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UKRAINE ON FILM 2017: BORDERLINES

Deze editie van het festival UKRAINE ON FILM staat in het teken van BOR-
DERLINES... of de grenzen die mensen van elkaar scheiden. Territoriale gren-
zen, maar ook verdeeldheid omwille van ongelijke waarden. Grenzen die 
onvermijdelijk vragen doen rijzen over identiteit.

Op het programma van de editie 2017 staan vier nieuwe Oekraïense films 
die al op verscheidene internationale festivals werden vertoond en bekroond. 
De openingsfilm op 20 januari is echter een klassieker uit 1930: Zemlya, van 
Oleksandr Dovzhenko.

UKRAINE ON FILM stelt elk jaar nieuwe Oekraïense topfilms voor, naast erk-
ende klassiekers. Het filmfestival wil bovendien de talentvolle muzikanten die 
de vertoningen opluisteren in de schijnwerpers zetten.

Het festival wordt georganiseerd door het Oekraïense ministerie van Buiten-
landse Zaken, het Oekraïense overheidsagentschap voor film, BOZAR en Art-
house Traffic, met de steun van het Oleksandr Dovzhenko National Centre en 
de vereniging van Oekraïners in België.



BOZAR
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles, Belgium

20th of January
FRIDAy
20.00

Opening ceremony followed by EARTH
by Olexandr Dovjenko
with live soundtrack of DAKHA BRAKHA, 83’

21St of January
SAtURDAy
17.00

CLOSE RELATIONS,
directed by Vitaly Mansky,
Ukraine – Latvia – Germany – Estonia, 2016, 112’

21St of January
SAtURDAy
19.30

UKRAINIAN SHERIFFS,
directed by Roman Bondarchuk,
Ukraine – Latvia – Germany, 2016, 80’

22ND of January
SUNDAy
17.00

THE NEST OF THE TURTELDOVE,
directed by Taras Tkachenko,
Ukraine – Italy, 2016, 110’

22ND of January
SUNDAy
19.30

MARIUPOLIS,
directed by Mantas Kvedaravicius,
Ukraine – Lithuania – Germany – France, 2016, 96’



EARth /  Земля

Regie: Oleksandr Dovzhenko, Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek, 1930, 83 min.

La terre, De meesterlijke stomme film Earth brengt de tragische gebeurtenis-
sen in de Sovjetrepubliek Oekraïne in beeld tijdens de collectivisatie van de 
landbouw. Dovzhenko omschrijft die tijd als “een periode van economische 
transformatie, maar ook van mentale transformatie van een hele natie”. Ti-
jdens de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel werd het werk beschouwd 
als een van de grootste films aller tijden. De controversiële film werd negen 
dagen na de première verboden in de Sovjet-Unie. Earth – een mix van lyr-
iek en utopie, sober en nuchter in beeld gebracht – is een poëtische bevestig-
ing van het leven in al zijn weelderigheid. De nieuwe geluidsband die door 
de groep DakhaBrakha werd gemaakt, vertaalt de ideologische connotatie 
van de film naar een universele boodschap.

Earth werd in 2012 gerestaureerd en aangevuld met een muzikale begelei-
ding door DakhaBrakha. De legendarische Oekraïense ‘ethno-chaos’-groep 
was onder meer al te gast op de festivals van Glastonbury en Roskilde, en 
het rockfestival Les Eurockéens de Belfort.

Zijn bekendste films zijn Zvenyhora (1928), Arsenal (1928), en Zemlya (1930)

Oleksandr Dovzhenko
Oleksandr Dovzhenko werd in 1894 geboren in een landbouwersge-
zin. Hij studeerde aan de pedagogische universiteit van Hlouchiv 
(Oekraïne) en ging in 1914 aan de slag als leerkracht. In 1926 zette 
Dovzhenko zijn eerste stappen als filmregisseur.



CLOSE RELAtIONS /  Р ідні

Regie: Vitaly Mansky, Oekraïne/Letland/Duitsland/Estland, 2016, 112 min.

