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Nominatie Gouden Palm 2003,  

De jonge Franse cineast François Ozon (1967) draaide 

de jongste zes jaar niet minder dan zes interessante lange 

speelfilms. Niet voor niets wordt hij dan ook als het 

wonderkind van de Franse cinema aangezien. F62 stelde 

inmiddels al drie van zijn films voor, nl. Gouttes d'eau 

sur pierres brulantes, 8 Femmes en Sous le Sable. Zoals 

voor deze laatste film werkte Ozon weer samen met de 

58-jarige actrice Charlotte Rampling. Swimming Pool 

verwijst naar de Franse klassieker La Piscine (Jean 

Derey, 1969) met Romy Schneider en Alain Delon. Toch 

is het een heel andere film. De succesvolle Britse 

schrijfster Sarah Morton (Charlotte Rampling) voelt zich 

uitgeblust en niet langer gemotiveerd om politiethrillers 

te schrijven. Haar uitgever stelt haar voor in zijn villa in 

Frankrijk wat uit te rusten en aldaar misschien wel 

inspiratie te vinden voor een nieuw boek. In de villa 

wordt de wat gefrustreerde Britse geconfronteerd met 

Julie (de 23-jarige Ludvine Sagnier), de meer dan frivole 

dochter van de uitgever. Aanvankelijk ergert ze zich 

mateloos aan de sexuele provocaties wulpse en 

vrijpostige tienerdochter. Maar door al wat zich 

voordoet, wordt ze geleidelijk aan geïntrigeerd en 

bovendien geïnspireerd om te schrijven. Wat ze dan ook 

doet. Meer zelfs beide vrouwen lijken naar elkaar toe te 

groeien. Zozeer dat werkelijkheid en fictie in deze film 

elkaar gaan overlappen. Het resultaat is een bijzonder 

onverwacht en intelligent slot, waarover eenieder nog 

wel zal nadenken. Hoeft het gezegd dat Charlotte 

Rampling opnieuw een schitterende prestatie neerzet ? 

Maar ook de jonge Ludvine Sagnier, die al in vorige 

films van Ozon was te zien, presteert eens te meer 

uitstekend. Swimming Pool behoorde tot de Officiële 

Selectie Cannes 2003 ! Niet te missen.  
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