
THE POWER OF THE DOG 
Golden Globe Beste Film en Regie, 8 Bafta-Nominaties, Zilveren Leeuw Beste Regie 
Venetië, Beste Cinematografie Filmfestival Toronto 

Bijna twintig jaar na ‘The Piano’ (1993) is Jane Campion opnieuw in de 
running om van haar nieuwe langspeelfilm een prijsbeest te maken. Of 
ze van de 12 nominaties die ze binnenhaalde er meer kan verzilveren 
dan bij haar vorige Oscarhit valt nog af te wachten. Maar van een 
comeback gesproken! Het scenario is gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Thomas Savage uit 1967. De bewerking is gedurfd 
eigenzinnig, onvoorspelbaar en van een psychologische complexiteit.  

‘The Power of the Dog’ speelt zich af in het Montana van 1920 waar 
twee single broers een ranch runnen. Phil en George Burbanks 
verschillen enorm van elkaar. Phil is het alfamannetje en dat laat hij te 
allen tijde gelden, waarbij hij niemand ontziet, zelfs zijn broer niet. Hij 
leeft naar het voorbeeld van een afwezige bijna goddelijke figuur 
Bronco Henry. Zijn broer George is veel zachtaardiger en wordt 
verliefd op een dienster Rose. Wanneer hij haar en haar zoon naar de 

ranch laat komen, leidt dit tot hoogoplopende spanningen op de ranch. 

Benedict Cumberbatch (Phil) is subliem als een stikjaloerse man die worstelt met zijn gevoelens 
en verleden, maar het zijn Kirsten Dunst als dienster Rose en Kodi Smit-McPhee als haar zoon 
die de show stelen. De film spat van het scherm door de uitmuntende cinematografie van Ari 
Wegner (‘In Fabric’) en grijpt je naar de keel door de onheilspellende score van Jonny 
Greenwood (‘There Will Be Blood’). Een verhaal in een western jasje waar heel diep opgekropte 
gevoelens onder de oppervlakte broeien die bijblijft door het acteertalent en zijn prachtige 
D.O.P. 

Perfecte balans tussen western en drama in het Montana van 1920

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 19 APRIL 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie                          Jane Campion 
Scenario                     Jane Campion 
Fotografie             Ari Wegner 
Muziek                       Jonny Greenwood  
Cast                            Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee 
Duur                            126 min 
Taal                             Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021                            Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland  
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