
ATLANTIS 
Hoofdprijs op Festival van Montréal, Jerusalem, Tokio, Venetië en Istanbul 2020,  6 
Awards in Oekraïne 2021. * BENEFIETVOORSTELLING * 

De Oekraïense filmmaker Valentin Vasijanovitsj is bekend als producent, 
cinematograaf en editor van documentaires zoals ‘The Tribe’. Hij breekt in 
2019 door met ‘Atlantis’, een even sobere als compromisloze film, die om 
begrijpelijke reden pas dit jaar in de zalen kwam. Ook zijn opvolger 
‘Reflection’ uit 2021 toont een Oekraïne in oorlog, nog vóór de Russische 
invasie. Intussen vecht hij zelf mee aan het front. 

2025. Dit jaartal is van cruciaal belang omdat Vasijanovitsj ons griezelig 
visionair, als in een toekomst- of sciencefictionfilm, meeneemt naar wat nu 
de dagdagelijkse realiteit is geworden.  
De oorlog met Rusland zit in een impasse, maar Oost-Oekraïne is nog 
steeds een niemandsland, nu meer dan ooit. De verschroeide aarde, nota 

bene gefilmd in  Marioepol (!) is bezaaid met gemummificeerde lijken, landmijnen en giftig afval.  
Het is niet helemaal duidelijk of Oekraïne de oorlog heeft gewonnen, maar de Russen zijn 
vertrokken. Sergiy, een Oekraïens oorlogsveteraan, lijdt aan het posttraumatisch stresssyndroom en 
traint voortdurend om de wapens weer op te nemen. Wanneer zijn fabriek sluit, wordt hij vrijwilliger bij 
de Black Tulip-missie. Als vrachtwagenchauffeur vervoert hij het water naar mensen die lijken 
opgraven in een bijna apocalyptische woestenij. Door samen te werken met de archeologe Katya, 
begrijpt hij dat een betere toekomst mogelijk is maar daarvoor zal hij moeten leren leven zonder 
oorlog en zichzelf  aanvaarden zoals hij is. Het is de grote verdienste van Vasijanovitsj dat hij 
somberheid, lelijkheid, menselijk leed en trauma in wondermooie beelden capteert, waarvan zelfs 
een bijna poëtische kracht uitgaat.  

Indrukwekkend apocalyptisch drama over de impact van oorlog.  

Distributeur Cinema Galeries (Brussel), Kinepolis Oostende en Filmclub 62 staan de opbrengst van 
deze beide voorstellingen integraal af aan de Oekraïense filmmakers 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Valentin Vasijanovitsj         
Scenario            Valentin Vasijanovitsj   
Fotografie            Valentin Vasijanovitsj                    
Cast   Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak   
Duur                 108 min 
Taal   Oekraïens en Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2019                    Oekraïne 
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