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Het minste dat je van Leos Carax (né Alexandre Christophe 
Dupont) kan zeggen is dat hij een rare snuiter is, een buitenbeentje 
in de Franse cinema, die onder een pseudoniem filmt. Leos Carax is 
een anagram van zijn echte voornaam “Alex(andre)” en “Oscar”, 
zijn ambitie. Op zijn palmares staan o.m. ‘Les amants du Pont-
Neuf’ met Juliette Binoche, ‘Pola X’ met Catherine Deneuve  en 
‘Holy Motors’, een fantasy drama. 

Zijn zesde langspeler mocht de recentste editie van het Filmfestival 
in Cannes openen en zorgde meteen voor uiteenlopende, vaak 
uitermate lovende kritieken. Als je weet dat Carax een beroep deed 
op de broertjes Ron en Russell Mael van het legendarische popduo 
Sparks, weet je dat je geen melige, Disneyachtige musical moet 
verwachten maar een passioneel en wervelend spektakel van zo’n 

140 minuten.Toch is het sprookjesachtige verhaal eenvoudig. Henry McHenry(Adam Driver), een 
rusteloze stand-upcomedian, wordt halsoverkop verliefd op de operadiva Ann Defrasnoux 
(Marion Cotillard). Het scenario van ‘Annette’ heeft ook alle ingrediënten van een opera: tragiek, 
een stormachtige relatie, mythische plots en personages die de verpersoonlijking zijn van 
ambitie, onschuld en wraak. Het glamoureuze koppel scoort professioneel veel succes en krijgt 
een dochtertje, Annette, met een buitengewone gave. Maar haar komst lijkt Henry in een 
neerwaartse spiraal te sleuren, wanneer hij niet in staat blijkt haar te behoeden voor zijn 
misantropie en zelfhaat. Adam Driver (‘Inside Llewyn Davis’, ‘Paterson’, ‘BlacKkKlansman’) is in 
maar liefst drie films van heel uiteenlopende genres uit 2021 te zien: ‘Annette’, ‘The Last Duel’ 
en ‘House of Gucci’. Net als Marion Cotillard, die haar acteer- en zangtalent al bewees in ‘Piaf’, 
zingt hij alles zelf, ook wanneer hij haar wel heel intiem leert kennen. Afwisselend dolkomisch en 
diep tragisch is deze musical zeker een unieke filmervaring.  

Ambitieus, excentriek rockmelodrama, pur sang Carax.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 8 FEBRUARI 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie                          Leos Carax 
Scenario                     Ron Mael, Russell Mael  
Fotografie             Caroline Champetier 
Muziek                       Ron Mael, Russell Mael  
Cast                            Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg 
Duur                            139 min 
Taal                             Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021                            Frankrijk, Mexico, Verenigde Staten, België  
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