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synopsis 
  

De 17-jarige Maria zit niet echt in een luxeleven. Haar vriendje meent het 
niet serieus, haar job bestaat uit lange uren pijnlijk en hard werken, en haar 
familieleden verwachten dat zij alle huishoudelijke rekeningen betaalt.   
Op een dag krijgt zij het aanbod om als ‘muilezel’ te werken. Zoals velen zal 
ze cocaïne, verpakt als rubberbolletjes, in haar maag vervoeren van 
Colombia naar de Verenigde Staten.  

 
 

technische fiche: 
Maria full of Grace 
VS/Colombia – 2004 - 100 minuten 
regie: Joshua Marston 
scenario: Joshua Marston 
camera: Jim Denault 
muziek: Jacobo Lieberman en Leonardo Heibkun 
productie: Paul Merey 
co-productie: Orlando Tobon, Jaime Osorio Gomez 
cast: Catalina Sandino Moreno (Maria) - Yenny Paola Vega (Blanca) – 

Guilled Lopez (Lucy) - John Alex Toro (Franklin) - Patricia Rae (Carla) 
- Orlando Tobon (Don Fernando) - Wilson Guerro (Juan) 
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algemene doelstellingen 

 
* de beeldtaal en het gebruik van geluid bij bepaalde scènes analyseren 
* meer inzicht krijgen in de thema's en de personages uit de film 
* de dieper liggende betekenis achter een verhaal vinden 
* stilstaan bij een aantal waarden en kritisch denken stimuleren 
* uiten van een eigen standpunt of mening 
 
 

 
specifieke doelstellingen 

 
- ontleden van de titel van de film 
- reflecteren op thema's als schuld en boete, waarden en normen, 

het nemen van beslissingen, goed en kwaad. 
- online info zoeken over de War on Drugs 
- het gebruik van bepaalde camerastandpunten koppelen naar de 

boodschap die de regisseur wil overbrengen 
 

leerkrachtenbundel 
bij een film voor jongeren van het 3de middelbaar en ouder 
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voor de film 

 
over de regisseur  

 
Joshua Marston (1969) is geboren en 
opgegroeid in Zuid-Californië. Hij 
studeerde sociale en politieke 
wetenschappen en ging naar de 
filmschool in New York. Gedurende 
één jaar gaf hij Engelse les in Praag, 
waarna hij zich richtte op het maken 
van enkele kortfilms (Bus to Queens, 
Voice of an Angel en Trifecta). Maria 
full of Grace is zijn eerste 
langspeelfilm. 

 
Marston is geboeid door documentaire 
fotografie. Het is volgens hem een 
manier om mensen te ontmoeten en 
hun situaties en levens te observeren 
zoals 'een vlieg op de muur'. Hij 
houdt van reizen en het nemen van 
foto’s van mensen en de plaatsen 
waar ze wonen. Toch heeft hij het 
gevoel dat hij met foto’s alleen niet 
het hele verhaal kan vertellen. Voor 
hem een reden om te beginnen 
filmen. 

 
based on a 1000 true stories 

 
De film Maria full of Grace is gebaseerd op verhalen die Marston verzamelde 
bij Colombiaanse immigranten in Queens, New York. In 1999 hoort hij voor 
het eerst over de 'muilezels' (drugskoeriers). Het verhaal intrigeert hem en 
hij gaat op zoek naar soortgelijke levensverhalen, die uiteindelijk de 
inspiratiebron vormen voor het script van zijn eerste langspeelfilm. 
Voor de rol van Maria werden meer dan 800 kandidaten - vooral afkomstig 
uit soap-opera's - geïnterviewd. Marston merkte dat dit toch niet de piste 
was om 'zijn' Maria te vinden. De melodramatische vorm, zo typisch voor de 
soap-opera's, paste niet echt bij het onderwerp van zijn film. Toen hij een 
tape ontving van Catalina Sandino Moreno, die nog studeerde en in haar 
vrije tijd toneel speelde, wist hij: dit is ze! 
 
