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Elk filmliefhebber herinnert zich ongetwijfeld het 

aangrijpende en meesterlijke liefdesdrama “La Femme 

d’ à Côté” (1981) van François Truffaut (1932-1984), 

waarin Fanny Ardant en Gérard Depardieu voor het eerst 

samen in een film speelden. In “Nathalie...”, de tweede 

film van de Luxemburgse cineaste Anne Fontaine, zijn 

beiden opnieuw samen in de hoofdrollen te zien. 

Catherine (Fanny Ardant) is een gynaecologe die een 

(te) rustig en welvarend leventje leidt met Bernard 

(Gérard Depardieu), met wie ze al dertig jaar getrouwd 

is. Tot ze ontdekt dat haar man al jaren buitenechtelijke, 

seksuele avontuurtjes beleeft... Wat doe je dan als 

vrouw? De schijnbaar evenwichtige Catherine kiest niet 

voor de meest voor de hand liggende oplossing(en). Ze 

huurt een verleidelijke prostituée in om haar overspelige 

echtgenoot te verleiden. Maar er is meer. De dame uit 

het milieu, waarmee Catherine voor het eerst in haar 

leven kennismaakt en dat haar zowel aantrekt als afstoot, 

moet haar in detail verslag doen over de seksuele relatie 

met haar echtgenoot en vooral over wat hij van zijn 

futloze huwelijk denkt. Naarmate de gebeurtenissen zich 

voordoen, groeit er een bijzondere vriendschap - 

weliswaar vol onderhuidse spanningen - tussen 

Catherine en Nathalie, gespeeld door Emmanuelle Béart. 

Vervolg op het doek. “Nathalie...” is enerzijds een 

psychologisch schaakspel, geleid door vrouwen, en 

anderzijds een voyeuristisch fantasme, waarin de 

toeschouwer betrokken wordt en pregnante thema's over 

de man-vrouwrelatie ter sprake komen. Een typisch 

Franse productie, waarvan het scenario geschreven werd 

door onze landgenoot Philippe Blashand. De score is van 

niemand minder dan Michael Nyman. Een degelijk 

vertolkt en knap geconstrueerd psychodrama!  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0348853/ 
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