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Les Etoiles de Midi 

Film van Marcel Ichac, 76min, kleur, 1958

Muziek van Maurice Jarre

Grand Prix du Cinema Français 1959

Gran Prezzo de la Cita de Trento 1959

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vChHCJN698Y

Deze film neemt ons mee naar de gouden jaren van het Franse 

alpinisme.  Centraal staat de generatie die in 1950 triomfeerde op 

de Annapurna, de eerste beklimming van een achtduizender onder 

leiding van Maurice Herzog. En het zijn voor een groot deel dezelfde 

namen die in deze film de hoofdrollen vertolken: Lionel Terray, 

omringd door René Desmaison, Michel Vaucher, Gérard Herzog, 

Jacques Ertaud en andere.

Marcel Ichac (1906-’94) was zowel alpinist als cineast. Hij draaide 

al in de jaren ’30 tal van bergfilms en kon dit ook tijdens de tweede 

wereldoorlog blijven doen. Zijn film “Karakoram” behaalde in 1937 

de Zilveren Leeuw op het Filmfestival van Venetië. Naam kreeg 

Ichac pas echt in 1950 met de film “Victoire sur l’Annapurna”.

Nadien werkte hij vaak als regisseur of als producent voor tal van 

films van Jacques Cousteau en dat leverde hem zowel een Gouden 

Palm op in Cannes als een Oscar voor “Le Monde sans Soleil” 

(1964). In ’66 verfilmde hij het boek “Le Conquérant de l’Inutile” van 

zijn goede vriend Lionel Terray.

Als alpinist was Ichac geen topper maar door zijn uitzonderlijke 

conditie kon hij bij elke expeditie tot erg hoog meegaan. Na zijn 

zeventigste begon hij te lopen en nam tot zijn tachtigste meerdere 

keren deel aan de marathon van New York.

De muziek van Maurice Jarre zorgt, meer dan het scenario, voor 

een sterke opbouw en legt bij momenten dramatische accenten. Het 

was Jarre’s eerste soundtrack voor een langspeelfilm en dit zou hem 

geen windeieren leggen. Maurice Jarre, de vader van het synthesizer 

fenomeen Jean Michel Jarre, trok later met de score van deze film 

naar Holywood waar hij via de grote poort werd binnengehaald. 

In de jaren die volgden kreeg hij daar drie Oscars voor de muziek 

van respectievelijk “Lawrence of Arabia”, “Doctor Zhivago” en “A 

Passage to India”. 

Les Etoiles de Midi werd een klassieker en een nieuwe referentie 

voor de makers van bergfilms. In een heel eigen stijl, je zou het 

docu-fictie kunnen noemen, geeft Marcel Ichac een mooie 

en getrouwe getuigenis van de tijdsgeest, gekoppeld aan een 

uitstekende fotografie van de granietwanden en rotsnaalden rond de 

Grand Capucin bij Chamonix. Het is een film die vooral uitmunt in 

authenticiteit. Hij toont de romantiek van de bergen en de klimmers 

maar dan met een duidelijke Franse stempel. In Duitsland hanteerde 

Luis Trenker bijvoorbeeld een heel andere stijl in zijn bergfilms. 

De versie van Les Etoiles de Midi die op Youtube staat is niet van 

zeer goede beeldkwaliteit maar dat mag je niet weerhouden om bijna 

anderhalf uur intens te genieten. Aanbevolen bij een glas Côtes-du-

Rhone en een stuk Tomme de Savoye. ▲
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Het World Wide Web bevat een overvloed aan boeiend beeldmateriaal uit de geschiedenis van 
de bergsport. In deze column proberen we er maandelijks een parel uit te halen en deze duiden 
tegen een bredere achtergrond.
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Lionel Terray


