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BODKIN RAS 

Kaweh Modiri | 79 minuten | 2016 | Nederlands ondertiteld 

Trailer: https://youtu.be/r6bN6rUBYWQ  

 

SYNOPSIS 

 

Bodkin Ras vertelt het verhaal van een jonge, voorvluchtige crimineel op zoek naar een nieuwe start. Die 

vindt hij in het pittoreske stadje Forres, verscholen in de Highlands van Schotland. Terwijl Bodkin zich 

juist gedeisd wil houden, valt een vreemdeling hier meteen op. In eerste instantie is hij een totale 

buitenstaander, maar de bewoners van Forres lijken hem langzaam te accepteren en zelfs te omarmen. 

Helaas ligt zijn verleden op de loer. 

 

In deze mengeling van fictie en documentaire is Sohrab Bayat, die de titelrol speelt, de enige acteur. Alle 

andere karakters zijn echt en spelen zichzelf. De emotionele, roerende verhalen van de lokale cast 

worden in Bodkin Ras haast achteloos verwerkt in het plot. Hun traumatische verleden werpt een 

donkere schaduw over hun bestaan. Ze wachten op verandering die maar niet komt. Totdat Bodkin zijn 

intrede doet. Maar zal hij ook aan zijn eigen demonen weten te ontsnappen? 

CAST 
Sohrab Bayat – Bodkin Ras 
Lily Szramko – zichzelf  
Eddie Paton – zichzelf 
James Macmillan – zichzelf   

https://youtu.be/r6bN6rUBYWQ
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BIOGRAFIE REGISSEUR KAWEH MODIRI 

 

Kaweh Modiri (1982) is een Nederlandse filmmaker en schrijver van Iraanse afkomst. In 2010 studeerde 

hij af aan de afdeling Beeld & Taal van de Gerrit Rietveld Academie. 

Zijn afstudeer film "Mijn inbreker en ik" is een waar gebeurd verhaal over een kunstenaar die zijn 
inbreker een jaar lang achtervolgt met de camera en hem uitroept tot hoofdpersoon van zijn nieuwe 
film.  
De film was onder andere te zien tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam 2011 en werd 
bekroond met de Rene Coelho Award van het Nederlands Instituut voor Mediakunst.  
In april 2012 verscheen zijn debuutroman "Meneer Sadek en de Anderen" bij uitgeverij Thomas Rap. 
Deze roman werd genomineerd op de longlist van de Academica Literatuurprijs voor beste debuut in dat 
jaar.  
Zijn speelfilmdebuut "Bodkin Ras" ging in wereldpremière tijdens Film Festival Rotterdam en werd 
bekroond met de FIPRESCI internationale kritiek prijs, en won tevens de "Making way" feature 
competition op het Netia Off camera filmfestival in Polen, en de juryprijs op het Mammoth Lakes 
filmfestival in California. 
Recent werd zijn televisiefilm "Gezichten van November" geselecteerd voor ontwikkeling in het kader 
van One Night Stand voor de publieke omroep. Tevens werkt hij momenteel aan het scenario van zijn 
volgende speelfilm. 
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REGIEVISIE KAWEH MODIRI 
 
Gebeurtenissen en personen in mijn omgeving vormen de kiem van mijn films. Het script ontwikkelt zich 
deels tijdens het werkproces, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen toeval en auteurschap, 
controle en onomkeerbaarheid. Thema’s als privacy, moraal, authenticiteit en culturele identiteit staan 
centraal in mijn werk. De camera wordt niet louter ingezet om de scènes te registreren, maar is 
nadrukkelijk aanwezig en beïnvloedt de situatie, zoals we de kennen van reality formats op tv. Het 
proces van het film maken richt daadwerkelijk iets aan in het leven van het onderwerp, waardoor het 
verhaal een dreigend en onvoorspelbaar karakter krijgt. 
 
Deze roekeloze benadering is in mijn werkwijze van even groot belang als de zorgvuldig gecomponeerde 
en geconstrueerde aspecten van film. Het is juist de balans tussen die twee krachten: het ontem- en 
onomkeerbare, tegenover de controle van het auteurschap, dat het werk karakteriseert. 

Bodkin Ras is een vermenging van documentaire en fictie en speelt zich af in Forres, een stadje aan de 

noordkust van Schotland dat ik sinds 2006 meerdere malen heb bezocht en waar ik een gelijknamige 

verhalenbundel over heb geschreven. De setting doet denken aan Dogville; een micromaatschappij 

waarin iedereen elkaar kent en alles van elkaar weet.  

In deze documentaire context heb ik een vreemdeling gepositioneerd, tevens fictief personage, die in het 

stadje is komen onderduiken. Net als de mensen in Forres weet ook de kijker aanvankelijk niets van zijn 

achtergrond, waardoor hij zich uitstekend leent voor de projecties die op hem geschieden. Met de komst 

van Bodkin verschuift de documentaire langzaam naar een thriller waarin feit en fictie onlosmakelijk met 

elkaar verweven raken. 
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VANAF 8 SEPTEMBER TE ZIEN IN:  
 
Amersfoort – De Lieve Vrouw 
Amsterdam – Het Ketelhuis 
Amsterdam – EYE 
Amsterdam – De Balie 
Apeldoorn – Gigant  
Breda – Chassé Cinema 
Den Haag – Filmhuis Den Haag 
Haarlem – Filmschuur 
Hilversum – Filmtheater Hilversum 
Nijmegen – LUX 
Rotterdam – LantarenVenster 
Utrecht – ’t Hoogt 
 
FILMTHUIS  
 

Vanaf nu kun je speciaal geselecteerde films die in het filmtheater draaien ook gelijktijdig thuis 

kijken in de online zaal van het filmtheater. Gewoon op je TV, laptop, tablet of smartphone. Geen 

tijd om de deur uit te gaan, bezoek het filmtheater dan ook eens vanuit huis, 24 uur per dag open. 

BODKIN RAS is vanaf 8 september ook te zien in Filmthuis: de online zaal van het filmtheater.  

 

 

 

FIPRESCI AWARD  

 

BODKIN RAS won de Fipresci Award op het International Film Festival Rotterdam 2016.  

De Fipresci-jury omschreef de film als: “Bodkin Ras is een fascinerende mengvorm van documentaire en 

fictie, vol met onvergetelijke personages." 

 

INTERNATIONALE PERS OVER BODKIN RAS 

 

De muziek in de film is gecomponeerd door de bekende Iraanse muzikant Mohsen Namjoo, volgens de 

New York Times de ‘Bob Dylan van Teheran’.  

“The structure and tone of Bodkin Ras make for an unique experience, refreshingly leaving us with more 

questions then answers. It has elements of Albert Camus' "The Stranger", and is scored beautifully by 

Mohsen Namjoo" Austin Statesman. 

http://www.nytimes.com/2007/09/01/world/middleeast/01namjoo.html?_r=0
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Bodkin Ras is geproduceerd door Revolver Amsterdam in coproductie met het Belgische Inti Films. De 

film is ondersteund door het Nederlands Filmfonds, Vlaams audiovisueel fonds, Mondriaan 

fonds/BKVB en Voordekunst. De film wordt uitgebracht door Mokum Filmdistributie.  
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