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Grand Prix Filmfest Gent 2021, Beste Film in Hamburg, San Sebastián, Istanbul  

De provocatieve Argentijns-Franse filmregisseur Gaspar Noé gaat 
in zijn films meestal voor het hallucinogene, experimentele genre 
met veel geweld, drugs en thrillerelementen (‘Irréversible’, ‘Enter 
the Void’, ‘Climax’), maar deze keer kiest hij in ‘Vortex’, zijn zesde 
film, voor het thema liefde in tijden van dementie.  

De openingsscène toont ons twee gehuwde bejaarden in een 
appartement in Parijs genietend van een wit wijntje. De 
alomtegenwoordigheid van boeken wijst erop dat beiden een goed 
gevuld intellectueel leven leiden.  
Door de techniek van splitscreen krijgen we daarna twee 
verhaallijnen of twee interpretaties van het moment te zien.  Op 
deze inventieve manier accentueert Noë het isolement en de 
verscheurdheid waarin een koppel terechtkomt als een van de 
partners aan alzheimer lijdt.  

Dario Argento, Italiaanse maestro van de horror, speelt een cinefiel 
van Italiaanse afkomst die boeken en artikels schrijft over film. 

Momenteel werkt “hij” aan een boek “Psyche” over het verband tussen droom en film. “Zij” 
(Françoise Lebrun) is een voormalige psychiater die  getroffen wordt door alzheimer. Zij sloft als 
een zombie door de kamers van het appartement. Als ze al eens de woonst verlaat en de weg 
niet meer terugvindt, veroorzaakt dit grote paniek én wrevel bij hem. Diepe liefde en 
bekommering maar ook onbegrip en kwaadheid vechten bij hem soms om voorrang.  

Na het aftakelende brein van Anthony Hopkins in ‘The Father’ en Michael Haneke’s pakkende 
‘Amour’ met de betreurde Jean-Louis Trintignant, is dit misschien wel de meest poëtische 
dementiefilm en dat van enfant-terrible Noé. Dit is voornamelijk te danken aan de intense 
vertolkingen van Dario Argento en Françoise Lebrun en het werk van de Belgische cameraman 
Benoît Debie.  

Filmisch meesterwerk over een bejaard koppel in de tang van alzheimer.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 13 SEPTEMBER 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie             Gaspar Noé       
Scenario            Gaspar Noé   
Fotografie            Benoît Debie                   
Muziek                  Jonathan Acbarden   
Cast   Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz, Kylian Dereth   
Duur                 135 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld 
2021                     Frankrijk 


	Info
	VORTEX
	Grand Prix Filmfest Gent 2021, Beste Film in Hamburg, San Sebastián, Istanbul

