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Nominatie Gouden Palm cannes 2007,  

Om diverse redenen is Alexandra een merkwaardige 

film. Hij is gerealiseerd door de Russische regisseur 

Alexandr Sokoerov (1951), niet zo bekend bij het grote 

publiek maar des te meer geprezen door de artistieke en 

cinefiele elite. Zijn werk, vooral poëtische fabels, waarin 

hij experimenteerde met alles wat met filmtaal te maken 

had, werd tot 1986 in zijn eigen land verboden. 

Sommige cinefielen zullen zich wellicht The Russian 

Ark (2002), waarin Sokoerov in één take een overzicht 

brengt van wat het museum Hermitage in St.-Petersburg, 

het vroegere Leningrad, als kunstcollectie bezit. 

Alexandra is zijn eerste film voor het grote publiek, een 

oorlogsfilm waarin de oorlog zelf niet te zien is en 

waarin geen enkel schot valt. Niettemin gaat het om de 

hopeloze strijd van de Russen in Tsjetsjenië. Een 

grootmoeder wil aldaar in een legerkamp haar kleinzoon 

bezoeken. Als officier leidt de kleinzoon haar rond en 

aldus maakt ze kennis met het dagdagelijkse leven van 

de Russische soldaten in oorlogstijd. Haar verschijning 

stemt de militairen tot bezinning omtrent de essentie van 

het leven, herinnert er hen aan dat ook zij een baboesjka 

hebben, die om hen bekommerd is. En dat dit ook geldt 

voor de te doden vijand… In feite is Alexandra een anti-

oorlogsfilm met schitterende fotografie in sepiakleuren. 

De gootmoeder wordt op een ontroerende manier 

vertolkt door de Russische gewezen operadiva Galina 

Vishnevskaya, de weduwe van de virtuoze cellist en 

dirigent Rostropovitsj. Niet voor niets hoor je op de 

achtergrond soms operamuziek. Interessant is de film 

ook om zijn omstreden inhoud. Sokoerov klaagt niet 

alleen het zinloze van elke oorlog aan, hij stelt tevens dat 

militairen aan beide zijden slachtoffer zijn van een 

conflict, geleid door politieke machthebbers. En 

daarenboven laat de oma in een scène zich ontvallen dat 

‘die Kaukasiërs’, Tsjetsjenië wordt in de film niet 

genoemd, zich zo gedragen omdat dit nu eenmaal in hun 

genen zit. Een heuse politiek incorrecte uitspraak ! 

Toegejuicht én uitgefloten op Cannes 2007. U oordeelt 

best zelf !  
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