De film volgt Maria’s weg van haar dorp naar de grote stad en naar de 
Verenigde Staten. Marston gebruikt geen gewelddadige of spectaculaire 
scènes. Drugskoeriers worden hier niet afgeschilderd als bikkelharde 
criminelen maar als mensen op zoek naar een beter bestaan. Hij wil met dit 
sociaal relevant verhaal dicht bij de realiteit blijven en creëert emotionele 
intimiteit die de film diepgang meegeeft. De personages zijn daarom 
overwegend in close-up gefilmd.  
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Tijdens zijn zoektocht naar verhalen ontmoet Marston Orlando Tobón, de 
acteur die zichzelf speelt (Don Fernando) en ook co-producent van de film 
is. Hij heeft een reisbureautje vanwaar hij allerlei zaken regelt voor mensen 
(in nood). Hij verzamelt rolstoelen voor diegenen die het nodig hebben, 
helpt mensen aan jobs en communiceert met zo’n 3.000 mensen die in New 
Yorkse gevangenissen zitten vanwege drugsovertredingen. Sinds de jaren 
tachtig heeft hij in het echte leven zo’n 400 dode lichamen van 'mula’s' 
(muilezels) helpen repatriëren naar Colombia, 'mula’s' van 17 jaar maar ook 
van 82. 
 

 
over Colombia  

 
Er zijn in Colombia 5 gebieden die onderscheiden kunnen worden naar 
klimaat en landschap. 

• het Andesgebergte in het westen: Hier woont het grootste deel van 
de bevolking voornamelijk in de miljoenensteden Medellín, Cali en 
Bogotá, waar een deel van de film zich afspeelt. 

• de Caribische kust: Ook hier bevinden zich enkele belangrijke 
bevolkingscentra, zoals Cartagena. 

• de Pacifische kust 
• de vlaktes van de Orinoco 
• het oerwoud van de Amazone (het Orinoco- en Amazone-gebied 

beslaan samen 54% van de oppervlakte van Colombia, maar er 
woont maar 3% van de Colombianen) 

 
Bekende Colombianen: Shakira (zangeres) - Gabriel Garcia Marquez 
(schrijver) - Pablo Escobar (drugbaron) - Fernando Botero (kunstschilder) 
 
Momenteel heerst er politieke onrust in Colombia. In het verleden 
ontstonden, uit verzet tegen de overheid, de linkse guerrillagroepen FARC 
en ELN. Grootgrondbezitters hadden van oudsher hun eigen legertjes ter 
verdediging van hun land. Restanten hiervan zijn de vele paramilitaire 
rechtse strijdgroepen die nog steeds actief zijn. Door de bloei van de 
cocaïnehandel floreert ook de maffia. Zij gebruiken de inkomsten om zich op 
grote schaal te bewapenen. Niet alleen door effectief wapens te kopen, 
maar ook door bescherming te vragen aan de guerrillastrijders. De guerrilla 
financiert dus zijn oorlog tegen de overheid met drugsgeld.  
De strijd tegen paramilitair geweld, cocaïnemaffia, corruptie en 
machtsmisbruik is van voortdurende invloed op de politieke situatie. Zo 
werd in 2002 presidentskandidaat Ingrid Betancourt, voorstander van 
dialoog, in 2002 door de linkse guerrillagroep FARC ontvoerd.  
Deze politiek instabiele situatie zorgt ervoor dat Colombia voor buitenlandse 
investeerders een onaantrekkelijk land is, wat zich weerspiegelt in de 
economie.  
De huidige president Álvaro Uribe Vélez volgt enerzijds een harde lijn tegen 
de terreur en probeert anderzijds grip te krijgen op de paramilitaire 
groeperingen door overeenkomsten te sluiten en hen te laten opgaan in 
leger en politie. De cocaïnemaffia wordt met wisselend succes bestreden. 
Deze 'War on Drugs' wordt grotendeels gefinancierd door de Verenigde 
Staten. 
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drugs in Colombia 
In de jaren tachtig verwierf Colombia 'faam' als hét centrum van 
drugsverkeer. Toch gaat het drugsverleden van Colombia veel verder terug. 
Net zoals in Bolivia en Peru - maar dan op veel grotere schaal – verbouwen 
en kauwen de Colombiaanse Paez Indianen al enkele duizenden jaren coca 
(bladeren). De bladeren hebben een opwekkend effect, stillen de honger en 
maken de gebruiker communicatiever. 

