
Cannes 2014: 

Aziatische blikvangers in de Marché 

Zoals vaak het geval is, waren sommige films die de meeste indruk op ons maakten te zien in de Marché, en niet in de officiële selectie van het filmfes-

tival. 2014 reveleerde zich als een topjaar voor de Aziatische cinema, met enkele toppers uit onder andere Japan, China en Korea. Buiten een anima-

tiepareltje als het hilarische Frog Kingdom waren er een aantal titels die echte blockbusters zijn geworden in eigen land, vaak mede dankzij grote 

budgets die we vroeger alleen maar konden verwachten van Hollywoodfilms. Hier een eigenzinnige selectie! 



The Pirates 

Het verhaal 

We schrijven het jaar 1388. Op het eiland Wihwa kon-

digt de Koreaanse generaal Yi Songgye aan dat hij 

heeft beslist om niet verder te trekken naar noordoos-

telijk China, waar hij samen met de Mongolen tegen 

het leger van de nieuwe Mingdynastie hoort te vech-

ten. In de plaats daarvan wil hij terugkeren naar Kae-

song om daar de Goryeodynastie omver te werpen. 

Het gros van Yi’s manschappen lijkt de bevelen aan te 

nemen, tot militair Joong ze in twijfel begint te trek-

ken, waarop de generaal hem laat doden. Aanvanke-

lijk weet soldaat Jang Sa-jung zijn medesoldaat nog te 

redden, maar uiteindelijk moet ook hij het onderspit 

delven, al slaagt hij er wel in om met zijn leven weg te 

komen. 

Elders slaagt de piraat So-ma erin om een schip te en-

teren dat gouden boeddhabeeldjes en slavinnen ver-

voert. Wanneer een van de bemanningsleden per on-

geluk een van de beeldjes in de zee laat vallen, springt 

eerste matroos Yeo-wol er achteraan. Onderwater 

ontmoet ze een licht gewonde walvis waar ze al 

onmiddellijk een grote affiniteit mee voelt. 

Drie jaar later ontdekt de bemanning van So-ma dat 

hij bereid is zeven piraten op te offeren om de autori-

teiten tevreden te stellen en vervolging te vermijden. 

Yeo-wol komt in opstand, verslaat haar voormalige 

kapitein en neemt de leiding over. 
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Rond dezelfde tijd krijgt de bemanning van een schip dat het koninklijk zegel en de 

naam voor een nieuwe dynastie – Joseon – vervoert een baby walvis in het zicht. 

De bevelhebber beslist om jacht te maken op het dier, maar zijn schip wordt al snel 

tot zinken gebracht. Tot overmaat van ramp eet de walvis het koninklijk zegel op. 

Het duurt niet lang voor verschillende partijen elk om hun eigen redenen op zoek 

gaan naar de walvis om het zegel te recupereren, waaronder een bandietenbende 

die geleid wordt door de gedeserteerde Jang Sa-jung, de piraten van Yeo-wol en de 

regering zelf. Het resulteert allemaal in een wilde klopjacht en een aantal dodelijke 

schermutselingen tussen de verschillende geïnteresseerde facties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kort 

The Pirates is een Koreaanse spektakelfilm van ongeveer 15 miljoen dollar van re-

gisseur Seok-hoon Lee, die na een aantal zeer succesvolle dramedy’s, romcoms en 

komedies (waaronder Dancing Queen) nu ook een historisch avontuur met komi-

sche accenten in de stijl van Pirates of the Carribean onder handen mocht nemen. 

De spectaculaire vechtkunstdemonstraties en steracteurs zorgden ervoor dat The 

Pirates een Blue Dragon Award, twee Grand Bell Awards en nog eens acht nomina-

ties binnenhaalde. Een topper, dus! - Ignace Paepe 



Lupin III 

Het verhaal 

De half-Franse, half-Japanse Arsène Lupin the Third wordt al jaren beschouwd als de grootste dief van de wereld. Hij steelt eerder als een sport dan om geld te verdie-

nen en stuurt de binnenkort voormalige eigenaars steevast een verwittiging dat hij aan de haal zal gaan met (een van) hun bezitting(en). Bovendien werkt hij binnen 

het raamwerk van ‘The Works’, een groep meesterdieven die wordt vervolledigd door scherpschutter Jigen en de knappe Fujiko. Ook computerspecialist Pierre en bol-

leboos Michael maken deel uit van het team, maar wanneer die laatste The Works verraadt, hun vaderfiguur vermoordt en zelf aan de haal gaat met een kostbaar ju-

weel om het vervolgens te kunnen verkopen aan een Thaise antiekhandelaar, besluiten de overige leden om wraak te nemen. Ondertussen zit ook Interpolinspecteur 

Zenigata hen echter op de hielen… 
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In het kort 

