
DEAR COMRADES!    
Speciale Juryprijs Venetië 2020, Russische inzending voor de Oscars 2021 

Andrej Kontsjalovski , eens zelf persona non grata in de USSR, 
regisseerde in Amerika o.m. Sylvester Stallone in ‘Tango & Cash’ 
en Jon Voight in ‘Runaway Train’. Samen met Andrej Tarkovski 
schreef hij aan het scenario voor ‘Andrej Rjoeblov’.  In de jaren 90 
keert hij terug naar Rusland.  
In zijn nieuwste film regisseert hij op zijn 84ste de volksopstand 
van Novotsjerkassk uit 1962, ten tijde van Chroesjtsjov. Het 
meedogenloze staatsoptreden tegen dit burgerprotest was een 
goed bewaard geheim. Het stadje werd hermetisch afgesloten van 
de buitenwereld. Nadien moesten alle inwoners geheimhouding 
beloven. Pas in de jaren negentig leerde men in Rusland wat er 
gebeurd was.  

Op 1 juni 1962 leiden de stijgende voedselprijzen en slinkende 
winkelvoorraden in de Russische stad Novotsjerkassk tot een 
staking in de plaatselijke fabriek. Lyudmilla aka “Lyuda”, een lokale 
partijbestuurder en trouwe communist, vocht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog voor de ideologie van Stalin en pleit voor een harde 

aanpak van de staking. Maar de demonstratie is onvermijdelijk en ook haar opstandige dochter 
kiest de kant van de arbeiders. Mensen raken elkaar in de chaos kwijt. Ook Lyuda’s dochter is 
spoorloos. Er vallen doden. Lyuda’s wereldbeeld staat op z’n kop en samen met een KGB’er 
begint ze een slopende zoektocht naar haar verdwenen dochter.  
De evolutie van de moeder is knap in beeld gebracht. Het is de vertolking van Kontsjalovski’s 
echtgenote Julia Visotskaja die Luydmilla van een bikkelharde, loyale apparatsjik laat 
veranderen in een bezorgde, zoekende moeder die alleen nog maar aan haar dochter kan 
denken.‘Dear Comrades!’ is in zwart-wit gedraaid en combineert horror met humor. De cast 
bestaat grotendeels uit amateurs. De authenticiteit van de film wordt versterkt door het 
ontbreken van een soundtrack.   

Krachtig persoonlijk verhaal tegen de achtergrond van het communistische bewind.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 14 DECEMBER 2021 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie    Andrej Kontsjalovski                                                    
Scenario        Andrej Kontsjalovski, Elena Kiseleva  
Fotografie    Andrej Najdenov  
Muziek   geen 
Cast    Julia Visotskaja, Vladislav Komarov, Andrej Gusev  
Duur                           121 min  
Taal                             Russisch / Nederlands en Frans ondertiteld   
2020                            Rusland 


	Info
	DEAR COMRADES!
	Speciale Juryprijs Venetië 2020, Russische inzending voor de Oscars 2021

