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Special Prize of the Jury San Sebastián 
International Film Festival 2009,  

Al jaren verrast de vandaag 42-jarige talentrijke Franse 

regisseur François Ozon zijn filmpubliek met heel diverse films 

in verschillende genres. Onze trouwe F62 -leden herinneren 

zich ontgetwijfeld nog zijn originele, intelligente en 

meeslepende films als Sous le sable (2000) met Philippe Noiret 

en Charlotte Rampling, Swimming Pool(2003), eveneens met 

Charlotte Rampling, en Le temps qui reste (2005) met o.m. 

een weergaloze Jeanne Moreau. Ozons wereld in beelden is 

bevolkt door mooie mensen, azuurblauwe luchten, smaakvolle 

interieurs en prachtige locaties. Om de hoek rijzen echter 

menselijke problemen, grote en kleine. Le refuge kan je zien 

samen met de hierboven vermelde films als behorend tot een 

triologie over verlangen en verdriet om het verlies. In zijn elfde 

lange speelfilm confronteert de regisseur de kijker met een 

tragische beginsequentie: Mousse (de jonge actrice Isabelle 

Carré) maakt het overlijden mee van haar marginale vriend 

Louis (Melvin Poupaud), die van goeden huize is. Wanneer 

blijkt dat ze bovendien zwanger is van hem, vlucht ze, 

overmand door schuldgevoelens, verdriet en woede naar een 

landhuisje aan de Frans-Baskische kust. Daar bezint ze zich 

over wat ze met haar leven en dat van haar nog ongeboren 

kind zal aanvangen. Totaal onverwachts krijgt ze het bezoek 

van Louis’ homoseksuele broer Paul (Louis-Roman Choisy). 

Tussen Mousse en Paul ontstaat er een bijzondere 

vriendschap… Zoals vaak weet Ozon de toeschouwer extreem 

te boeien en haar/hem zeker in het geval van Le refuge met 

een verrassend slot op te zadelen. Tussen haakjes, de cineast 

regisseerde de actrice Isabelle Carré voor en tijdens haar 

eigenlijke zwangerschap (overduidelijk zeven maanden), wat 

de verzekeringsmaatschappijen van actrices in feite niet 

toelaten. Een unieke thematiek, overtuigend vertolkt en in 

beeld gebracht. (WdP) Mis zeker deze film niet !  
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