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HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN  
 
4 Césars 2001 en Nominatie Gouden Palm 2000 en Saturn & BAFTA Award 
 

Deze macabere thriller van de 38-jarige Franse 
regisseur Dominik Moll was de revelatie van 
Cannes 2000. De film begint als een komedie, 
maar weldra zijn er enkele vreemde elementen 
die de toeschouwer desoriënteren. Als dit alles 
maar goed afloopt... Het jonge echtpaar Michel 
en Claire vertrekt met hun drie kleine meisjes 
naar hun vakantiehuisje in het Centraal Massief. 
Op hun tocht ontmoeten ze toevallig Harry, een 
schitterende rol van Sergi Lopez, het mannelijke 
hoofdpersonage van “Une liaison 
pornographique,” samen met zijn blonde vriendin 
Prune. De schatrijke Harry doet zich voor als een 
oude schoolkameraad van Michel. Het 
gezelschap besluit samen in te trekken in het 
oude boerderijtje dat Michel en Claire al jaren 
aan het opknappen zijn. Harry dringt zich steeds 

meer op en geeft Michel zelfs een 4X4-auto cadeau, als blijkt dat diens gammele 
wagen het niet meer doet. Stilaan blijkt dat al die bonhomie een bijzondere donkere 
zijde camoufleert. Zeker niet alleen omdat Harry na elk orgasme met Prune een rauw 
ei nodig heeft om zijn viriliteit op peil te houden... De film doet denken aan 
grootmeester Alfred Hitchcock en het beste werk van Claude Chabrol. Ook aan 
Patricia Highsmith. En is indringender en aangrijpender 
dan “The talented Mr. Ripley”. De regisseur boeit de toeschouwer niet alleen door de 
verrassend originele plot maar ook door zijn vindingrijke vormgeving: een 
uitstekende acteursregie, een opmerkelijke mise-en-scène en een ingenieus spel van 
licht, kleur en beeldcompositie. Op inhoudelijk vlak kan de kijker de film bovendien 
op allerlei manieren interpreteren. Dit alles maakt “Harry, un ami qui vous veut du 
bien “tot een film die het psychologisch realisme van de doorsnee Franse cinema ver 
achter zich laat.  
 
Regie: Dominik Moll   
Scenario: Dominik Moll en Gilles Marchand   
Fotografie: Matthieu Poirot-Delpech   
Muziek: David Sinclair Whitaker  
Cast: Laurent Lucas, Sergi Lopez. Mathilde Seigner, Sophie Guillemin, Liliane 
Rovère, e.a.  
Duur: 117 min 
Land: Frankrijk 2000  
 
 