 
Marihuanaverbouwing dateert uit de jaren '30. Colombia groeide in de jaren 
'70 uit tot grootste marihuanaleverancier voor de Verenigde Staten. Tussen 
de 30.000 en 50.000 kleine boeren leefden van de verbouwing van 
marihuana en levering van de planten en nog eens zo’n 50.000 personen 
verdienden er hun geld mee als seizoenplukker, transporteur, bewaker, 
bankier,... Drugs zorgden dus voor een zekere economische opleving en 
stabiliteit voor een grote groep mensen. Uiteraard bleef de narigheid niet 
uit: politie en juridische instituten werden corrupt, de plaatselijke 
voedselproductie ging achteruit omdat duizenden hectaren grond opgeëist 
werden voor de productie van marihuana. Hierdoor werden traditionele 
gewassen zoals bananen duurder en schaars. 
De Colombiaanse cocaïnehandel volgde de marihuanahandel op. In de jaren 
zestig bloeide een netwerk van cocaïnesmokkelaars, onder de controle van 
Cubaanse criminele organisaties uit Miami. In de jaren zeventig steeg vanuit 
de Verenigde Staten de vraag naar cocaïne in poedervorm. In 1977 
ontstond in Amerika zelfs de Drugs Enforcements Administration 
(georganiseerde misdaad) die de productie, het transport en de verkoop van 
cocaïne meedogenloos en gewelddadig organiseerde.  

 
Begin jaren '80 kreeg Colombia weer grip op de cocaïnehandel. De 
drugsbaronnen konden betere boten en vliegtuigen kopen en schaften zich 
elektronische communicatiemiddelen aan. Aan politie en justitie betaalden 
ze steekpenningen om zo hun zaken en mensen te beschermen. Deze 
economische macht leidde tot politieke macht: om stemmen te winnen, 
riepen de drugsbaronnen hun eigen kranten in het leven, 'hielpen' ze 
armen, sportclubs,… 
  
Cocaïne die niet van exportkwaliteit is (afval), wordt op de markt 'gedumpt'. 
Deze 'basuco' wordt gerookt, vermengd met marihuana of tabak, is enorm 
verslavend en heeft een schadelijke werking op het zenuwstelsel. 
Sinds 1999 is Colombia druk met het ontwikkelen en uitvoeren van een plan 
om problemen (sociale ongelijkheid, geweld) veroorzaakt door drugshandel 
en -gebruik, te bestrijden. Dit kost echter handenvol geld en de hulp die de 
Verenigde Staten bieden, bestaat uit het inzetten van militairen in de strijd 
tegen drugs. Ook de nood aan sociaal-economische hulp, die er voor kan 
zorgen dat mensen als Maria hun toevlucht niet hoeven te nemen tot 
gevaarlijke ondernemingen, is groot. 
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volgens de pers 

 
Sobere precisie 
 
De Colombiaanse Maria is misschien vol van genade, maar zeker ook van 
cocaïne. Maria is een bolletjesslikster: een levende container die door 
drugstrafikanten uit Colombia op vliegtuigen wordt gezet naar de VS of naar 
Europa, met wel vijftig condooms vol cocaïne in de maag. Dat is zéér 
gevaarlijk, want een gescheurd zakje betekent een dodelijke overdosis voor 
de slikster. Voor de drugsbaronnen is het echter een handig systeem. 
Drugshonden sporen zo'n bolletjesslikker of 'muilezel' moeilijk op. En al 
sterft er al eens eentje, of vliegt er eentje de gevangenis in: het blijft een 
lucratieve methode.  
 
Af en toe lezen we iets over bolletjesslikkers - vooral in de Nederlandse 
pers, want Schiphol is dé Europese bestemming voor deze trafiek. Als zo 
iemand tegen de lamp loopt, ben je geneigd om "net goed" te denken: wéér 
zo'n harddrugsdealer gearresteerd. De debuterende Amerikaanse regisseur 
Joshua Marston illustreert in zijn grotendeels Spaanstalige Maria llena eres 
de gracia / Maria full of Grace hoe kortzichtig die spontane reactie is. De 
opgepakte 'muilezel' is doorgaans niet de crimineel of de profiteur: het gaat 
vaak om jonge vrouwen, slachtoffers van de economische crisis en de 
politieke chaos in hun land, wier wanhoop wordt uitgebuit door de 
drugsbaronnen.  
 
