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DO N N I E DA R KO
Regie: Richard Kelly

Land: Verenigde Staten

INHOUD

Jaar: 2001

Duur: 112 minuten

Bij zijn volgende bezoek aan de psychiater vertelt

Los Angeles, Verenigde Staten, een middenklasse wijk,

hij over Frank. Zij is nauwelijks verontrust.

2 oktober 1988. De held van de film, Donnie, wordt

Ondertussen krijgt hij steeds meer bezoeken van

midden op een stille landweg wakker naast zijn fiets.

Frank, niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag.

Niet echt normaal zou je denken, maar hij lijkt er

Donnie gaat de wereld meer en meer door Franks

geen enkel probleem mee te hebben, hij stapt

ogen zien, wat leidt tot steeds vreemdere en wildere

gewoon op zijn fiets en rijdt naar huis. Thuis is er ook

denkbeelden en handelingen.

al niets verontrustends aan de hand, een normaal

Nadat vandalen de school hebben vernield, wordt

gezin, vader, moeder, Donnie en zijn twee zussen.

Jim Cunningham, een soort new-age goeroe, inge-

Ze eten pizza en maken ruzie, doodnormaal. Tijdens

huurd om de leerlingen weer op het rechte pad te

de ruzie blijkt wel dat Donnie regelmatig een

brengen. Met de hulp van Frank laat Donnie zien

psychiater bezoekt en medicijnen slikt, nog steeds

dat de uitspraken van deze goeroe voornamelijk

niet echt ernstig.

gebaseerd zijn op leugens en hypocrisie, wat hem

De volgende nacht wordt Donnie wakker gemaakt

door de schoolleiding niet in dank wordt afgeno-

door een vreemde stem die vraagt of hij mee wil

men. De invloed van Frank breidt zich steeds verder

komen. Eenmaal buiten blijkt het de stem van Frank

uit. Hoewel niet helemaal bewust, leert Donnie in de

te zijn. Frank is een soort reuzenkonijn dat Donnie het

toekomst kijken. Als hij hierover probeert te praten

einde van de wereld voorspelt. Volgens Frank zijn er

met zijn natuurkundeleraar, vertelt deze hem dat

nog 28 dagen, 6 uur, 42 minuten en 6 seconden te

Frank in theorie (wel degelijk) gelijk heeft.

gaan. Tamelijk bizar?

Als iedereen om hem heen lijkt te worden bedreigd

De volgende morgen wordt Donnie wakker op de

door het lot, de toekomst, merkt Donnie dat alleen

plaatselijke golfbaan. Thuis is ondertussen een los-

hij ervoor kan zorgen dat het leven van de mensen

geraakte straalmotor van een vliegtuig precies op

waarvan hij houdt niet ten onder gaat.

zijn slaapkamer gevallen. Een vreemde maar toch

Om zijn omgeving te redden offert hij zich op en

gelukkige speling van het lot?

vindt zo zijn lotsbestemming, precies 28 dagen,

Weer op school is Donnie de held van de dag en zijn

6 uur, 42 minuten en 6 seconden na zijn eerste ont-

geluk lijkt niet op te kunnen: hij ontmoet Gretchen.

moeting met Frank.

meer weten: beo.nl@planet.nl

