
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  
Zilveren Beer Berlijn 2022 

Dat de Franse regisseur Claire Denis een veelzijdig talent is, staat 
buiten kijf. Bij talloze films werkte ze als assistente-regisseur (o.a. 
‘Paris, Texas’ naast Wim Wenders). Ze is tevens scenarist en in 
2022 won ze op het Internationaal Filmfestival van Berlijn de 
Zilveren Beer voor beste regie voor ‘Both Sides of the Blade’.  In 
Cannes deelde zij dit jaar nog de Grand Prix met ‘Close’ van Lucas 
Dhont met haar ‘Stars at Noon’, een film die nog geen release 
kreeg. 

In ‘Avec Amour et Acharnement’ is de hoofdrol weggelegd voor 
Denis ’ favor iete actr ice Jul iette Binoche (te z ien in 
Denis’ ‘Chocolat’). Ook de 22-jarige dochter van Binoche, Hana 
Magimel krijgt haar filmdebuut in de film. 

Radiopresentator Sara (Juliette Binoche) is al tien jaar samen met 
Jean (Vincent Lindon, die onlangs schitterde als onfortuinlijke 
bedrijfsleider in ‘Un Autre Monde’), een voormalige rugbyspeler 

met een gevangenisverleden. Ze houden van elkaar en hebben vertrouwen in hun relatie. Toen 
ze elkaar ontmoetten had Sarah nog een relatie met François, op zijn beurt een vriend en grote 
bewonderaar van rugbyspeler Jean.  Het is winter in Parijs als Sara haar ex-vriend tegen het lijf 
loopt. Dat François en Sara een langdurige relatie hebben gehad is voor Jean geen obstakel, 
maar wanneer de twee mannen willen samenwerken en de banden worden aangehaald, komen 
bij Sara oude, onverwerkte gevoelens naar boven. Haar dwangmatige gedrag met aantrekken 
en afstoten, de uitgesproken en onuitgesproken gevoelens worden door cameraman Eric Gautier 
bloedstollend in het beeldkader geplaatst.   

In dit uiterst intiem en spannend relatiedrama, worden de hoofdpersonen veelvuldig gevangen 
gehouden in vele extreme close-ups en het sublieme spel van de acteurs resulteert in een 
indrukwekkende explosie van emoties. 

Intieme en sexy driehoeksromance met hoogoplaaiende emoties

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 15 DECEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Claire Denis            
Scenario            Christine Angot, Claire Denis      
Fotografie            Eric Gautier                         
Muziek                 Tindersticks   
Cast   Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Hana Magimel       
Duur                 116 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld 
2021                    Frankrijk  
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