
UN AUTRE MONDE            
Nominatie Gouden Leeuw Venetië 2021  

Na ‘La Loi du Marché’ en ‘En Guerre’, waarin Stéphane Brizé een 
vuist balde tegen het onrecht en de wreedheid van het 
werkgeversbeleid, krijgen we hier het sluitstuk van een losse trilogie 
over de Westerse arbeidsmarkt.  

“De Franse Ken Loach”, deed voor de derde maal  een beroep op zijn 
favoriete acteur Vincent Lindon (‘Les Chevaliers Blancs’, 
‘Mademoiselle Chambon’, ‘Titane’). Dit keer niet als arbeider of 
vakbondsdélégué maar als goedbetaalde CEO, die een sociaal plan 
moet uitdokteren in de zoveelste saneringsronde bij de Franse 
afdeling van een multinational. Het bekende recept: het 
personeelsbestand inkrimpen om het concurrentievermogen te 
optimaliseren en de aandeelhouders mooie dividenden uit te keren. 

Philippe Lesmesle (Vincent Lindon) worstelt enorm met die 
verantwoordelijkheid: hoe moet hij 58 medewerkers ontslaan en 

anderen in onzekerheid brengen? Meedogenloze richtlijnen versus empathie maken het hem 
uiterst moeilijk. Zo wordt de uitvoerende macht ook het slachtoffer van een onmenselijk 
systeem dat wordt gedomineerd door de financiële markten.  Zelf slechts een schakel in de 
hiërarchie, ervaart ook hij de effecten en de stress van de ratrace, niet alleen op professioneel, 
maar ook op persoonlijk vlak. Zijn vrouw Anne voelt zich het slachtoffer van de carrièredrang 
van manlief en vraagt de scheiding aan. Zijn tienerzoon kampt dan weer met ernstige 
psychische problemen.  

Met ‘Un Autre Monde’ illustreert Brizé de brutaliteit van de bedrijfswereld. Lindon speelt de rol 
als een gebroken man, die zich ondanks al de vorige tegenslagen, de drive probeert te vinden 
om de volgende klap te incasseren. Zijn vertolking is ontroerend en ingetogen maar met veel 
nuance, een opmerkelijke prestatie, aan de zijde van Sandrine Kiberlain. 

Een bedrijfsleider als slachtoffer van de kapitalistische ratrace.  

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 2 JUNI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Stéphane Brizé     
Scenario            Stephane Brizé, Olivier Gorce 
Fotografie           Eric Dumont                  
Muziek  Camille Rocailleux         
Cast                    Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, e.a. 
Duur                     96 min 
Taal   Frans / Nederlands ondertiteld  
2021   Frankrijk 
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