Maria (Catalina Sandino Moreno, die met haar filmdebuut meteen een 
Zilveren Beer en een Oscarnominatie won) is zo'n meisje. Ze is zeventien, 
maar houdt een hele familie overeind met haar afstompende baantje: in een 
troosteloze loods ontdoet ze rozen van hun doornen. Als Maria zwanger 
wordt, haar vriendje vervolgens zijn ware egoïstische aard toont, en Maria 
tot slot een onaangename ontmoeting heeft met haar baas, neemt ze 
ontslag. Ze is nu een gedroomde prooi voor drugstrafikanten. Maria zelf 
weet weinig over de risico's, en ziet de job van bolletjesslikster vooral als 
een kans.  
 
De kracht van Marstons film is dat hij met sobere precisie toont hoe zo'n 
drugssmokkel in zijn werk gaat. Meer dan vijftig condooms met cocaïne 
inslikken en binnenhouden, is geen sinecure; het vraagt oefening en 
zelfdiscipline. Er tijdens een lange vliegtuigreis niet één voortijdig verliezen 
langs natuurlijke weg (of erger, doordat maagsappen het omhulsel doen 
afbreken) is een volgende moeilijkheid. En dan moet een muilezel zich bij 
aankomst nog voorbij de achterdochtige douane praten en de confrontatie 
aangaan met de weinig subtiele lokale bendeleden, die de meisjes 
'opvangen' tot hun lading in het potje ligt.  
 
Om al die verwikkelingen te kunnen tonen, volgt Marston naast Maria nog 
twee andere sliksters. Alledrie hebben ze andere redenen om te doen wat ze 
doen, met alledrie loopt het anders af. Alle verhaallijnen komen als zeer 
realistisch over, Maria full of Grace heeft iets van een docudrama.  
… 

steven de foer – www.standaard.be - 9 maart 2005 
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Bloemenmeisje wordt muilezel  

 
Maria full of grace geeft een waarachtig beeld van het leven in een 
Colombiaanse provinciestad, waar het snelle geld lokt voor het 
bloemenmeisje Maria.  

 
…Waarom doet iemand zoiets? Dat is de vraag die de Amerikaanse regisseur 
Joshua Marston (1969) zich ook stelde toen hij het scenario schreef voor 
zijn eerste lange speelfilm. Hij woont in Brooklyn, New York, in een wijk 
waar veel Colombianen wonen. Van mensen in de buurt hoorde hij verhalen. 
Over de instabiele politieke en economische toestand in Colombia, over de 
drugsoorlog, over smokkel. Zo kwam hij op het idee om Maria op een 
bloemenkwekerij te laten werken. Bloemen zijn, naast drugs, voor Ecuador 
en Colombia een belangrijk exportproduct: vandaar worden ze onder andere 
verscheept naar Aalsmeer om verder verhandeld te worden. Marston deed 
zowel openlijk als undercover research in kwekerijen aldaar. Het werk is 
zwaar, wordt slecht betaald, en is ongezond vanwege de vele pesticiden die 
worden gebruikt. Veel ander werk is er niet in het provinciestadje waar 
Maria woont, en thuis wacht haar familie op de cheque van Maria. Een even 
uitzichtloze situatie als op Curaçao: ook daar lokt het snelle geld.  
 
