
Akcija!

Kamera, 
LuC,

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

kratek opis

http://cinageproject.eu

ZGUBLJENA TRGATEV

Naslov VIDANGE PERDUE (Zgubljena trgatev)
Datum 14. junij 2006

Trajanje 90’

Režija Geoffrey Enthoven

Država Belgija

Jezik Nizozemski

Produkcija Mariano Vanhoof

Scenarij Jaak Boon (scenarij), Geoffrey Enthoven (scenarij)

Zasedba vlog Nand Buyl kot Lucien Knops; Marijke Pinoy kot Silvija, Viviane de Muynck kot Matilda. 

Žanr Komedija, drama 

Nagrade
Najboljši belgijski film 2006 po oceni Združenja belgijskih filmskih kritikov; Nagrada 
André Cavens. Dve Nagradi na Mednarodnem filmskem festivalu v Mannheimu- 
Heidelbergu.



Akcija!

Kamera, 
LuC,

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

kratek opis

http://cinageproject.eu

Vsebina

Lucien Knops, vdovec pri osemdesetih, je z ženo živel pri hčeri dokler žena ni umrla. Rad ima 
svojo mlado odraslo vnukinjo, kakor tudi ona njega. Vendar hči Gerda je godrnjava, čuti se 
otesnjeno v sožitju z očetom. Očetovih starčevskih navad in pitja ne mara. Nekega dne se Lucien 
odloči, da se bo preselil nazaj v svoje stanovanje, da bo odslej živel sam. Pogosto ga obiskuje 
Matilda, nekdanja ljubica, žena njegovega najboljšega prijatelja. Pospravlja mu stanovanje. Sta 
tudi v intimnem razmerju. Čeprav sama vara moža, zaprosi Luciena, naj je nikoli ne prevara. 
Lucien ji obljubi, da ji bo zvest, a ko se v sosedstvo priseli Silvija, se stvari spremenijo. 
Lucienu odvzamejo vozniško dovoljenje. Lucien skoraj zažge hišo in tako sprejme hčerino 
željo, da se preseli v dom starejših. Prodal bo hišo, denar bo dal hčeri Gerdi, da si kupi hišo na 
štirih kolesih, a tedaj mu soseda Silvija prične pomagati namesto Matilde, ki se je poškodovala. 
Silvia ga uči uporabljati računalnik, kupovati zdravo hrano, pripravljati azijske jedi. Z njim gre 
v gledališče, da mu novo voljo do življenja. Gerda in ljubosumna Matilda se združita in mu 
grozita z zaprtjem v blaznico. Luciena odstavijo z mesta predsednika kluba, kjer je deloval 
trideset let. Posnamejo ga za televizijo, saj se je javno pritožil nad politikom, ki trdi, naj tisti, 
ki imajo več kot petinosemdeset le, ne bodo deležni zdravstvene oskrbe, ker je to preprosto 
preveč drago. Ko Lucien ugotovi, da je Silvija preživela noč z nekim moškim, se je ogiba. Zdi 
se mu nezvesta, v resnici pa je noč preživela z možem, ki boluje za Alzheimerjevo boleznijo in 
živi v domu starejših. Nazadnje se Lucien in Silvija sporazumeta. Silvija moža vzame iz doma 
starejših. Vsi skupaj odidejo v Pariz, kjer študira Lucienova vnukinja. Lucien proda hišo in nekaj 
denarja nameni hčerki Gerdi.
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