
THE WORST PERSON IN THE WORLD 
Beste Actrice Cannes 2021, North Sea Port Audience Award FF Gent 2021  

De Noorse regisseur Joachim Trier houdt van confrontatie in zijn films.  
Met zijn drugsdrama ‘Oslo,31.August’ en het indringende verhaal over 
de verwerking van vroegtijdig overlijden ‘Louder than Bombs’, werd 
hij warm onthaald op de vele internationale filmfestivals. Ook 
‘Thelma’ een psychologische horrorthriller gesitueerd in een 
fundamentalistisch- protestantse gemeenschap kon menig cinefiel 
bekoren.  
Het was dan ook een verrassing dat Trier dit jaar in Cannes kwam 
met een romantische komedie, maar dan wel eentje met een 
weemoedige kant. 

In ‘The Worst Person in the World’ staat een zoekende en twijfelende 
Julie centraal, weergaloos vertolkt door Renate Reinsve, die voor haar 
rol in Cannes terecht gelauwerd werd. Julie nadert de 30 en weet nog 
steeds niet goed wat ze met haar leven aan moet.  In een 
samenleving waar de verwachtingspatronen almaar benauwender 

worden, zoals blijkt bij de boomers in haar vriendenkring, probeert Julie zich aan te passen. Ze 
stuurt haar professionele leven meermaals een andere richting uit en maakt een einde aan haar 
stabiele relatie. Mannen komen, gaan of worden de laan uitgestuurd. Is de grillige Julie hierdoor 
de “worst person in de world” of toch niet ?  

Trier doorbreekt de dodelijke voorspelbaarheid van de doorsnee romcom en experimenteert 
zowel met inhoud als met vorm. 
De film, ingedeeld in  12 hoofdstukken (plus proloog en epiloog), beweegt subtiel heen en weer 
door de tijd, met cinematografische hoogstandjes zoals de scène waarin Julie door Oslo holt 
terwijl de wereld rondom haar blijft stilstaan.  
Bovenal is Triers nieuwste een bitterzoete komedie en een ode aan de onvolmaaktheid van het 
leven en de besluiteloosheid. Recensenten gewagen van “an instant classic”. 

Vrolijk geschifte film, doordrongen van droefheid net als zijn hoofdpersonage.
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INFO 
Regie             Joachim Trier     
Scenario            Joachim Trier, Eskil Vogt 
Fotografie           Kasper Tuxen                   
Muziek  Ola Flottum          
Cast                    Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum 
Duur                    128 min 
Taal   Noors / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Noorwegen, Frankrijk, Zweden 
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