
zaterdag 25 augustus 2012

OpenluchtvOOrstelling

Medianeras 
georganiseerd door

int. Filmfestival assen | vrouw & film,
asser Filmliga en Filmhuis assen

aanvang ca. 21.30 uur
locatie assen, Markt | Kerkstraat

toegang gratis



Medianeras
duur: 95 minuten
regie: gustavo taretto

Martin en Mariana, twee dertigers in het turbulente en enorme 
Buenos aires, wonen recht tegenover elkaar, maar ontmoeten 
doen ze elkaar nooit. Ze komen op dezelfde plekken, maar merken 
elkaar nooit op. Zij loopt de trap af, hij loopt de trap op; hij stapt in 
de bus, zij stapt eruit; ze snuffelen in dezelfde videotheek, maar aan 
weerszijden van de stellages; ze zitten in de bioscoop zelfs in dezelfde 
rij, maar het donker houdt hen gescheiden. hun leven is hectisch en 
het lukt hen beiden niet om de ware te vinden.
toch is vanaf het begin duidelijk dat de twee soulmates voor elkaar 
bestemd zijn. Maar hoe kan je je ware liefde vinden in een wereldstad 
van drie miljoen inwoners?
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het parool ***
‘vol visuele flair – beeldrijm, animaties, 

visuele grappen. een lichtvoetig sprookje.’ 

 

de volkskrant ***
‘leuke personages en fijn acteerwerk.’.

vprO gids ****
‘een rake bespiegeling over het moderne 

leven, over mens versus constructie, 

gevat in prachtige composities en 

onderkoelde humor. Medianeras nestelt 

zich niet als een warme romcom in je 

hart, maar als intelligent, filmisch essay 

in je brein.’ 

info ook op websites 
asserfilmliga.nl, filmfestivalassen.nl en filmhuisassen.nl

de voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door


