
L’INNOCENT 
Beste Scenario FIFF Namur 2022 

Louis Garrel kennen we als zoon van regisseurs Philippe Garrel 
en Brigitte Sy. Hij speelde als acteur in onder andere ‘Le 
Redoutable’, ‘Saint-Laurent’ en ‘J’accuse’. Met ‘L’Innocent’ levert 
hij z’n vierde langspeelfilm af als regisseur. In de film speelt hij 
ook zelf de hoofdrol.  

Abel is een jongeman die z’n vrouw verloor in een ver-
keersongeval. Wanneer zijn moeder, Sylvie, voor een verrassing 
van jewelste zorgt, gaat hij helemaal door het lint. Sylvie geeft 
immers theaterlessen in de gevangenis, waar ze de gedetineerde 
Michel leert kennen. Bij zijn vrijlating besluiten de twee te 
trouwen. De beschermende Abel vindt de trouwplannen van z’n 
moeder maar niets: ze heeft vroeger al problemen gehad met 
criminele types en hij vermoedt dat Michel nog steeds met 
louche zaken bezig is. Samen met Clémence, de beste vriendin 
van z’n overleden vrouw, bespiedt hij Michel om meer te weten 
te komen en het huwelijk te beletten. Michel heeft dit al snel 

door en bekent dat hij plannen heeft om dure kaviaar te stelen uit een vrachtwagen. Dit wekt de 
interesse van Abel en Clémence, die besluiten mee te gaan in het verhaal. Ze bedenken een 
plan om als ‘familie’ de vrachtwagen te overvallen. Wat volgt is de hilarische uitwerking hiervan. 

In ‘L’Innocent’ mengt Louis Garrel verschillende genres, van (romantische) komedie tot 
whodunnit. Met rake dialogen, split screens en humoristische decors levert hij een originele film 
af die niet verveelt. Noémie Merlant (‘Portrait de la jeune fille en feu’) toont hier als Clémence 
haar komisch talent. Roschdy Zem (‘Le Jeu’) en Anouk Grinberg zijn een overtuigend verliefd 
koppel. Op het filmfestival van Cannes, waar ‘L’Innocent’ buiten competitie vertoond werd, werd 
de film warm onthaald.   

Knap staaltje Franse film!  

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 19 JANUARI 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Louis Garrel          
Scenario            Louis Garrel    
Fotografie            Julien Poupard                        
Muziek                 Grégoire Hetzel  
Cast   Louis Garrel, Roschdy Zem, Noémie Merlant, Anouk Grinberg      
Duur                 99 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld 
2022                    Frankrijk 
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