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Naast Natalie Portman als actrice, 
spelen ook Makram Khoury en 
Shira Haas in de film.
Gebaseerd op het autobiografisch 
boek van de bekende Israëlische 
schrijver Amos Oz.
Synopsis: 
“Fania is een mooie moeder die 
worstelt met een bipolaire stoornis 
terwijl ze haar zoon Amos probeert 
op te voeden in Jeruzalem aan het 
einde van het Britse Mandaat van 
Palestina en de beginjaren van de 
staat Israël. Terwijl ze geconfron-
teerd wordt met de harde realiteit 
van het getrouwde leven van on-
vervulde beloftes en de integratie 
in een vreemd land, vecht Fania 
tegen de depressies en kan ze er 
slechts aan ontsnappen in haar 
wereld van dagdromen.”

groot succes in 
Cannes, 

is de eerste film 
geregisseerd door 

Natalie 
Portman

De tweede prijs van het Cannes 
festival, is gewonnen door de Hon-
gaarse filmmaker Laszlo Nemes en 
zijn Holocaust-drama “Son of Saul” 
met in de hoofdrol Geza Rohrig, een 
film die veel critici als grote winnaar 
zagen.
Sinds “Nuit et Brouillard” zijn er al 
tientallen films gemaakt die de gru-
wel van de naziconcentratiekampen 
in herinnering brachten, maar geen 
film wist die zo intens fysiek weer te 
geven als dit Hongaarse debuut van 
Laszlo Nemes.
Nemes zit zijn hoofdpersonage - de 
Joodse Saul, die deel uitmaakt van 
een Sonderkommando en binnen de 
benepen muren van Auschwitz 
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atalie Portman, geboren Natalie Hershlag (Jeru-
zalem, 9 juni 1981), is een Israëlisch-Amerikaans 
actrice. Ze werd in 2005 genomineerd voor een Os-
car voor haar rol in Closer, waarmee ze onder meer 

een Golden Globe won. In 2011 won ze de Oscar voor beste 
vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Black Swan. 
Portman is vooral bekend door haar rol van Padmé Amidala 
in Star Wars Episode I, II en III.
‘Portman’ is een artiestennaam, naar haar grootmoeders oor-
spronkelijke achternaam. Portman is Joods, van Poolse kom-
af. Ze werd geboren in Jeruzalem. Het gezin verhuisde naar 
Maryland, daarna naar Connecticut, waarna het zich op Long 
Island vestigde.
Portman werd ontdekt in een pizzeria toen zij elf jaar oud 
was, door een agente van Revlon, die haar als model wilde. 
Op haar twaalfde maakte zij haar filmdebuut in Léon van Luc 
Besson. Haar rol als meisje dat met een moordenaar bevriend 
raakte was het begin van een patroon van het vertolken van 
personages die gewoonlijk bijzonder intelligent en volwassen 
voor hun leeftijd zijn.
Portman werd genomineerd voor een Golden Globe in 1999 
voor haar bijrol als Ann August in Anywhere But Here. In 
2004 won ze deze prijs daadwerkelijk voor haar bijrol als 
Alice in Closer. Portman kreeg goede kritieken in Beautiful 
Girls en speelde een bijrol in Everyone Says I Love You. Star 
Warsfans kennen haar als Padmé Amidala in de prequels, Star 
Wars: Episode I: The Phantom Menace, Star Wars: Episode 
II: Attack of the Clones en Star Wars: Episode III: Revenge 
of the Sith.
In 2007 was Portman te zien in de videoclip van de single 
Dance Tonight van Paul McCartney. Ze verscheen tevens in 
de videoclip van Devendra Banhart. Het liedje heette Car-
mensita. In 2012 werkte ze opnieuw samen met Paul Mc-
Cartney in het nummer My Valentine.

Portman is vegetariër sinds ze acht jaar oud was. In 2009 werd 
ze veganiste, na lezing van het boek Dieren eten van Jonathan 
Safran Foer. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Har-
vard in psychologie (2003). 
Portman staat bekend om haar sociale betrokkenheid. Zo 
werd ze in 2008 tot de ‘meest milieuvriendelijke ster ter 
wereld’ uitgeroepen door de groene website Grist.org en op 
het filmfestival van Venetië won ze datzelfde jaar de ‘Movie 
for Humanity’ award. Dit is de prijs voor de acteur of actrice 
die zich dat jaar het meest positief heeft ingezet voor goede 
doelen. Deze werd in 2008 voor het eerst uitgereikt.
Portman zet zich in voor onder meer de ‘Jane Goodall foun-
dation’. Ze ondersteunt ook de campagne van FINCA Micro-
finance als ambassadrice. 
Ze promoot daarnaast de schoenen van Té Casan, gemaakt 
van milieuvriendelijke en niet-dierlijke materialen, ze zet zich 
in voor de berggorilla’s in Rwanda via het Mountain Gorilla 
Veterinary Project en is het gezicht van een firma die spaar-
lampen maakt. 
In 2000 kreeg Portman een aanbieding om Jubilee te spelen 
in X-Men. Ze weigerde de rol, waarna dit personage uit het 
script werd geschreven. In mei 2008 maakte Portman als 
jongste jurylid, deel uit van de Jury van het 61e Internatio-
nale Filmfestival Cannes. In 2012 speelde Portman in een re-
clamespotje van Christian Dior.
In 2003 had Portman een relatie met acteur Gael García Ber-
nal, maar in 2004 gingen ze uit elkaar.
Tijdens het filmen van Black Swan  ontmoette Portman cho-
reograaf Benjamin Millepied. 
Op 27 december 2010 maakte hun woordvoerder bekend dat 
zij zich hadden verloofd en dat Portman zwanger was. Op 14 
juni 2011 werd bekend dat ze een zoon had gekregen. Port-
man en Millepied trouwden op 5 augustus 2012.

een verzetsdaad van humanisme 
waarmee hij zijn eigen leven en 
dat van zijn collega’s binnen zijn 
Sonderkommando op het spel zet.
Nemes houdt zich mijlenver van de 
Hollywoodaanpak van Schindler’s 
List, en opteert voor een claustrofo-
bische stijl die de helse chaos haast 
tastbaar maakt, wat deze Holocaust-
film zowel visueel als emotioneel, 
een hectische onderdompeling in 
één van de meest misselijkmakende 
moordfabrieken die de mens ooit 
heeft gecreëerd.

bepaalde privileges geniet - twee uur 
lang benauwend dicht op de huid, en 
toont in lange hand geschoten takes 
wat hij op dagelijkse basis moet uit-
voeren: 
nietsvermoedende Joden naar de 
gaskamer leiden, uitwerpselen, 
kleren en lijken opruimen, en het 
constante geschreeuw van de slacht-
offers en het gesnauw van de nazi-
beulen ondergaan. Toch wil hij kost 
wat kost een dode jongen begraven, 
in plaats van die bij de anderen in 
de verbrandingsoven te dumpen,

“Son of Saul” wint de tweede prijs in Cannes.-
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