Reisburo 
Maria komt eigenlijk nooit aan in New York. Ze ziet de glanzende torens van 
Manhattan wel vanuit haar gele taxi, maar op de hotelkamer in New Jersey 
en later op het piepkleine appartementje in Queens verblijft ze alleen maar 
tussen landgenoten. Het New York dat zij meemaakt, is Spaanssprekend, en 
bestaat alleen uit grauwe hoogbouw. Ze wordt ter plaatse opgevangen door 
Don Fernando, gespeeld door 'de burgemeester van Little Colombia', 
Orlando Tobón. Tijdens zijn research kwam Marston al snel bij Tobón 
terecht, die kantoor houdt in zijn reisbureau in Queens, en naar wie alle 
Colombiaanse immigranten toegaan als ze problemen hebben. Hij heeft in 
de afgelopen 20 jaar zo'n 400 lichamen helpen repatriëren van 
Colombiaanse drugskoeriers die de reis naar de VS niet hadden overleefd. 
Vanwege zijn vele connecties in de Colombiaanse gemeenschap mocht hij 
zelfs al coproducent optreden. 
Mede door hem komt Maria full of Grace zeer authentiek over; zeker ook 
door het overtuigende spel van de jonge Catalina Sandino Moreno, die in 
Berlijn een Zilveren Beer voor beste actrice moest delen met Charlize 
Theron. Dat het Colombiaanse gedeelte van de film werd opgenomen in 
Ecuador, doet aan de waarachtigheid niets af. Producent HBO nam een 
risico door een geheel Spaanstalige film te financieren; een hele eenvoudige 
film bovendien, zonder effecten of stijlvol camerawerk. Alleen aan het einde 
word je eraan herinnerd dat het een Amerikaanse film is. Let op de 
(onbedoeld?) ironische tekst op de muur achter Maria.  

www.filmkrant.nl - David van Eijndhoven 
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na de film 

 
In dit dossier ligt de nadruk vooral op de reflectie in groep. Thema’s als 
schuld en boete, waarden en normen, het nemen van beslissingen, goed en 
kwaad komen aan bod. Je bent met de leerlingen dus niet op zoek naar het 
éne juiste antwoord op een vraag. Bedoeling is dat elke leerling op zich de 
kans krijgt een eigen mening te uiten. 
Je kan de leerlingen eerst in kleinere groepjes een standpunt laten 
formuleren bij de vragen die je hieronder terug vindt. Daarna kunnen deze 
standpunten voorgelegd worden aan de klas. Zijn er tegenstrijdigheden op 
te merken of is de klas globaal gezien dezelfde mening toegedaan? 
In een evaluerend gesprek kan je proberen met de klas te zoeken naar een 
mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdigheden of gelijkgestemdheid. 
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Hoe vond je de film? 
 

1. Ik vond de film in één woord…… 
omdat…… 

 
2. Wil jij ook snel veel geld verdienen? Waarom wel/waarom 

niet? 
 

3. Wat ben jij bereidt hiervoor te doen? Waar ligt jouw grens? 
 
 

4. Als ik 5.000€ had zou ik......... 
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Wat denk jij? 

 
Maria 
 

5. Waarvan komt de titel 'Maria 
full of Grace' volgens jou? 

 
 
6. Is het Maria die al haar gratie 

aan de dag moet leggen om aan 
de drugcontrole te ontsnappen 
of is het voor jou eerder moeder 
Maria, die vol van genade moet 
zijn voor de arme zondaars uit 
de film? 

 
 

7. Vind jij dat de link kan gelegd 
worden met het katholieke 
geloof? Hoezo? 

 
 
 
 
Het hoofdpersonage heet Maria, ze snijdt doornen weg, is zwanger en ze 
offert haar lichaam. Volgens de regisseur is deze religieuze overeenkomst 
grotendeels toevallig. “Het was niet de bedoeling er verwijzingen in te 
stoppen maar het zit de film ook niet in de weg.” 

 
Wees gegroet Maria 
Vol van genade 
de Heer is met U 
gezegend zijt gij boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht 
van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, moeder Gods, 
Bidt voor ons arme zondaars. 
Nu en in het uur van onze dood, 
Amen 

 
  

8. In welke situatie vind je Maria door en door goed? 
 

9. Wanneer vind je haar bevallig en charmant? 
 

10. Waar is Maria vol van?  
 

11. Waarom denk je, wordt er bij de titel van de film ook gezegd:  
 

‘Based on a 1000 true stories’  
 

(Gebaseerd op 1000 ware verhalen) 
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beslissingen nemen  
 

12.  Voor Maria draait het leven om keuzes maken. Waarom 
maakt ze volgens jou de onderstaande keuzes? Zou jij 
dezelfde keuze hebben gemaakt? Waarom wel of waarom 
niet? 

