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Vertrekkend van een aantal korte verhalen en 
een roman van Hanif Kureishi, nestelt regisseur 
Chéreau zich in het gevoelsleven van een man, 
die de meeste van zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheden kordaat van zich heeft 
afgeschoven. 
Elke woensdagnamiddag krijgt Jay, een 
zwalpende veertiger, het bezoek van Claire. Ze 
kennen elkaar niet, ze praten niet met elkaar. De 
kleren gaan uit, ze hebben seks met elkaar, en 
daarna is het wachten tot  de volgende week. In 
het begin schikt dat ritueel beiden uitstekend, tot 
Jay ertoe verleid wordt verder te kijken. Hij 
ontdekt een huisvrouw met een uitgeblust 
huwelijk, een zoontje en een passie voor toneel. 
De ongecompliceerde relatie van Jay en Claire 
gaat aan diggelen. 
Op een indringende, betrokken en volwassen 
manier worden de emoties en gedachten 

afgetast. Jay’s fysieke lust slaat om in verlangen en misschien zelfs liefde, wanneer 
Claire zijn enige stimulans wordt om nog van de ene in de andere dag te stappen. 
Claires bestaan zonder hem kwetst hem onverwacht diep: de pijn die hij ervaart 
verhaalt hij op haar gezin. 
In extreme close-ups, vaak met de camera op de schouder gefilmd, dwingen Chéreau 
en zijn fotograaf de kijker binnen in de wankele wereld van Jay.  
Marc Rylance en Kerry Fox moeten in deze beklemmende film alle registers 
opentrekken. Hun intense vertolkingen zijn genuanceerd, maar vooral hun ongezouten 
vrijscènes konden bij de vertoning op het festival van Berlijn –waar de film de 
Gouden beer won- alvast op commenaar en kritiek rekenen. Het zou echter jammer 
zijn dat een zorgvuldig opgebouwde en geënsceneerde film zoals Intimacy, die 
duidelijk een volwassen publiek aanspreekt en die harmonieus en subtiel in elkaar zit, 
louter op die uit hun context gehaalde momenten beoordeeld zou worden. 
 
Regie: Patrice Chéreau  
Scenario: Anne-Louise Trividic en P. Chéreau, naar o.m. ‘intimacy’ en ‘nightlight’ 
van Hanif Kureishi  
Fotografie: Eric Gautier  
Muziek: Eric Neveux  
Cast: Mark Rylance, Kerry Fox, Timothy Spall, Alastair Galbraith, Philippe Calvario, 
Marianne Faithfull  
Duur: 119 min 
Land: Frankrijk 2001   
  
 


