
AND THEN WE DANCED 
Zweedse inzending voor de Oscars 2020 

De Zweeds-Georgische regisseur Levan Akin zag op het tv-
journaal hoe conservatieven, inclusief Orthodoxe geestelijken een 
Pride-optocht in Tbilisi verstoorden. Volgens hem zijn kerk, 
geloof, polyfonische zang en traditionele dans de basis van de 
ongezonde sterke nationale trots in Georgië.  
Akin, zelf op jonge leeftijd al actief als danser in het Georgische 
ballet, voert de traditionele dans op als toonbeeld voor het 
typische Georgische gevoel van samenhorigheid. In de westerse 
cultuur is dans een uiterst expressief medium met een sterke link 
naar seksuele vrijheid en diversiteit, maar in de Georgische 
cultuur is dat totaal anders. De dans is mannelijk, ingetogen, 
krachtig. Ruimte voor zwakte of onzekerheid is er niet, voor 
homoseksualiteit al helemaal niet. 
Merab, een jonge getalenteerd danser, traint om geselecteerd te 
worden voor het Georgisch Nationaal Ballet. Zijn dansleraar Aliko 
brult hem toe: “De Georgische dans heeft niets met sensualiteit 
te maken”. De dagelijkse, afmattende repetities neemt hij erbij. 
Pas moeilijk krijgt hij het wanneer Irakli, zijn grootste dansrivaal, 
zijn hoofd op hol brengt. Hij is verliefd en toont die vreugde in 

zijn dans. Liefde laat zich niet tegenhouden, niet in Georgië, waar de emancipatiestrijd van de 
LGBT-gemeenschap lang niet gestreden is. Teken aan de wand is dat de choreograaf met dienst, 
anoniem gehouden moest worden, uit schrik ontslagen te worden om zijn/haar betrokkenheid 
bij de film! 
Regisseur Levan Akin laat zijn personages niet los en focust op eerste liefdes, 
verantwoordelijkheden binnen een gezin, vriendschap en doorgedreven ambities. De dansscènes 
maken fysiek duidelijk dat er helemaal geen tegenstelling hoeft te zijn tussen traditie en 
vooruitgang.  

Symbolisch coming-of-ageverhaal in een bijzondere setting.

    Filmclub 62       
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INFO 
Regie                    Levan Akin 
Scenario           Levan Akin 
Fotografie           Lisabi Fridell  
Muziek                  Zviad Mgebry, Ben Wheeler 
Cast                      Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvila, Ana Javakishvili 
Duur                      105 min 
Taal                       Georgisch / Nederlands, Frans ondertiteld 
2019                     Georgïe, Zweden, Frankrijk 


	Info
	AND THEN WE DANCED
	Zweedse inzending voor de Oscars 2020

