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Filmavond met inleiding van Nelleke Nicolai 25 maart 2022

Beste collega's van PAC West
De werkgroep Psychoanalyse en Film van PAC West organiseert een filmavond met de film “The Power of the
Dog” die veel nominaties kreeg (o.a. 12 voor de Oscar's 2022) en al een aantal prijzen gewonnen heeft (zoals
afgelopen zondag de prijs voor beste film en beste director op de Britisch Academy Film Awards).
Dit westernachtige drama uit 2021, gesitueerd in de jaren 20 van de vorige eeuw, speelt zich in magistrale
landschappen af. Het is geregisseerd door Jane Campion. Zij heeft het scenario geschreven naar een roman van
Thomas Savage uit 1967 waarin haar belangrijke thema' s terug komen: "dysfunctionele gezinsdynamiek, de grillen
van seksueel verlangen en de malaise van het mannelijke ego".
"Een stoer, somber drama over de wraak die mannen veroorzaken. Prachtig gefilmd in gedempte tinten terwijl de
camera met een opzettelijk sluipende gang om het ranchhuis cirkelt" (The Guardian).
De komst van de nieuwe vrouw Roos Gordon (Kirsten Dunst) van zijn gevoelige en beschaafde broer Georges
Burbank (Jesse Plemons) en van haar zoon Peter (Kodi Smit-McPhee) stoort de charismatische stoere rancher Phil
Burbank (Benedict Cumberbatch) die een vijandige en kwellende verhouding met hen aangaat. Er ontstaat een
psychologische spel tussen de personages (maar ook met de kijkers) over wie echt de macht over wie heeft en wat
die macht is. De kijker wordt meegezogen in dit machtsspel.
Voor de teaser van de film klik op https://youtu.be/ELvKuuXdfCU
Let op: Bij minder dan 20 aanmeldingen wordt deze filmavond uitgesteld. Meld je dus aan voor 22 maart!

Presentatie: Nelleke Nicolai verzorgt een psychoanalytische inleiding bij deze film. Daarna is er gelegenheid voor
vragen en discussie.
Tijd : 19.00 - 22.30 uur
Locatie: De Fabriek Burgemeester Bosstraat 46 3043 GD Rotterdam
De deelname is kosteloos, u kunt zich tot 22 maart 2022 aanmelden via secretariaat van het PAC West via
secr@pacwest.nl.
We stellen het zeer op prijs als u deze uitnodiging verspreidt onder uw GGZ collega's.
Namens het PAC bestuur en de werkgroep Psychoanalyse en Film,
Pascale van Rees
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