
 

 

L'immensità 

De Spaanse ster Penélope Cruz speelt in L’Immensità een vrouw aan de rand 

van een zenuwinzinking (maar dan in het Italiaans). Het is een autobiografisch 

familieportret van regisseur Emanuele Crialese. 

 

Rome, 1970. De Spaanse Clara en haar gezin zijn net verhuisd naar een nieuw 

appartement, maar haar huwelijk met haar ontrouwe echtgenoot Felice is op 

sterven na dood. Gelukkig vindt de pittige en onconventionele Clara houvast in 

de sterke band met haar drie kinderen, vooral met haar oudste Adri. Adri is als 

meisje geboren in het verkeerde lichaam en Clara heeft - in tegenstelling tot 

vader Felice - alle begrip voor Adri’s transformatie. 

De Italiaanse regisseur Emanuele Crialese viel 20 jaar geleden al in de prijzen 

op Filmfestival van Cannes met Respiro en tien jaar geleden met Terraferma op 

het Filmfestival van Venetië. Op dat festival maakte hij dit jaar bekend dat hij 

transgender man is. L'immensità is dus zijn meest persoonlijke film, die ook 

sterk aantoont dat lang voor het hedendaagse bewustzijn rond gender, mensen 

al worstelden met wie ze waren. Een visueel sterke film, even pittig, veelzijdig en 

soms wat grillig, net zoals Clara - subliem gespeeld door de immer 

charismatische Penélope Cruz. 

 

Regie: Emanuele Crialese | Cast: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, e.a. | 
Italië, 2022 | Italiaans gesproken, NL/FR ondertiteld | 1u37 
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RECENSIE – 'L'immensità': Vasthouden aan de onschendbaarheid van het gezin 

Ruben Nollet, De Tijd, 10.01.23 
 

 

In het fantasievolle drama ‘L’immensità’ blikt de 

Italiaanse regisseur Emanuele Crialese terug op zijn tijd 

als prille tiener, een periode die bepaald werd door een 

ontluikende seksuele identiteitscrisis. 

 

Je ziet wel vaker dat filmmakers op een gegeven 

moment in hun carrière inspiratie zoeken in hun eigen 

jeugd. Truffaut deed het in ‘Les Quatre Cent Coups’, 

Fellini in ‘Amarcord’ en Bergman in ‘Fanny en Alexander’, 

en binnenkort neemt Spielberg ons in ‘The Fabelmans’ 

mee naar (een versie van) zijn jonge jaren. 

Maar weinigen hebben zo’n woelig verhaal te vertellen 

als de Italiaanse cineast Emanuele Crialese (‘Respiro’). 

Toen hij in 1965 geboren werd, heette hij nog Emanuela, 

een naam die net als zijn lichaam botste met hoe hij 

zichzelf voelde en zag. 

Toch is dat traject niet waar Crialese op focust in zijn 

autobiografisch geïnspireerde film ‘L’immensità’, een 

lyrisch drama dat sterke vertolkingen koppelt aan soms 

troebele metaforen. ‘Dit is geen transgenderverhaal’, zei 

hij op het filmfestival van Venetië deze zomer. ‘Het gaat 

over mijn relatie met mijn broer en zus en vader, en 

vooral met mijn moeder. Genderidentiteit is er een deel 

van, maar als context.’ 

Verlichting 

Crialese identificeert zich het meest met het personage 

Adriana, het 12-jarige meisje door wiens ogen we de 

actie volgen. Haar gezin is pas verhuisd naar een van de 

moderne appartementen die in de jaren 1970 als 

paddenstoelen uit de grond schoten in Rome. Die 

nieuwe omgeving kan de sluimerende conflicten in het 

gezin niet verdoezelen. De liefde tussen de ouders is 

uitgedoofd en de vader, een gewelddadige alfaman, doet 

amper nog moeite om zijn avontuurtjes te verbergen. ‘Ik 

wilde nagaan wat zo’n leefwereld teweegbrengt bij de 

kinderen’, zegt Crialese. ‘De gevolgen zijn niet alleen 

mentaal maar ook fysiek. De broer eet zich te pletter, de 

zus hongert zichzelf uit.’ 

Intussen worstelt Adriana met haar seksuele identiteit, 

wat vooral bij de vader op bitter weinig begrip kan 

rekenen. Moeder Clara is veel inschikkelijker, maar heeft 

niemand bij wie ze te rade kan. Dat is haar grote 

tragedie. Ze is een levenslustige vrouw, gevangen in een 

uitzichtloze situatie, vastgepind door een oertraditionele 

cultuur die koste wat het kost vasthoudt aan de 

onschendbaarheid van het gezin. 

Haar enige toevlucht zijn haar kinderen en de wereld van 

cinema en televisie, die Crialese nu en dan laat over-

vloeien in de realiteit. ‘Als het leven frustrerend en 

beklemmend is, zoek je ergens anders naar verlichting’, 

zegt hij. ‘Dat deed ik als kind en dat doe ik nog steeds. 

Het verrijkt en voedt me. Ik keek naar de populaire 

variétéshows op tv en projecteerde er mijn eigen leven 

in. Ik zag mijn moeder in figuren als Raffaella Carrà en 

Patty Pravo, prachtige vrouwen die zingen en dansen en 

gelukkig zijn.’ 

Hokjesdenken 

‘L’immensità’ bevat een reeks wervelende muzikale 

scènes, waarin hoofdactrice Penélope Cruz, die een 

bijzonder geschakeerde vertolking van de moeder 

neerzet, zich van haar meest glamoureuze kant toont. 

Maar Crialese houdt het niet bij die glitterfantasie. Op 

een bepaald moment belandt de moeder ook in een 

instelling. ‘Dat is nooit echt gebeurd’, onderstreept hij. 

‘Maar het was wel altijd mijn grootste angst, dat ze me 

mijn moeder zouden afnemen. Het is ook een manier 

om de vraag te stellen wie in wezen een psychologisch 

probleem heeft. De moeder? Of is het de maatschappij, 

die de man de toelating geeft zijn vrouw af te ranselen 

en de vrouw verbiedt haar eigen weg te gaan?’ 

Crialese legt de link naar een algemener probleem. ‘De 

maatschappij heeft de neiging bang te zijn voor alles wat 

afwijkt van de norm’, zegt hij. ‘Ofwel ben je man, ofwel 

ben je vrouw. Je bent niet goed bij je hoofd als je anders 

denkt. Ik stel een alternatief voor waarmee ik voor 

niemand een gevaar vorm. Ik zeg dat je seksuele 

identiteit niets uitmaakt. Ik wil gewoon gezien worden als 

mens. Classificatie is belangrijk, maar alleen als je een 

wetenschapper bent. Als het over menselijke relaties 

gaat, kunnen we het stellen zonder hokjesdenken. Dat 

verhaal wil ik in mijn films vertellen. Het is de reden 

waarom ik het graag over mensen in de marge van de 

samenleving heb.’ 

 

 

Meer over de film op de website: 

https://www.ccstrombeek.be/film/limmensita 
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