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Gouden Leeuw Venetië, Golden Globe Regie en Muziek, 13 Oscarnominaties 
 
 

De nieuwe film van de Mexicaanse cultcineast 
Guillermo del Toro is een gelaagd sensueel  
sprookje voor volwassenen, gesitueerd in 
Baltimore, pal in de Koude Oorlog in 1962. 
Na haar meesterlijke rol in ‘Maudie’ kruipt Sally 
Hawkins hier in de huid van Elisa Esposito, een 
schoonmaakster zonder stem. Twee vrienden 
heeft ze: haar zwarte collega Zelda (Olivia 
Williams) en haar buurman Giles (Richard 
Jenkins) met wie ze een passie voor oude 
musicals deelt. De drie buitenbeentjes doen hun 
best te overleven in een kille, vijandige wereld.  
Elisa’s monotone leventje krijgt kleur wanneer 
ze op het labo van het overheidsgebouw waar 
ze poetst, een waterwezen ontdekt. Het 
moerasmonster, ooit als god vereerd in zijn 
habitat, is het laatste in zijn soort en wordt door 
wetenschappers en geheim agenten bestudeerd 
met strategische bedoelingen. Slechterik met 

dienst is Strickland (Michael Shannon) die ooit biologie studeerde en voor wie het 
monster slechts een smerig beest uit het Amazonewoud is. Vanachter de 
sprookjesachtige façade krijgen we een vuistslag van een metafoor over onze 
donkere, onverdraagzame tijden. Maar dan helt de spionagethriller over naar een 
fantasierijke lovestory. De fysiek en psychisch getekende Elisa hunkert net als 
het mysterieuze wezen naar liefde. En is liefde niet net als water? Neemt ze niet 
die vorm aan die ze moet aannemen?  
Met de betoverende muziek van Desplat, de feeërieke decors en magistrale 
special effects daarbovenop is dit moderne ‘Beauty and the Beast’- verhaal niet 
te missen!  

 
Maatschappijkritisch, spannend en sensueel sprookje 
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