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 “Cosa voglio di piu ? (Wat zou ik nog meer willen?)” is de 

vraag die Anna zich zou kunnen stellen, een jonge 

boekhoudster die al een tijdje samenleeft met Alessio, een 

lieve partner met wie ze op een alledaagse manier gelukkig 

lijkt. Ze koestert baby-plannen, heeft een tevreden baas en 

een warme vriendenkring. Tijdens een personeelsfeestje op 

kantoor maakt ze vluchtig kennis met Domenico, een stoere 

restaurateur, die er de catering verzorgt. Wanneer hij later de 

factuur komt brengen, worden telefoonnummers 

uitgewisseld. Een en ander resulteert in een clandestiene 

afspraak, die eindigt met een intense vrijpartij. Dat die andere 

man gehuwd is en twee kinderen heeft, houdt Anna niet 

tegen. Latere ontmoetingen vinden plaats in een motelkamer. 

Ook in deze Brief Encounter-variant wordt dagelijkse sleur 

tegenover verboden passie gesteld. Voor Annie het zich goed 

realiseert, is ze terechtgekomen in een wervelstorm van 

schuld, spijt, wanhoop. Geen nieuw verhaal dus, maar 

regisseur Silvio Soldini brengt het op een bijna documentaire 

manier in beeld met oog voor de kleine details. De film 

ontleedt rustig en zorgvuldig de diverse elementen en etappes 

van de ontrouw: de passionele aantrekkingskracht tegenover 

de verwarring die zoiets teweeg brengt, de onvermijdelijke 

leugens en schuldgevoelens. Ook de socio-economische 

context speelt een rol in deze affaire: Anna en Domenico zijn 

niet bemiddeld en beschikken over een bescheiden inkomen. 

Extra uitgaven zijn niet evident en zetten een rem op hun 

overspel. Soldini doet een beroep op twee overtuigende 

hoofdacteurs, die elke vorm van pathos zorgvuldig weten te 

mijden. Na zijn lichtvoetige Pane e tulpani (2000) en het 

speelse Agata e la tempesta (2004) is de teneur hier heel wat 

realistischer en ernstiger. (M.W) Boeiende cinema!  
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