
LES INTRANQUILLES 
Officiële selectie Cannes 2021, Openingsfilm FF Namur 2021   

De Belgische regisseur Joachim Lafosse (‘À perdre la raison’, 
‘L’économie du couple’) focust zich andermaal op problemen 
binnen het gezinsleven.  
Voor ‘Les Intranquilles’ vond Lafosse inspiratie in zijn eigen 
jeugd: hij groeide op met een bipolaire vader, wat later leidde 
tot de scheiding van zijn ouders.  
De film is opgenomen in volle coronapandemie en dat integreert 
Lafosse bewust in de film. Tijdens de lockdown was/is het voor 
vele zieken en hun families immers moeilijk samenleven en al 
zeker wanneer psychische labiliteit het gezin vertroebelt en 
begint te domineren. 

Damien is kunstenaar en woont samen met zijn vrouw Leïla en 
hun zoontje Amine. Aanvankelijk lijken ze een gelukkig 
gezinnetje. Hun geluk staat onder spanning door de psychische 
problemen waarmee de bipolaire Damien te maken krijgt: 
ernstige stemmingswisselingen, hyperactiviteit, agressief gedrag 
en slapeloosheid. Door de voorgestelde behandelingen wordt hij 

dan weer een schim van zichzelf.  

De gevolgen voor de omgeving van Damien zijn enorm. Leïla is zeer geduldig en houdt nog 
steeds van haar man, maar voelt zich soms meer verpleegster dan echtgenote. Zoontje Amine 
gedraagt zich soms volwassener dan zijn papa en heeft soms ook echt schrik van hem.   

Acteurs Damien Bonnard (‘Les Misérables’, ‘Dunkirk’) en Leïla Bekhti (‘Un Prophète’) drukken 
een grote stempel op deze film. Niet alleen gaven ze hun eigen namen aan de hoofdpersonages, 
ze bedachten op de set ook mee het einde van het verhaal. Door de ontmoetingen met 
patiënten, psychiaters en psychoanalisten en een intense voorbereiding, getuigen hun 
vertolkingen dan ook van veel naturel.  

Integere kijk op het samenleven met een bipolaire partner.  

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Joachim Lafosse     
Scenario            Joachim Lafosse 
Fotografie           Jean- François Hensgens                   
Muziek  Olafur Arnalds, Antoine Bodson         
Cast                    Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah 
Duur                   118 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld  
2020   België, Luxemburg, Frankrijk 
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