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Uitnodiging

T h e Re t u r n
Het gebeurt zelden dat een Russische film hier bij ons het grote
scherm haalt. Driewerf helaas blijkbaar, want Vozvrashcheniye,
het debuut van de 40-jarige regisseur Andrei Zvyagintsev, toont
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aan dat de Russische cinema wel degelijk veel te bieden heeft. De
film sleepte volkomen terecht de Gouden Leeuw binnen op het
prestigieuze festival van Venetië in 2003 en werd op tal van
andere evenementen met prijzen overladen.

Een aanrader voor
wie nog graag
verrast wordt.
De Standaard

The Return vertelt het verhaal de broertjes Andrei en Ivan, die op een
dag een wildvreemde man thuis aantreffen die beweert hun vader te
zijn. Erg succesvol is de eerste kennismaking niet, want de indringer
stelt zich erg bazig op. Als het drietal de volgende dag op een
visuitstapje vertrekt, gaat het van kwaad naar erger. Vooral het jongste
zoontje heeft de grootste moeite met het brutale en arrogante gedrag
van de vader. Bovendien lijkt de man er een geheime agenda op na te
houden. Is hij een crimineel die het uitstapje met z n zoontjes gebruikt
als dekmantel voor louche zaakjes? Op een verlaten eiland komt het
tot een uitbarsting van emoties, en neemt het verhaal een

totaal

onverwachte wending
The Return is een toegankelijke, maar erg complexe film die zich niet makkelijk onder één noemer laat
vatten. Hij is tegelijk psychologisch drama, thriller en een ode aan de natuur. Bovenal is hij erg
mysterieus en zadelt hij de kijker op met tal van vragen die niet altijd beantwoord worden. Het
mysterieuze aspect wordt trouwens mooi ondersteund door de blauwige tint waarin de film baadt, en de
melancholisch klinkende soundtrack.
Voeg bij het intrigerende verhaal de schitterende fotografie en de verbluffend sterke acteerprestaties van
de kinderen, en je hebt een prent die je niet mag missen. Geen film die louter ter verstrooiing is gemaakt,
maar één die nog dagen blijft nazinderen.
Inleiding door Herwig Laenen.
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