 
- Maria geeft haar job op. 
- Maria maakt het uit met Juan. 
- Ze beslist om de baby te houden. 
- Maria kiest ervoor om drugskoerier te worden. 
- Samen met Blanca vlucht Maria, met de drugs, uit de 

hotelkamer. 
- Maria gaat de zus van Lucy opzoeken. 
- Aanvankelijk vertelt Maria niet dat Lucy dood is. 
- Maria beslist om in New York te blijven. 
 
 

verlangen naar een beter leven 
13.  Niet alleen in de film verlangt Maria naar een beter leven. 

Ook in het echte leven zegt de actrice die Maria speelt 
(Catalina Sandino): 

"Ik studeerde publiciteit aan een hogere beroepsschool. Theater was 
mijn hobby. Als ik die rol niet had gekregen, zou ik waarschijnlijk nog 
in Colombia wonen en op een kantoor werken. Nu ziet alles er beter 
uit." (Je kan het volledige interview lezen op 
www.mariafullofgrace.com) 
Hoewel haar eigen situatie heel wat beter is dan die van Maria, 
vindt Catalina haar leven er op verbeterd na het krijgen van de 
rol.  
- Zijn mensen ooit tevreden over het leven dat zij hebben? 
- Wat zou jij beter willen hebben in je leven? 
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goed of slecht 
 

14.  Don Fernando helpt Maria en 
Blanca, net zoals hij dat doet voor 
iedereen die van Colombia naar New 
York komt. Hij oordeelt niet over hóe 
de mensen in New York 
terechtkomen, hij staat ze bij daar 
waar hij kan, zonder vragen te 
stellen.  
Wat vind je van de houding van Don 
Fernando, alias Orlando Tobón?  

 
15.  Denk je dat een film als 'Maria full of Grace' 'een verschil' kan 

maken? 
 
Don Fernando bestaat ook in het echte leven. Hij heet alleen niet Don 
Fernando maar Orlando Tobón. Tobón ‘speel’ in de film zichzelf. Na de film 
kreeg hij op kantoor een telefoontje dat hem overtuigde van de impact van 
Maria full of Grace. Een 18-jarige uit Bogota hing aan de lijn; hij had een 
job als mula aangenomen. Nadat hij de film drie keer had gezien, besloot de 
jongen om de job te weigeren. Hij belde Tobón om hem te bedanken. 

 
16.  Zoek op internet informatie over de ‘War on Drugs’ die de 

Verenigde Staten voeren. Dit is wat de regisseur denkt over 
deze strijd: 

“De War on Drugs is 'fucked up', verkeerd en werkt niet. Men ziet drugs 
als een strafrechtkwestie terwijl het een gezondheidskwestie is. Tachtig 
tot negentig procent van het geld dat de VS naar Colombia sturen, wordt 
gebruikt voor de aanschaf van helikopters, het platbranden van plantages 
en het huren van militaire adviseurs. Op onder andere dit probleem wil ik 
met mijn film wijzen. Om die drugsoorlog te verkopen, wordt een 
propagandaslag gevoerd waarbij drugskoeriers als criminelen worden 
afgeschilderd en waarbij het gerechtvaardigd wordt dat die mensen in 
achter slot en grendel worden gezet. Verhalen over drugssmokkel worden 
altijd top-down verteld, door een inspecteur of een grote drugsbaron. Ik 
wilde het verhaal bottom-up laten zien, vertrekkend vanuit een heel 
gewoon meisje. Hopelijk kijkt het publiek na het zien van de film anders 
naar bolletjesslikkers, zien ze hen weer als gewone mensen.”  
- Wat vind jíj ervan dat mensen als 

Maria drugs in hun lichaam 
vervoeren? 

- Wat vind jij van deze War on 
Drugs? 
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Heb jij een idee waarom? 
 

17.  Met Maria full of Grace wil de regisseur zijn publiek duidelijk 
iets vertellen. Zijn boodschap wordt ondersteund door de 
manier waarop hij bepaalde scènes in beeld brengt. 
Waarom gebruikt hij de volgende camerastandpunten of 
technieken? Welk gevoel versterkt dit voor jou? 

