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Special Jury Award Amsterdam International 
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European FA 

De Oostenrijkse regisseur Nikolaus Geyrhalter heeft zijn 

film niet opgevat als een traditionele documentaire, maar 

eerder als een soort poëtisch essay waarin hij een beeld 

schetst van de hoog-technologische wijze waarop onze 

voedselvoorziening vandaag georganiseerd wordt. Hij is 

gefascineerd door wat we als consument anders nooit te 

zien krijgen: het massale en de gestroomlijnde, soms 

science-fiction-achtige efficiëntie. Zo zien we hoe 

duizenden kuikentjes op een lopende band worden 

gegooid en daarna door een mechanische arm in grote 

bakken worden uitgespuwd, hoe vissen via een slurf met 

honderden tegelijk uit een reservoir worden opgezogen, 

hoe sproeivliegtuigen heldergele zonnebloemvelden 

omvormen tot een dor maanlandschap. Geyrhalter laat 

zijn zorgvuldig gekadreerde sequenties voor zichzelf 

spreken: geen verteller, zelfs geen voice-over die 

commentaar levert, geen interviews, geen muziek ook, 

alleen mechanische of dierlijke geluiden en amper 

hoorbare flarden van dialogen (er komen nauwelijks 

mensen in beeld). Met deze efficiënte aanpak grijpt hij 

terug naar de kern van het documentaire maken. Beelden 

en geluiden spreken voor zich, de stiltes tussendoor 

verschaffen de kijker de tijd om na te denken. Dit is geen 

schandaaldocumentaire: onze voedselbevoorrading lijkt 

legaal, hygiënisch en vooral zeer efficiënt te verlopen. 

Evidente en minder vanzelfsprekende fasen in dit proces 

worden getoond zonder dat de regisseur zijn onderwerp 

stigmatiseert, maar hij stelt wel essentiële vragen over de 

wijze waarop ervoor wordt gezorgd dat in deze 

consumptiemaatschappij iedereen vlees, groenten en 

fruit op zijn bord krijgt. Is dit de prijs die daarvoor moet 

worden betaald? Het menselijk vernuft dat hier wordt 

gedemonstreerd, wekt onze verbazing en 

verwondering/bewondering, maar ook ons onbehagen 

om de bevreemdende manier waarop onze voedselketen 

blijkbaar in elkaar steekt. Een aangrijpend document !  
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