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Een jonge Poolse vrouw wordt bij het begin van de 

Tweede Wereldoorlog door de Sovjettroepen van haar 

man, een Poolse officier, gescheiden. Nina was door 

haar Poolse familiale achtergrond meteen een verdacht 

element en wordt samen met haar baby gedeporteerd 

naar een sovchoze in Siberië om er dwangarbeid te 

verrichten. De film is gebaseerd op een waar gebeurd 

verhaal van de grootmoeder van regisseur Vanja 

d’Alcantara ,een kleindochter van een Belgische 

politicus met Poolse roots. Het vervolg is zuivere fictie 

en plaatst de overlevingsstrategieën van een vrouw met 

haar kind in extreem barre levensomstandigheden 

centraal. De regisseur maakt dankbaar gebruik van het 

weidse Siberische landschap en de soms snel 

veranderende weersomstandigheden om haar intense en 

pakkende drama vorm te geven. Meer zelfs! Het 

landschap krijgt een even belangrijke plaats als Nina’s 

“struggle for life”, die op geen enkel moment naar 

tranerigheid neigt of mededogen opwekt. De onmetelijke 

uitgestrektheid van de steppe is haar gevangenis, maar 

ook biedt de schoonheid van de natuur haar een troost en 

een houvast om in moeilijke omstandigheden haar 

waardigheid te behouden. Wanneer haar kind ziek 

wordt, voert Nina niet alleen strijd voor haar dagelijks 

brood, maar moet ze ook aan medicijnen geraken. Deze 

kan ze enkel krijgen in een ver hospitaal. Ze gaat 

wanhopig op zoek en trekt mee met een aantal nomaden. 

Kostbare tijd gaat verloren !!! Sfeerrijke close-ups 

worden afgewisseld met afstandelijke longshots,die we 

te danken hebben aan Ruben Impens, die o.a. meewerkte 

aan “Aanrijding in Moskou”,”Adem” en ook 

“Turquaze”. Alleszins is “Beyond the steppes” een 

bijzondere film! Bijzonder ook in zijn unieke sfeer en 

eenvoud, maar ook in de bijzonder krachtige vertolking 

van Nina (rol van Agnieszka Grochowska, die hiervoor 

op het Filmfestival van Oostende 2011 de prijs kreeg 

voor beste vrouwelijke rol.) Een mooie, hypnotiserende 

film met een doorleefde vertolking en fraai camerawerk!  
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