TUYA’S MARRIAGE (TUYA DE HUN SI)
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Festival Berlijn 2007: Gouden Beer en Festival
Chicago 2007: Silver Hugo & Speciale Prijs v.d jury,
Dit tragikomisch relatiedrama van Wang Quan’ An werd
op de Berlinale 07 met de Gouden Beer bekroond.
Portretten van sterke vrouwen zijn ons vooral bekend uit
de films van Zhang Yimou met zijn muze Gong Li. Even
opmerkelijk is de samenwerking tussen regisseur Wang
Quan’ An en zijn fetisjactrice Yu Nan; dit is hun derde
film samen. De Chinese economische ontwikkelingen
vormen een bedreiging voor de levenswijze van de
Mongoolse gemeenschap in het Noord-Westen, evenals
voor de natuur en het milieu. Boerengemeenschappen
zien zich gedwongen om naar de stad te verhuizen. Deze
film, gebaseerd op ter plaatse opgetekende feiten, brengt
ons het verhaal van Tuya, een boerenvrouw die met haar
man en kinderen in de Mongoolse steppe woont. Haar
man is sedert een ongeval blijvend invalide en zij moet
het vele en harde werk alleen verrichten: schapen
hoeden, de huishoudelijke taken en de tochten per
kameel om water te halen.Wanneer zij op advies van de
dokter het rustiger aan moet doen, besluit zij op papier te
scheiden en naar een nieuwe echtgenoot uit te kijken.
Wie haar als bruid wil, moet er echter ook de zorgen
voor haar eerste echtgenoot en haar kinderen bij nemen.
Dit licht satirische drama laat veel ruimte voor
bitterzoete humor en brengt een eerbetoon aan de
eeuwenoude Mongoolse nomadencultuur en de
vastberadenheid van de Chinese vrouw. Visueel
indrukwekkend zijn de mooie berglandschappen van
Binnen-Mongolië, in een prachtige fotografie van de
Duitse cameraman Lutz Reitemeier. Een filmische
aanklacht tussen realiteit en fictie met aandacht voor
lokale traditie en cultuur !
Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0949564/
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