
TRIANGLE OF SADNESS 
Gouden Palm Cannes 2022  

De Zweed Ruben Östlund zagen we al eerder aan het werk in zijn 
excentrieke Gouden Palm-film ‘The Square’, een satire op de 
kunstwereld. Met zijn eerste Engelstalige film wil hij komaf maken 
met wat hij de “Europese arthouseziekte” noemt, die ons te vaak 
met ernstige thema’s opzadelt. Hij wil op een verstandige manier 
een groot publiek entertainen. 

‘Triangle of Sadness’ begint in de modewereld met twee 
fotomodellen/influencers Carl en Yaya die -eerder uit strategische 
overwegingen- een celebritykoppel vormen dat zoveel mogelijk 
volgers wil krijgen op sociale media. Meteen een uithaal naar de 
oppervlakkigheid van de mode-industrie.  

In het tweede deel vertrekt het koppel Carl (Harris Dickinson) en 
Yaya (de onverwacht overleden Charlbi Dean) op cruise aan boord 
van de Christina O, eens het luxejacht van Onassis. Aan boord 
bevindt zich een zootje ongeregeld van steenrijke en excentrieke 

passagiers, zoals een neoliberale Russische kunstmestbaron die aankondigt “I sell shit” en een 
Engels koppel dat rijk werd met de verkoop van landmijnen (!) en een marxistische 
Amerikaanse kapitein (Woody Harrelson). Het is de gelegenheid om die wereldvreemde, 
verwaande en vaak gewetenloze miljardairs uit te lachen in een aantal knotsgekke, 
provocerende scènes. Het wordt almaar ongemakkelijker en wanstaltiger. Het schip komt in een 
storm terecht met een enorme chaos aan boord tot gevolg.  

Het derde deel, na de schipbreuk, speelt zich af op een onbewoond eiland. Hier komt met een 
machtswissel de rode draad van het verhaal naar boven. Nu kan de crew- met de toiletmanager 
in de hoofdrol- de miljonairs naar haar pijpen laten dansen en zijn de rollen omgekeerd. Zo 
wordt het een film over (sociale) ongelijkheid en hoe die deel uitmaakt van ons leven, het 
kapitalistische systeem en de menselijke natuur.  

Provocerende, groteske en soms wrede satire.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 14 FEBRUARI 2023 ENKEL OM 19:45

INFO 
Regie             Ruben Östlund           
Scenario            Ruben Östlund      
Fotografie            Frederik Wenzel                         
Muziek                 Mikkel Maltha, Leslie Ming    
Cast   Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson       
Duur                 147 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                     Zweden  
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