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The Trap
Beste lezers,
The Trap, een film van Srdan Golubovic uit 2007, speelt in Belgrado. Het is
de periode na Milosovic, een geteisterd land, waarin mensen met moeite
goed proberen te zijn. Mladen en zijn vrouw Marja doen dat ook. Maar ze
worden geconfornteerd met een groot probleem, dat vooral Mladen tot het
uiterste zal brengen. Hun zoontje Nemanja heeft een hartoperatie nodig,
een dure hartoperatie in het buitenland. Alleen zo kan het leven van het
jongetje gered worden.

Wanneer Mladen naar de bank gaat om daar een lening te vragen, wordt
hem dit door de bankmedewerker (‘altijd blijven lachen’) geweigerd. Zijn
inkomen is te laag om krediet te krijgen. Alle hoop is voor het echtpaar
verloren. In deze uitzichtloze situatie biedt een onbekende man hem het
benodigde bedrag aan, maar hij moet er wel iets voor terugdoen. Hij krijgt
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een foto en een pistool. ‘Een slecht persoon’, zegt zijn opdrachtgever. ‘De
wereld is zonder hem beter af.’

Wat volgt is een combinatie van een drama en een thriller, door de film noir
beïnvloed, sterk en aangrijpend. De NRC noemde hem ‘een aantrekkelijke
genrefilm, die net als Krzysztof Kieslowski’s Dekaloog zinnige morele
vragen op tafel legt en je als kijker tot nadenken dwingt: wat zou jij
doen?’en vervolgt: ‘Maar The Trap biedt meer dan een zenuwslopend
verhaal met verrassingen.’ Kevin Thoma (Volkskrant) spreekt over ‘het
introverte, precies gefotografeerde maar daarom niet minder intense
thrillerdrama’ en noemt acteur Nebojsa Glogovac als vader Mladen ‘ronduit
overdonderend’.
Ik weersta de verleiding om meer te schrijven. Kom en zie zelf. Dat zegt veel
meer dan deze woorden op het scherm.

We vertonen The Trap op woensdag 13 april 2011 om 20.00 uur in De
Binder te Leersum. De zaal is open om 19.30 uur. Prijs onveranderd € 6.
Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren
kan via tel.nr. 0343-450261 of 0343-451274 of via
filmhuis.amerongen@skiam.nl.
Met weer een vriendelijke groet namens het Filmhuis,
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Theo Witkamp
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