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Nominatie Gouden Beer Berlijn 2007,  

Na “Les ègarès” en « Les temps qui changent » toont de 

Franse regisseur André Téchiné zich met « Les témoins 

» opnieuw een meester in het subtiele relatiedrama. De 

kring van vrienden die in dit verhaal centraal staan, zijn 

in de zomer van 1984 mede de eerste getuigen van een 

dodelijke ziekte die toen nog geen naam had gekregen 

en die dan ook tijdens de hele film niet bij naam 

genoemd wordt. In tegenstelling tot conventionele 

aidsfilms als “Longtime companion” of “Philadelphia” 

wordt aids hier slechts als context gebruikt, niet als 

hoofdthema waarrond stelling moet worden genomen. 

Ook over de losse zeden van de vier bevriende 

hoofdpersonages wordt genuanceerd en normaal gedaan: 

over het feit b.v. dat Adrien, een wat oudere 

wetenschapper, wel eens een jong homovriendje 

opscharrelt in een Parijse achtersteeg.Wat telt, is dat hij 

eindelijk weer verliefd is op zijn nieuwste verovering, 

Manu. Als die plots ziek wordt, toont Adrien zich bereid 

om voor hem te zorgen. Adrien neemt hem mee naar 

Zuid-Frankrijk, waar hij het koppel Mehdi en Sara leert 

kennen. Mehdi, een politie-inspecteur van Algerijnse 

origine, valt voor de charmes van de jongen en laat zich 

een biseksuele periode in zijn leven welgevallen. Zo 

raakt de narcistische Manu aan ieders leven en wrikt hij 

bij hen hun principes en routines los en wekt hun diepste 

verlangens. Dit is oersterke narratieve cinema: geduldig, 

maar met een stevige vaart, met de nodige 

afstandelijkheid, maar loepzuiver zet Téchiné een 

kluwen van emoties en verhoudingen neer tussen 

mensen met al hun kleine kantjes. Deze worden vertolkt 

door een cast van de bovenste plank, zodat niets kan 

mislopen. Een must voor liefhebbers van intimistische 

relatiedrama’s.  
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Allo Ciné Link: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=109394.html 

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0487273/ 
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