
WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY  
Zilveren Beer Berlijn en Zilveren Hugo Chicago 2021 

Onlangs bekroond met een Oscar voor ‘Drive My Car’, wordt de 
Japanse regisseur  Ryûsuke Hamaguchi vooral  gelauwerd voor zijn 
herkenbare filmstijl, duidelijk verwant met en schatplichtig aan 
Howard Hawks, John Cassavetes en Eric Rohmer.  

Zijn film is een trilogie over liefde, verraad, toeval en wendingen van 
het lot.  

Het eerste luik behandelt een driehoeksverhouding, het tweede een 
verleidingstruc die de mist in gaat en het derde een ontmoeting die 
plaatsvindt door een misverstand. 

In het eerste verhaal praat Tsugumi met haar vriendin Meiko tijdens 
een autoritje in geuren en kleuren over een nieuwe verovering met 
wie ze net een afspraakje heeft gehad. Wanneer ze uit elkaar gaan, 
bezoekt Meiko een oude vlam. De ontnuchtering volgt.  

In het tweede segment praat een oudere vrouw Nao met Sasaki, een jongen die zijn professor 
Segawa smeekt hem niet in de steek te laten. Segawa is onbewogen, waardoor Sasaki dreigt 
verschillende kansen te mislopen. Op wraak belust, overtuigt hij Nao om Segawa in een 
erotische val te lokken, maar die laat de deur open.  

In het derde deel ontmoeten twee klasgenoten, Nana en Moka, elkaar na twintig jaar in het 
treinstation. Moka heeft net een schoolreünie bijgewoond, maar ziet nu de persoon terug voor 
wie ze gevoelens koesterde. Nana is verward en verbijsterd maar toch blij haar terug te zien. 
Naarmate het gesprek vordert, komen ze tot een alarmerende ontdekking. 

De regisseur toont zich een stille getuige en scherp observator en laat bij iedere aflevering een 
opening. We krijgen een inkijk in de complexiteit van de personages, leren hun gedrag en 
interessante interacties begrijpen. Het rad van fortuin is soms ook een spinnnwiel van emoties. 

Boeiend drieluik waarin geschakeld wordt tussen komedie en tragedie.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 14 JUNI 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie             Ryûsuke Hamaguchi      
Scenario            Ryûsuke Hamaguchi   
Fotografie           Faraz Fesharaki                  
Muziek  Yukiko Iioka          
Cast                    Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Hyunri e.a. 
Duur                     121 min 
Taal   Japans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Japan 
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