
CELLE QUE VOUS CROYEZ 
Claire (Juliette Binoche) is een 50-jarige professor literatuur, 
gescheiden en moeder van twee kinderen. Wanneer haar minnaar 
Ludo haar laat zitten, voelt ze zich vernederd en wil ze hem blijven 
begluren. Ze creëert een vals facebookprofiel om zijn doen en laten te 
volgen. Op het sociale netwerk wordt Claire “Clara”, een knap meisje 
van 24 dat paaldanst.  

Clara trekt de aandacht van haar ex-minnaar, maar vooral zijn 
huisgenoot Alex valt meteen voor haar verleidelijke profiel. Ze 
beginnen een online vriendschap, met flirterige chat- en 
telefoongesprekken. Alex valt voor Clara, Claire geniet van de 
aandacht en wordt ook verliefd op hem. Haar omgeving denkt dat ze 
een nieuwe vriend ontmoet heeft, want ze straalt en lijkt steeds jonger 
te worden. 

Wanneer Alex haar ook in het echt wil ontmoeten, slaat Claires euforie 
om in paniek. Ze weet geen raad meer met zichzelf en de film wordt 
een psychologische thriller, waarin Claires therapeut als een detective 
haar patiënt probeert te begrijpen.  

Safy Nebbou verfilmt graag literaire werken. Hier kiest ze voor de 
roman van Camille Laurens over het moderne fenomeen van sociale 

netwerksites. De film onthult niet alleen met een uiterste precisie de kracht van de machtspelletjes en 
manipulatie waartoe de sociale media ons kunnen verleiden, hij stelt ook de vraag naar de plaats van ouder 
wordende dames en de algemene visie op dit gevoel van vereenzaming, liefdesverdriet en de zoektocht naar 
affectie. Juliette Binoche (‘The English Patient’, ‘Chocolat’, ‘Doubles Vies’) geeft uitstekend de uiteenlopende 
emoties van Claire en Clara weer in haar eigen ‘Liaison dangereuse’. 

Thriller over valse identiteiten en echte emoties  

!    Filmclub 62   !  
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  24 OKTOBER 2019                                                 17:45 & 20:15

INFO 
Regie     Safy Nebbou  
Scenario      Safy Nebbou & Julie Peyr naar Camille Laurens  
Fotografie     Gilles Porte  
Muziek     Ibrahim Maalouf  
Cast     Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia  
Duur     101  min  
Taal     Frans / Nederlands ondertiteld  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