
COMPARTMENT N° 6  (HYTTI NRO 6) 
Winnaar Grand Prix Cannes 2021, Fipresci Prijs Beste Speelfilm 

Ex aequo met ‘A Hero’ van Asghar Farhadi, dat we al eerder 
draaiden, sleepte deze film dus de ‘Zilveren Palm’ in de wacht. 
En terecht. De Finse filmmaker Juho Kuosmanen (‘The Happiest 
Day in the Life of Olli Mäki’) bewerkte het verhaal “Hytti nro 6” 
van de Finse schrijfster Rosa Liksom, ruilde Ulaanbaatar voor 
Moermansk en de verplaatste het verhaal naar de jaren ’90.  

Hij neemt ons mee in de nachttrein van Moskou tot Moermansk 
voor een 2000 km lange treinreis. Een treinreis om een 
‘roadmovie’ te maken, is natuurlijk niet nieuw. Maar anders dan 
in de romantische varianten, is het Kuosmanen niet om de 
liefde, maar om de ontmoeting te doen.  

De Finse archeologiestudente Laura, net gedumpt door haar 
vriendin, spoort naar het hoge noorden om prehistorische 
rotstekeningen te bestuderen. Ze is veroordeeld tot het 
gezelschap van Ljoha, een kaalgeschoren Russische macho die 
een innige relatie met de wodkafles en augurken heeft, boert, 

snurkt en uit zijn bek stinkt. Zij verbergt haar walg niet en hij vindt haar een verwend, hautain  
nest. Beiden zijn elkaars tegenpolen, zoveel is duidelijk, elk met hun eigen heel verschillende 
achtergrond. Hij, Rus, mijnarbeider en onbemiddeld, zij, intellectueel, Fins en bemiddeld. Alle 
ingrediënten voor een nachtmerrie van een treinreis lijken aanwezig. Aan elkaar ontsnappen is 
onmogelijk, waardoor Laura en Ljoha hun vooroordelen opzij moeten schuiven. Gaandeweg 
ontdekken ze dat ze meer met  elkaar gemeen hebben dan op het eerste gezicht.  

Het maakt van ‘Compartment N°6’ een herkenbaar verhaal over twee mensen, die steun en 
troost vinden, zonder melodrama, maar met ontroering en humor, langs een traject met 
herinneringen aan een eens glorieus Sovjetimperium. 

Aparte roadmovie van twee gekwetste mensen in grauwe landschappen.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 5 MEI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Juho Kuosmanen     
Scenario            Andris Feldmanis, Juho Kuosmanen   
Fotografie           Jani-Petteri Passi                  
Cast                    Yuriy Borisov, Seidi Haarla, Valeri Nikolajev, e.a. 
Duur                     107 min 
Taal   Fins en Russisch / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Finland 
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