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In ‘Russian Ark’ (2002) bewoog Aleksander Sokoerov in een 
ononderbroken shot van 96 minuten door de Hermitage in St. 
Petersburg en drie eeuwen Russische geschiedenis. Zijn 
nieuwste, ‘Francofonia’ speelt zich in het Louvre af en onderzoekt 
de rol die musea en kunst hebben als we naar de 
geschiedenissen van massa en macht kijken. De vergelijking met 
zijn voorganger gaat ook op omdat Sokoerov de film gebruikt voor 
een vormexperiment. Hij noemt hem een "docu-fantasia" of een 
"cine-poem". 
 
Centraal in al zijn bespiegelingen is de plot die tijdens de bezetting 
van Parijs in de Tweede Wereldoorlog zou zijn beraamd door 
Louvredirecteur Jacques Jaujard en Graaf Wolff- Metternich, de 
Duitse officier die in de eerste oorlogsjaren verantwoordelijk was 

voor de 'Kunstschutz' in Frankrijk. Samen zouden zij de kunstschatten hebben gered uit de 
gretige handen van roofzuchtige overheersers en beschermd tegen onverschillige 
cultuurbarbaren.  
 
Het is een fantastisch verhaal dat moeiteloos ‘The Monuments Men’ van Clooney overklast. 
Voor zijn filmcollage maakte hij gebruik van foto's, schilderijen, archiefbeelden, nagemaakte 
historische films, documentaire observaties en fictiescènes. Napoleon en Marianne gidsen 
ons door de geschiedenis van het Louvre, hetgeen meteen voor een luchtige toon zorgt. 
 
Naar aanleiding van de première in Venetië zei Sokoerov: "We zijn niet onherroepelijk 
bestemd om beschaafd te zijn.” Of het nu de bloedige oorlogen uit het verleden zijn, of die 
van morgen, waarbij historisch erfgoed wordt vernietigd, we moeten elke keer weer bewijzen 
dat we beschaafd kunnen zijn." 
 
Blijkbaar een hele uitdaging voor het mensdom! Maar zolang er meer helden zijn dan 
slopers, kan kunst voortbestaan. 
 
 

Een ongewoon, soms provocerend maar bijzonder museumportret 
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