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SYNOPSIS 

 

De jaren 60. 
Alice en Céline zijn naast buren vooral hartsvrienden en hun zonen 
Maxime en Théo zijn beste maatjes. Hun medeplichtigheid is 
onberispelijk tot de dag dat een tragisch ongeval hun leven verstoort. 
Na de vriendschap volgen schuldgevoelens, na de harmonie, paranoia 
en de na medeplichtigheid volgt de achterdocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 – België/Frankrijk – 93 min – scope – 5.1 
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INTERVIEW MET 

OLIVIER MASSET-DEPASSE 
door Olivier Séguret 

 
 
DUELLES is uw derde langspeelfilm. Na CAGES en ILLEGAL, gaat u de genrefilm aan, een psychologische 
thriller.  

 
Ik benader bij elke film een andere stijl, want ik wil mezelf vernieuwen, vanuit een speelse geest, 
hoewel ik weet dat ik altijd zal praten over familierelaties, koppels, ouder/kindrelaties ... DUELLES 

bouwt hierop voort. Dit is de verfilming van de roman DERRIÈRE LA HAINE van Barbara Abel. Nadat 
ik het boek had uitgelezen, was ik er vast van overtuigd dat het verfilmd moest worden. Dit verhaal 
bevatte alle ingrediënten waar ik naar op zoek was: een diepmenselijk onderwerp over seksisme, 
een familietragedie vanuit het perspectief van de psychologische thriller.  

Deze spannende film werd gedraaid op één locatie, waardoor we in een meer psychische dimensie 
terechtkomen. Ik wilde met een esthetisch contrast experimenteren; een heldere verwerking voor een 
donker verhaal. Ik wilde deze beslotenheid op een zintuiglijke manier benaderen, met bijzondere 
aandacht voor longtakes met zeer nauwkeurige verplaatsingen van de acteurs.  

Het moest tegelijk zo dicht mogelijk aanleunen bij de psychologie van de personages en een 
glamoureuze enscenering vooropstellen. We moesten deze "wondere wereld van de jaren zestig" 
zien barsten en in het duister verdwijnen. Na ILLEGAL en SANCTUAIRE, een tv-film gemaakt voor 
Canal +, beiden sterk verankerd in een sociale realiteit, moest ik ontsnappen naar een ander soort 

cinema. 
 
 

Men ruikt een hitchcockiaans maar soms ook lynchiaans parfum.  
 
Het zijn twee van mijn favoriete filmmakers. Maar er was geen sprake van een film te maken "op 
de manier van ...", met het risico op een pastiche, maar eerder om een stijloefening uit te voeren die 

zou putten uit deze "geweldige referenties" om te zien wat er vandaag zou kunnen uitkomen met 
mijn hedendaagse blik van Belgische filmmaker. Maar het belangrijkste voor mij was om via deze 
film een bepaalde emotie te bereiken: als aan het einde van de film de kijker verdeeld is tussen 
emotie en ontzetting, dan heb ik mijn artistiek doel bereikt. 

 
 
Uw film heeft een nogal Angelsaksische identiteit.   
 

Degenen die me ertoe hebben aangezet om cinema te doen, zijn de filmmakers van de "New 
Hollywood": regisseur-schrijvers ten dienste van toegankelijke films. En ik probeer gewoon, zoals veel 
van mijn collega's vandaag, samen te voegen wat Angelsaksen begrepen hebben over het vertellen 
en het maken van beelden, en wat wij, Europeanen, kunnen: het portret, het naturalisme. Deze twee 

elementen combineren is stimulerend. Al sinds het begin probeer ik "psychologische" films te maken. 
Het werd dus tijd om rechtstreeks in te gaan op de psychologische thriller. 
 

 
Hiervoor had u deze twee actrices nodig die volledig tot het project behoren.  
 
