
LES OLYMPIADES 
Nominatie Gouden Palm Cannes 2021 en 5 Césars, Beste Film Hamburg FF 

Jacques Audiard behaalde prijzen met ‘Dheepan’ , ‘De Rouille et 
d’Os’ en ‘The Sisters Brothers’. Zijn oeuvre omvat spannende 
thrillers, karaktergedreven drama's, tot zelfs een migrantenverhaal 
en een western.  

Zijn recente film, naar een scenario van Céline Sciamma (‘Portrait de 
la Jeune Fille en Feu’) is een esthetische verkenning van Les 
Olympiades, het 13de arrondissement van Parijs en een van de 
meest architectonisch-industriële buurten van de lichtstad en een 
observatie van zoekende dertigers.  

Drie protagonisten raken verstrikt in een driehoeksverhouding die 
even complex is als hun onderdrukte waarheden, een eenzaamheid 
die zij niet kunnen delen of communiceren. Camille, een 
charismatische leraar, compenseert zijn professionele frustraties 
door een intense seksuele activiteit. Hij deelt een appartement met 

Émilie, een jonge Chinese Française van de eerste generatie, die huurvrij de flat bewoont van 
haar dementerende grootmoeder, die naar een zorgcentrum verhuisd is. Émilie is afgestudeerd 
aan een van de meest prestigieuze universiteiten van Frankrijk en werkt in een callcenter. Nora, 
ten slotte, is net uit Bordeaux verhuisd om op 32-jarige leeftijd haar studies aan de Sorbonne te 
hervatten. Zij heeft een verontrust seksueel verleden. De personages zijn vervreemd van hun 
romantische partners en vrienden, maar ook van hun familie.  

Audiard toont op briljante wijze het isolement van deze mensen in dit weidse Parijse landschap, 
waar torenhoge rechthoekige wolkenkrabbers elkaar sporadisch afwisselen met weidse opnamen 
van de unieke skyline. Door de diepte van deze ruimte worden we geïntroduceerd in gesloten 
ruimtes en verwelkomd in de seksualiteit van haar bewoners. Door de ongebreidelde brutaliteit 
van de beleving van seks en liefde, geraken we vertrouwd met deze personages, hun 
onderdrukte verlangens en ambities. 

Lichtvoetige, oogstrelende zwart-witfilm over drie Parijse dertigers. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Jacques Audiard         
Scenario            Céline Sciamma, Léa Mysius, Jacques Audiard   
Fotografie            Paul Guilhaume                      
Muziek                 Rone 
Cast   Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant   
Duur                 105 min 
Taal   Frans en Engels / Nederlands ondertiteld 
2021                     Frankrijk 
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