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2 Awards Cottbus Film Festival of Young East 

European Cinema 2003,  

Na de perestrokja was de Russische cinema nauwelijks 

nog internationaal van betekenis. Een uitzondering 

vormden de films van Aleksandr Sokoerov. En plots was 

er dan het schitterende debuut van de 39-jarige Rus 

Andrej Zvjagintsev. Met De terugkeer (Vozvrasjtsjenje) 

sleepte hij terecht meteen de Gouden Leeuw op het 

festival van Venetië in de wacht. De 15-jarige Andrej 

(Vladimir Garin) en zijn jongere broer Ivan (Ivan 

Dobronravov) beleven een zorgeloze jeugd en amusuren 

zich onder meer door elkaar uit te dagen om van een 10 

m hoge steiger in het water te springen. Op zekere dag 

keren ze naar huis en treffen er bij hun moeder een 

vreemde man aan. Dit blijkt hun vader te zijn, die na 12 

jaar afwezigheid teruggekomen is. De vader, die bij zijn 

eerste verschijnen als een Christus-figuur overkomt, zal 

zijn zonen de volgende dag al meenemen op een 

mysterieuze tocht, die zal eindigen op een verlaten 

eiland. Bedoeling van de autoritaire vader is zijn 

kinderen te leren te overleven. Ze reageren echter totaal 

verschillend op zijn soms vreemde gedrag… De film is 

duidelijk een bezinning over een opvoedingsproces en 

niet in het minst over de realtie vader-zoon. Maar er is 

meer, hij bevat naast elementen van een psychologische 

thriller ook een typisch Russische mystieke ondertoon. 

Kortom, een meervoudig gelaagde film, die tot allerlei 

interpretaties kan leiden. De uitzonderlijke fotografie en 

de meestal traditionele Armeense muziek versterken de 

aangrijpende thematiek. De jonge acteur Vladimir Garin 

kwam vorig jaar in juni om het leven toen hij, 

uitgedaagd door meisjes, in ondiep water sprong…  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0376968/ 
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