De film vertelt over de clash tussen twee vrouwen, twee moeders, twee beste vriendinnen. Het 

personage van Alice is mentaal kwetsbaar en die van Céline, krachtig, met een ongewone wilskracht. 
Om deze rollen te spelen, had ik inderdaad twee krachtige actrices nodig. Ik ben erg blij, als 
Belgische filmmaker, te kunnen samenwerken met de beste actrices van mijn land: Veerle Baetens en 
Anne Coesens. Ze hebben er hun hart en ziel in gestoken en ik ben erg trots op hun prestaties. Ze zijn 

de perfecte belichaming van de personages die ik me had voorgesteld. Net als de rol van Theo, het 
kind voor wie ze zullen vechten: Jules Lefebvre, die nog nooit had geacteerd, bleek zeer nauwkeurig 
te zijn. Evenals Simon en Damien, Mehdi Nebbou en Arieh Worthalter, die hun twee echtgenoten 
spelen. 
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Uw film werkt openlijk de psychologie van personages uit, we doen bijna mee.  
 

Ik werk proactief met elke acteur afzonderlijk, tijdens die sessies worden de personages gecreëerd 
op basis van klassieke methoden, geïnspireerd door Stanislavski. Dan ontmoeten de acteurs en hun 
personages elkaar en beginnen we te lezen, repeteren, enzovoort. Wanneer we op de set 
aankomen, staat alles ook al klaar. Alles moet gereed zijn zodat ik incidenten kan veroorzaken, 

dingen kan laten gebeuren en de reacties hierop kan zien. Ik wil niet dat de acteurs of actrices 
reageren, ik wil dat hun personages dat doen en daarom moet aan het psychologische van elke rol 
proactief worden gewerkt. Ik geloof niet in het genie, ik geloof in het werk.  

 
 
Een ander belangrijk "personage" is het huis, dat vast niet gemakkelijk te kiezen was.  
 

Ten behoeve van het verhaal, had men een "half vrijstaand" huis nodig, met andere woorden, twee 
huizen die op één enkel huis leken. DUELLES is ook een verhaal over “buren die elkaar spiegelen”. 
Alice en Céline waren eerst buren voordat ze beste vriendinnen werden. Daarna kregen ze hun 
zonen kort na elkaar. De twee families worden constant aan elkaar "gespiegeld". Dit huis moest zijn 

stempel drukken door zijn ambivalentie: een huis dat er mooi en aangenaam uitzag, maar ook 
ongemak en angst wekt. We hebben er maanden over gedaan om het te vinden: dit huis was het 
belangrijkste "theater" van het verhaal, het was dus cruciaal om een buitengewone plaats te 
ontdekken. We hebben veel geluk gehad en de productie heeft deze zoektocht met glans 

uitgevoerd. Het is een zeer aangename buurt om te wonen, met de bloementuinen en grote bomen, 
maar het indrukwekkende gebouw met witte muren doet denken aan het hotel in THE SHINING. Men 
merkt de lichte architecturale asymmetrieën pas na een lange tijd op, en eens men het heeft 

opgemerkt, geeft het een onverklaarbaar ongemakkelijk gevoel. Er was een gevoel van algemene 
perfectie nodig dat snel doet vermoeden dat er vreemde dingen gebeuren achter deze gevel... 
 
 

De muziek van de film is erg bewerkt, ook hier weer heel "Angelsaksisch".  
 
Muziek is mijn tweede grote passie na de cinema. De muziek in een film heeft een 
"metapsychologische" functie: het moet het geheel kunnen verrijken door alles te vertellen wat het 

verhaal, de realisatie en de acteurs niet kunnen zeggen of overbrengen. Het is als een openstelling 
voor een "vierde dimensie": die van onze innerlijkheid, van onze diepe intimiteit.  
Samen met Fréderic Vercheval, mijn componist, hebben we geprobeerd een grote orkestrale muziek 
te maken, met thema's die ontspringen uit de psyche van Alice en Céline. Ik wilde dat de muziek de 

psychologische en emotionele toestanden van de twee heldinnen in de film weerspiegelde. We 
hebben aan het klassieke orkest digitale geluiden toegevoegd om bepaalde innerlijke geluiden van 
de personages te verkrijgen. Het was belangrijk dat de kijker een wereld binnenstapte die hij al 
kent, geruststellend, met een klassieke filmmuziek die hij herkent; om dan beter naar een meer 

moderne muziek te kunnen overgaan, verwarrender, pijnlijker.  
 
 

De film heeft iets intens vrouwelijks.  
 
