
 

About Love 

 

'You are both stars, don't forget. When the stars exploded billions of years ago, they formed 

everything that is this world. The moon, the trees, everything we know is stardust. So don't forget. You 

are stardust.' 

 

De Before-trilogie, gecreëerd door Richard Linklater in samenwerking met Ethan Hawke en Julie Delpy, 

een meesterwerk over zielsliefde! 

 

Jesse en Céline, twee personages om nooit te vergeten. De liefde tussen twee zielsverwanten zo mooi 

en natuurlijk in beeld gebracht. Als in een compositie die zuiver klopt! 

 

Elk van de films vangt een uniek facet van de liefdesrelatie tussen hen. ‘Before Sunrise is about what 

could be, Before Sunset is about what should have been, Before Midnight is about what is.' 

 

De dialogen en de tijd vormen de centrale lijn. Jesse en Céline praten in de tijd die ze samen hebben 

over het leven, de liefde en hun verleden en toekomst.  

 

De films onderzoeken de innerlijke menselijke verbinding in zijn meest kwetsbare staat.  

En laten je afvragen:  

Hoe en waarom kom je samen met een bepaalde persoon? Wat gebeurt er als we samenkomen? Wat 

is de grotere betekenis ervan?  

 

Afgestemd op de grootsheid van ‘de tijd’ en de vluchtigheid van individuele momenten. Het 

romantische lot wat zich laat zien terwijl het door de wisselvalligheden van het gewone leven heen 

leidt. 

 

In Before Sunrise (1995) gaat het bij de twee twintigers over hun gevoelens van onzekerheid en 

bedwelming van verliefdheid, de aantrekkingskracht en de hoopvolle belofte bij het afscheid.  

’It’s like our time together is just ours. It’s our own creation. It must be like I’m in your dream and 

you’re in mine or something.’  

 

In Before Sunset (2004) hebben de twee dertigers het openhartig over hun tegenslagen in de liefde en 

compromissen van het volwassen worden. De tijd verstrijkt en ze voelen de diepe liefde die dit lijkt te 

kunnen stoppen.  

’I guess when you’re young, you just believe there’ll be many people with whom you’ll connect with. 

Later in life, you realize it only happens a few times.’ 

 

In Before Midnight (2013) komt de complexiteit van langdurige intimiteit naar voren bij de twee 

veertigers en de vraag hoe het verder gaat met de liefde als die niet langer teruggrijpt op illusies uit 

het verleden.  

’ If you want love, then this is it. This is real life. It's not perfect but it's real.’ 

 


