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Publieksprijs Franse filmweek Los Angeles 2011 ,  

Het conservatieve echtpaar Jean-Louis Joubert en zijn 

vrouw nemen een aantrekkelijke Spaanse werkster aan: 

Maria. Zij introduceert Jean-Louis in de het appartement 

op de zesde verdieping waar Maria met andere Spaanse 

werksters woont. Klassenverschil smelt als sneeuw voor 

de zon in de in 1962 spelende vederlichte romantische 

zedenkomedie. De saaie getrouwde Parijzenaar 

herontdekt door de Spaanse huishoudster de liefde. Ook 

Jean-Louis' vrouw Suzanne, die het druk heeft met niets 

doen, staat versteld van de vaardige huishoudster en 

moet haar vooroordelen over Spaanse vrouwen die in 

Frankrijk de kost verdienen herzien. Maar voor Jean-

Louis gaat een nieuwe wereld open als hij verliefd wordt 

op de bloedmooie Maria… Les femmes du 6ième etage, 

geschreven en geregisseerd door Philippe Le Guay is 

geen realistisch drama, maar een romantische 

zedenkomedie over het opheffen van klassenverschillen. 

In het werkelijke leven zou een man als Jean-Louis nooit 

zijn veilige bestaan opgeven voor een huishoudster. Het 

is aan Fabrice Luchini te danken dat hij geloofwaardig 

maakt dat liefde elke (sociale) barrière overstijgt. Met 

zijn naïviteit en onschuld palmt hij niet alleen Maria, 

maar ook de kijker in. Maar ook de uitzonderlijke 

acteerprestaties van tegenspeelsters Kiberlain en 

Verbeke tillen de film naar een behoorlijke hoogte. Het 

spel met klassenverschillen doet denken aan François 

Ozons Potiche, waarin Luchini ook zijn komische talent 

kon uitleven. De film heeft geen sterke kritische 

ondertoon en is meer nostalgie dan satire. Maar toch bijt 

de film van zich af wat maatschappijkritiek betreft. Een 

vergelijkbare komedie over klassenverschillen als 

Potiche van François Ozon (2010) mist op dat gebied de 

scherpte en het warme kloppende hart van deze rolprent. 

Nostalgisch Parijs herbeleven  
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