DUELLES is een vrouwenfilm. In feite zijn al mijn films vrouwenfilms. En ik hoop dat ze ook een beetje 
feministisch zijn, want ik ben het heel erg. Het compliment dat ik het liefste krijg, natuurlijk, is wanneer 

een kijkster me komt vertellen dat ze de indruk had dat de film door een vrouw is gemaakt. 
Persoonlijk heb ik het altijd "gemakkelijker" gevonden om over mezelf te praten via vrouwelijke 
personages. Wanneer men het personage van een vrouw schrijft, moet men in haar vel kruipen, op 
zoek gaan naar de vrouw die in ons zit, en dus ontdekken wat ons intrinsiek verbindt.  
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OVER  

OLIVIER MASSET-DEPASSE  
 
 
 Sinds zijn eerste kortfilms, CHAMBRE FROIDE (2000) en DANS L'OMBRE (2004), filmt Olivier 
Masset-Depasse vrouwelijke personages die vastberaden zijn en voor niets terugdeinzen om hun 

doelen te bereiken. Met deze twee films heeft Olivier zestig prijzen verzameld op festivals over de 
hele wereld. CAGES (2006), zijn eerste langspeelfilm, vertelt over een passionele destructieve 
liefdesrelatie, was aanwezig op internationale festivals waaronder Toronto en Rome en kende een 
mooi publiek succes in België. ILLEGAL (2010), zijn tweede langspeelfilm, een psychologische thriller 

met een onderliggende sociale kritiek, die zowel een algemeen en kritisch succes heeft gekend, als 
talrijke selecties in festivals en prijzen heeft gewonnen: SACD Prijs (Filmfestival van Cannes - 42ste 
editie van de Quinzaine des Réalisateurs), Valois d'Or (Filmfestival van de Franstalige film in 

Angoulême, Frankrijk), Best Feature Film (Der Neue Heimattfilm, Oostenrijk), Bayard d'Or voor beste 
actrice voor Anne Coesens (Filmfestival van Namen, België), beste regisseur en speciale vermelding 
voor Anne Coesens (Filmfestival van Warschau, Polen), prijs voor de Beste Franstalige Film 
TV5Monde, FIPRESCI-prijs voor beste actrice voor Anne Coesens (Festival van Palm Springs), Magritte 

voor beste actrice voor Anne Coesens en Magritte voor beste actrice in een bijrol voor Christelle 
Cornil.  
Gekozen om België te vertegenwoordigen bij de Oscars van 2011 in de categorie "Beste Film in 
een Buitenlandse Taal", genomineerd voor de Césars in 2011 in de categorie beste buitenlandse 

film, finalist van de LUX Prijs in 2010. In 2015 kiest Canal + Olivier als regisseur van een van de 
originele creaties van de zender, SANCTUAIRE, die de FIPA d'Or wint voor beste scenario en beste 
actrice in Biarritz datzelfde jaar. Momenteel werkt hij aan LARGO WINCH "De prijs van het geld", 
geproduceerd door Versus production en Pan Européenne. 
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ARTISTIEKE LIJST 

 
 

Veerle BAETENS     Alice  
 
Anne COESENS      Céline 
 
Mehdi NEBBOU      Simon 
 
Arieh WORTHALTER    Damien 
 
Jules LEFEBVRE         Theo 
 
Luan ADAM             Maxime  
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TECHNISCHE LIJST 
 
 
 

Regisseur         Olivier Masset-Depasse 
Scenario          Olivier Masset-Depasse 
       Giordano Gederlini 
Met de medewerking van      Francis Verjans 
 
Gebaseerd op de roman "Derrière la haine" van Barbara Abel,  
uitgegeven door Editions Fleuve Noir. 

 
Beeld           Hichame Alaouie 
Geluidstechnicus       Olivier Struye 
Beeldmonteur       Damien Keyeux 
Decor           Anna Falguères 
Kostuums        Thierry Delettre 
Originele muziek       Frédéric Vercheval 
1e assistent-regisseur     Louna Morard 
Klankmonteur       Marc Bastien 
Mixer           Thomas Gaudermixeu 
Productiemanager      Béatrice Chauvin-Ballay 
Postproductiemanager    Nicolas Sacré 
Geproduceerd door     Jacques-Henri Bronckart 
       Olivier Bronckart 
Gecoproduceerd door     Carole Scotta 
       Simon Arnal 
       Barbara Letellier 
       Bart Van Langendonck 
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