Lupin III was een van de allereerste mangapersonages. Hij werd 

bedacht door auteur en tekenaar Kazuhiko Katō (beter bekend als 

Monkey Punch), die hem baseerde op de verhalen rond de fictieve 

Arsène Lupin, bedacht door Maurice Leblanc, en er een extra dosis 

James Bond en d’Artagnan aan toevoegde. Sinds de eerste manga 

rond Lupin III verscheen in 1967, is de dief met de onafscheidelijke 

rode jas al in tal van manga’s, vier animereeksen, vijf animatiefilms, 

verschillende games, televisiespecials en zelfs een musical versche-

nen. Deze Lupin III is echter nog maar de tweede ‘live-action’ film, 

de eerste sinds Strange Psychokinetic Strategy uit 1974. Het groot-

ste deel van de film wordt bovendien in het Engels gesproken, wat 

de toegankelijkheid nog verhoogt. Die keuze is wellicht te danken 

aan het feit dat regisseur Ryûhei Kitamura, die in 2000 furore 

maakte met zijn geweldige low-budgethorrorfilm Versus, recente-

lijk nog twee succesvolle Amerikaanse films inblikte: The Midnight 

Meat Train (met topacteurs Bradley Cooper en Brooke Shields) en 

No One Lives (met Luke Evans). Dat de acteerprestaties van de 

hoofdrolspelers bij de absolute hoogtepunten horen in deze film, 

hoeft dan ook niet te verwonderen. - Dirk Vandereyken 



Rurouni Kenshin 2: Kyoto Inferno & 

 Rurouni Kenshin 3: The Legend Ends 

Het verhaal 

‘Geloof je in de hel?’ vraagt de angstaanjagende moordenaar Shishio aan politiekapitein Saitoh na diens volledige patrouille moeiteloos eigenhandig te hebben afge-

slacht. Boven hem hangen talloze agenten aan touwen te bengelen terwijl hij wordt omringd door zijn krankzinnige volgelingen en een muur van vuur. ‘Een wereld die 

op deze manier gewassen is in bloed verdient zeker de naam “hel”,’ vervolgt Shishio voor hij de touwen een voor een kapot hakt en de politiemannen die nog leven 

voor de ogen van een verblufte Saitoh een gruwelijke dood in de vlammen tegemoet gaan.  
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Niet lang daarna wordt ex-zwaardvechter Kenshin Humura 

benaderd door de autoriteiten, die hem wegrukken van 

zijn vreedzaam bestaan bij zijn geadopteerde familieleden, 

zwaardvechtlerares Kaoru, student Myojin, straatvechter 

Sagara en dokter Megumo. In het kantoor van president 

Okubo – de vroegere opdrachtgever voor Kenshins huur-

moorden – krijgt hij te horen dat de labiele Shishio jaren 

geleden werd aangeworven als zijn grimmige opvolger. 

Tegen het einde van de voorbije oorlog werd Shishio voor 

dood achtergelaten en nu is de man teruggekeerd om 

wraak te nemen en de regering omver te werpen. Okubo 

vraagt aan Kenshin om tussenbeide te komen, maar die 

laatste heeft een eed gezworen om nooit meer te doden… 

In het kort 

De eerste Rurouni Kenshin was niet enkel een absolute 

blockbuster, maar kon ook rekenen op unaniem uitsteken-

de besprekingen van jullie, de journalisten. Rurouni Kens-

shin 2: Kyoto Inferno en Rurouni Kenshin 3: The Legend 

Ends doen wat niemand verwacht had en dat is het eerste 

deel van deze trilogie overtreffen. Net als de oorspronkelij-

ke film, zijn deze twee rolprenten gebaseerd op de oor-

spronkelijke mangareeks. Omdat het gaat om de verfilming 

van een verhaallijn die eerst breed was uitgesmeerd over 

zo’n 40 anime-episodes en 100 manganummers, werd er 

gekozen om deze epische finale te presenteren als twee 

films en dat was een immens goede zet. De cinematogra-

fie, de complexe vechtscènes en de uitstekende acteer-

prestaties zijn immers allemaal van de bovenste plank. Ze-

ker niet te missen, dus! - Ignace Paepe 



The Admiral: Roaring Currents 

Het verhaal 

Nadat hij er niet in geslaagd was om een Japanse dubbelspion die zijn rangen had 

geïnfiltreerd te identificeren, werd admiraal Yi Sun-shin door de Joseondynastie in 

gevangenschap geplaatst en gemarteld. Het is ondertussen 1597 en de Japanners zijn 

aan een tweede invasie begonnen. Tijdens een enorme zeeslag die plaatsvond terwijl 

Yi uit actie was, werd een groot deel van de Koreaanse vloot echter vernietigd, waar-

door de admiraal zich genoodzaakt ziet om in een korte tijd 12 slagschepen zeewaar-

dig te maken… tegen een Japanse vloot die er meer dan 300 telt.  

Om toch een kans te kunnen maken stuurt hij een aantal spionnen uit en die komen 

terug met verrassend nieuws: admiral Wakizaka – Yi’s oude aartsvijand – heeft de 

hulp ingeroepen van Kurushima, een piraat die door de Japanse heerser is aangewor-

ven om Yi te verslaan… 
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In het kort 

The Admiral: Roaring Currents is een indrukwekkende blockbuster met 

zeegevechten die zo realistisch zijn dat ze zelfs de oorlogen in Holly-

woodfilms overtreffen. Het verhaal is bovendien historisch correct en 

toont de slag van Myeong-Nyang, een van de belangrijkste confronta-

ties tussen de Koreaanse en de Japanse vloot uit de geschiedenis. Kos-

ten nog moeite werden gespaard om alles realistisch over te brengen 

op zowel het witte doek als het kleinere scherm en dat legde de film 

zeker geen windeieren – met een Blue Dragon Award, vier Grand Bell 

Awards en daarbovenop twaalf niet ingezilverde nominaties was The 

Admiral: Roaring Currents een van de grote slokoppen tijdens de recent-

ste twee grote Koreaanse filmfestivals en het zou ons niet verbazen als 

hij ook internationaal nog een grote carrière zal kennen. - Dirk Vande-

reyken 

Gelieve ons te contacteren op  

dirk@badass.be of  

+32 494 38 27 44  

voor recensie– of wedstrijdexemplaren! 

 

 

Vergeet je ook niet aan te melden op de persdienst 

van www.splendid-film.nl/ceemes  

voor foto’s en meer info! 
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