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“Tot mijn grote plezier heb ik mee mogen doen
met de eerste editie van de jongerenjury van het
Internationaal FilmFestival Gorinchem. Ik ben hier
kennis mogen maken met een filmgenre waar ik
normaal gesproken niet snel mee in aanraking
zou zijn gekomen: arthouse. Dit interessante
genre kan ik nu toevoegen aan mijn filmsmaak.
CANCIóN SIN NOMBRE | WINNAAR 2021

LEDEN JONGERENJURY

NO HARD FEELING| HONORABLE MENTION

Hiernaast hebben wij tijdens het festival een
kijkje gekregen in de filmwereld via workshops
en gesprekken met regisseurs. Hier heb ik veel van
geleerd. Dit, samen met een grote gastvrijheid en gezellige
sfeer,
zorgde voor een memorabele week. Het was een enorm leuke ervaring!
Van woensdag 14 april tot zondag 18 april hebben wij, de jongerenjury,
7 films bekeken: Notre Dame du Nill, Rocks, Kuessipan, Canción sin
Nombre, No Hard Feellings (Futur Drei), Los Sonambulos en I am Greta.
Na het zien van deze bijzondere films, was het voor ons echter al
gauw duidelijk dat Canción sin Nombre in de top drie behoorde. De
zwart-wit film maakte met zijn soepele verwerking van de Peruaanse
cultuur en geschiedenis een grote impact op ons. Ondanks dat
het thema niet dicht bij ons stond, wist de film ons wel diep te
raken. Naast het pakkende verhaal waren wij als jury ook onder
de indruk van de cinematografie waarbij op elk detail was gelet.
Canción sin Nombre is een meeslepend verhaal die je op een
prachtige manier kennis laat maken met de Peruaanse cultuur
en jong en oud weet te raken. Een zeer verdiende winnaar.”
							

- ELISA WESTERLAKEN

De film die we hebben gekozen als winnaar, is een fantastisch filmwerk dat samen met
de cinematografie het verhaal overbrengt als een pareltje. Door het goede, natuurlijke
acteerwerk, word je helemaal meegezogen in de emotionele setting en gebeurtenissen uit
de film. Ook omdat het gebaseerd is op waargebeurde verhalen, komt de heftige situatie
van de hoofdrolspeler en bijpersonen nog dichterbij en haakt de film ook in op de vreselijke
omstandigheden waarin mensen verkeren, en soms nog steeds verkeren. Daarom raakt dit
bijzondere verhaal je echt en heeft het zeker de Youth Jury Award verdiend.
										

- SAM VAN WIJGAARDEN

Een winnaar kiezen van het IFFG is niet makkelijk. Door de competitie van stuk voor stuk mooie
en bijzondere films. “Canción sin nombre” vertaald “Song without a name” geregisseerd
door Melina León. De titel klinkt prachtig maar het was een hartverscheurend verhaal. Een
moeder die beroofd wordt van haar pasgeboren kind.
Ik ben zelf ook 20 jaar net als de hoofdpersoon en het idee dat dit bij vrouwen van mijn leeftijd
echt gebeurd tot op de dag van vandaag maakt mij bang. Dit maakte het acteerwerk enorm
sterk. Wat ze vertelde, hoe ze daarbij keek en bewoog. Het voelde niet alsof ze verdrietig
‘speelde’ maar het leek of ze dit echt was. De cinematografie was uniek. Een film in zwart-wit
is een gewaagde keuze en sprak mij enorm aan. Het vierkante formaat voegde echt iets toe aan
de stijl en de lugubere sfeer van de film. Er zaten aparte shots in waar de mensen vaag werden. Dit
was echt heel sterk. Een film die ik aan zou raden aan al mijn vrienden en een volledig verdiende winnaar van de
Youth Jury Award IFFG 2021!
														- LUNA VERHEIJ

