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Monsieur Hulot heeft een nieuwe baan 
aangeboden gekregen als kantoorklerk op een 
groot bedrijf dat gevestigd is in een 
wolkenkrabber. Hulot loopt wat verloren in een 
labyrint van moderne architectuur. Samen met 
een bus toeristen arriveert hij in het centrum 
van de stad. Hulot gaat naar het kantoorgebouw 
voor het sollicitatiegesprek, de eigenaar van het 
bedrijf heeft het echter zo druk dat hij Hulot 
compleet negeert en wegloopt. Hulot raakt hem 
kwijt in de hectiek van het kantoor. Hulot besluit 
hierop maar in z'n eentje de stad te gaan 
bezichtigen. Langzamerhand raakt de kijker 
Hulot ook kwijt in de chaos; uiteindelijk 
verdwijnt ook hij in de mensenmassa. Het 
laatste uur van de film zie je hem nog 

sporadisch als figurant, meestal op de achtergrond, door het beeld lopen. 
“Playtime” is meer dan een komische kijk op het moderne leven, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de scène waarin Hulot per ongeluk in een lift belandt of bij 
de demonstratie van een aantal nieuwe gadgets met als slogans ‘Thro-out Greek 
Style’ en ‘Slam Your Doors in Golden Silence’. Tati toont ook hoe die technologie 
mensen van elkaar vervreemdt en isoleert. Onvergetelijk en herkenbaar is een 
shot waarin de bewoners van vier flats [twee op de 1e verdieping en twee daar 
recht boven op de 2e verdieping] één voor één hun televisie aanzetten om 
hetzelfde programma te kijken. Door middel van een combinatie van uitgekiende 
cameraposities en uitgekiend acteerwerk, wekt Tati de indruk dat de buren niet 
op het TV-scherm maar op elkaar reageren, alsof hij daarmee wil zeggen dat de 
TV voor een groot deel van ons leven de plaats heeft ingenomen van menselijk 
contact. 

Een unieke, grotendeels zwijgende satire die na 50 jaar nog niets van zijn 
zeggingskracht is verloren. 
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