie 
is, maar om geduld en  zelfcontrole vraagt. Hij moet zijn instinctieve 

kant bovenhalen om één te worden met het ontembare dier. Geholpen door veteraantrainer 
Myles (Bruce Dern) en medegevangene Henry (Jason Mitchell) vindt Roman steeds meer zijn 
menselijkheid terug.   
De bijna tekstloze rol van een introverte man, vol inwendige woede, krachtig in lichaam en 
uitstraling is Schoenaerts op het lijf geschreven, net als in ‘Rundskop’ en ‘De Rouille et d’Os’. 
Niet toevallig zijn dit ook films waarin de dierlijke kant van de mens op de plot weegt. 

De onheilzame woestijn en de gevangenis zijn settings, waarbinnen zonlicht voor een 
sprankeltje hoop zorgt. De meesterlijke Ruben Impens weet dit, net als de interactie tussen 
mens en dier, prachtig te capteren en  draagt zo bij tot de thema’s rond vrijheid en verlossing. 

Integere film over de helende relatie tussen mens en dier.
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