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Niets is wat het lijkt, ook deze filmtitel niet. Wat begint 

als een 'kinderspel', groeit uit tot een levenslang 

obsessioneel spel van twee mensen, die alles doen voor 

elkaar, behalve het belangrijkste over de lippen te 

krijgen, namelijk: 'Je t' aime'. Het verhaal begint 

inderdaad in hun kinderjaren: de achtjarige Julien sluit 

met zijn vriendinnetje Sophie een spelletje af, waarmee 

ze het willen opnemen tegen de rest van de samenleving. 

Beiden voelen zich als uitgestotenen. Het isolement van 

Julien heeft te maken met zijn moeder die ernstig ziek is, 

Sophie wordt door haar klasgenootjes voor 'smerige 

Pool' uitgescholden. De spelregels hebben ze zelf 

vastgelegd en bepalen uiteindelijk hun hele leven. 

Immers, ook als volwassenen blijven ze vrienden, tot de 

liefde de romantische komedie komt verstoren…Maar ze 

gaan voort met het spel waarbij ze tot alles in staat 

blijken te zijn, behalve te bekennen hoezeer ze eigenlijk 

van elkaar houden. Yann Samuell, die aanvankelijk 

illustrator was, debuteert zeer sterk met deze lange 

speelfilm. Zijn poging om een klassiek drama, met 

personages die de gevangenen zijn van hun eigen 

verlangens, te transformeren tot een komedie, is 

bijzonder geslaagd. Niet alleen is er de visuele impact 

met een apart gebruik van kleur en verrassende decors, 

maar bovendien de boeiende filmische vertelstijl die de 

toeschouwer aangrijpt en doet meeleven met het niet 

alledaagse verhaal van twee verliefde personages. Ten 

slotte: het geheel van de aparte levensepisodes wordt 

samengehouden door het chanson 'La vie en rose', 

telkens in een andere versie, o.m. door Zazie, het Trio 

Esperanza, Louis Armstrong, Donna Summer en ook 

door Guillaume Canet, de acteur, die de volwassen 

Julien speelt. Een uitzonderlijke Franse productie !  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0364517/ 
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