Vooraleer een regisseur aan het filmen gaat, maakt hij een storyboard. Dit 
bestaat uit kleine schetsen van cruciale scènes. Bij elke scène wordt niet 
alleen genoteerd wat er gezegd moet worden maar ook wie waar moet 
staan, welk camerastandpunt wordt gebruikt, hoe de belichting moet zijn en 
wat voor en na deze scène moet komen. Een regisseur gaat dus heel goed 
voorbereid en doordacht aan het werk. Hij weet precies wat de scènes 
moeten uitstralen en hoe hij dit effect kan bereiken. 
 

- Aan het begin van de film zien we Maria en haar vriendje 
Juan terwijl ze kussen. De gezichten zijn te zien in close-up. 
Welk gevoel geeft jou dit? 

Op het moment van de kus is alles nog oke tussen Maria en Juan. De 
intimiteit tussen Maria en Juan lijkt veel groter als je er met je neus 
bovenop zit. Je maakt haast deel uit van dat wat er zich afspeelt op het 
scherm. Wanneer een beeld in close-up wordt genomen, is het minder 
afstandelijk.  
Deze kus in close-up maakt de overgang naar het volgende beeld ook 
makkelijker: 

- Meteen daarna draait de camera en lijkt het alsof we vanuit 
de ogen van Maria kijken. Weet je nog waar ze naar kijkt? 
Wat zou dit beeld ons kunnen vertellen? 

Maria leunt achterover en kijkt naar de lucht, de muur en de rand van het 
dak. Dat is waar ze wil zijn; op het dak, dicht bij de lucht. Even later zit ze 
er ook. Je zou het kunnen zien als een vlucht uit het leven waar ze in zit, 
een hunkering naar vrijheid. Liever zou ze ergens anders zijn dan op deze 
wereld; hoog in de wolken, op een dromerige, denkbeeldige, onbereikbare 
plaats. 

  
- Maria en Juan zitten naast elkaar op een bankje. Maria 
vertelt haar vriendje dat zij zwanger is. Maria komt scherp in 
beeld, Juan eerder vaag. Welk gevoel versterkt dit? 

Het is meteen duidelijk voor Maria dat Juan niet echt van haar houdt. 
Hierdoor verliest hij aan belangrijkheid voor haar. Je krijgt de jongen 
daarom maar vaag in beeld. Maria staat er alleen voor en moet voor zichzelf 
kiezen. Ze staat opnieuw centraal in haar eigen leven. Je krijgt haar daarom 
ook scherp in beeld. De nadruk ligt op Maria, ondanks het feit dat haar 
hoofd verder weg is dan dat van Juan. Juan’s gezicht is ‘out of focus’: de 
camera focust niet op hem, het beeld wordt niet scherp gesteld op zijn 
gezicht, maar op dat van Maria, waaraan je de graad van belangrijkheid kan 
meten. 
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- Na het slikken van de bolletjes poetst Maria haar tanden. Het 
beeld dat we van haar achterhoofd zien is door de camera 
‘afgesneden’. Haar gezicht is in close-up te zien in een 
spiegel. Wat zou de regisseur hiermee hebben willen 
uitdrukken? 

Haar hoofd is groot en ‘out focus’ in beeld gebracht. Hierdoor zien we er 
maar een stukje van. Het gezicht van Maria zien we in close up en ‘in focus’ 
in de spiegel waar ze voor staat. De spiegel symboliseert de confrontatie 
van Maria met zichzelf. Ze heeft een aantal beslissingen genomen en heeft 
alleen nog zichzelf om op terug te vallen. Er is geen weg meer terug en 
probeert in haar spiegelbeeld de nodige steun en moed te vinden om door 
te zetten.  

 
- Maria heeft het appartement van Carla, de zus van Lucy, 
gevonden. Ze zet zich neer in de gang en wacht tot de vrouw 
thuiskomt. Weet je nog hoe Maria daar zat te wachten en hoe 
ze in beeld werd gebracht? 

Maria zit klein en in elkaar gedoken op de grond. Ze is uitgeput en voelt zich 
eenzaam en verlaten. Dit gevoel wordt versterkt door het feit dat Maria, in 
verhouding met de gang, heel erg klein en nietig in beeld komt. 
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