Close Relations van Vitaly Mansky is een documentaire over een gezin dat 
door de oorlog in Oekraïne verscheurd wordt.

De Russische regisseur van Oekraïense origine, Vitaly Mansky, bezoekt 
Oekraïne na de gebeurtenissen op het Maidanplein. De verdeling in het 
land dringt ook door tot in zijn eigen gezin. Van het West-Oekraïense Lviv, 
over het Donetsbekken, tot de Krim … de regisseur brengt een land in beeld 
waar leden van hetzelfde gezin aan weerszijden van de barricades komen te 
staan.

Karlovy Vary International Film Festival 2016

Toronto International Film Festival 2016

Internationale competitie op DOK Leipzig 2016

Filmografie: Broadway, Black Sea (2002), Gagarin’s Pioneers (2005), Virginity 
(2008), Motherland or Death (2011), Pipeline (2013), Under the Sun (2015)

Vitaly Mansky
Vitaly Mansky werd geboren in de Oekraïense stad Lviv en studeerde 
Film aan de filmschool van Moskou.



Filmografie: Kateryna (2005), The taxi-driver (2007), Radunytsia (2007), Euromaid-
an. Rough cut (2014)

Roman Bondarchuk
Studeerde af aan de universiteit voor Theater, Film en Televisie van 
Kiev, bij Yuriy Illienko, een van de grondleggers van de poëtische film 
in Oekraïne. Hij regisseerde kortfilms, documentaires en videoclips, en 
schreef ook een verhalenbundel. Bondarchuk werd al op nationale en 
internationale festivals in de bloemetjes gezet en is lid van het Docu-
days UA International Human Rights Documentary Film Festival. Hij 
werkte al samen met heel wat televisiezenders, waaronder MDR, ZDF 
en ARTE.

UKRAINIAN ShERIFFS /  УкРаїнські  шеРифи

Regie: Roman Bondarchuk, Oekraïne/Letland/Duitsland, 2015, 80 min.

Ukrainian Sheriffs werden beide gedraaid in het zuidoosten van Oekraïne, 
een streek die gebukt gaat onder de gevolgen van de Russische agressie en 
de identiteitscrisis die ermee gepaard gaat.

In een dorp aan de rand van de Zwarte Zee worden twee ‘sheriffs’ door 
de bewoners aangeduid om het gebrek aan politieagenten in landelijke ge-
bieden op te vangen en de orde te handhaven. Als agent en sociaal assistent 
zien ze hun situatie en die van het hele dorp veranderen na de gebeurtenis-
sen op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev en de illegale annexatie van de 
nabijgelegen Krim.

Zijn film wordt de Oekraïense inzending voor de Oscar voor ‘beste buiten-
landse film’ 2017.

Speciale prijs uitgereikt door de IDFA-jury voor een documentairefilm, 2015



Filmografie: Tragical Love For Cheating Nuska (2002-2004), Right To Hope (2008)

Taras Tkachenko
Taras Tkachenko studeerde af aan de faculteit Talen van de universiteit 
van Kiev en zette zijn opleiding voort aan de universiteit voor Theater, 
Film en Televisie in dezelfde stad, waar hij ook Geschiedenis van het 
Scenarioschrijven gaf. Hij is lid van de nationale unie van regisseurs in 
Oekraïne. Van 2001 tot 2006 stond hij aan het hoofd van Studio Dovz-
henko.

thE NESt OF thE tURtLEDOvE /  ГніЗдо ГоРлиці

Regie: Taras Tkachenko, Oekraïne/Italië, 2016, 110 min.

Net als miljoenen andere Oekraïners trok Daryna weg uit haar land om il-
legaal aan het werk te gaan in het buitenland en haar gezin, dat in Oekraïne 
achterbleef, een beter leven te schenken. Ze verblijft een aantal jaren in Italië 
en keert dan terug naar haar land. Ze treft er een gebroken gezin aan. Haar 
afwezigheid en terugkeer zaaien verdeeldheid en roepen pijnlijke vragen op. 
Haar zwangerschap – de verdienste van haar Italiaanse werkgever – maakt 
het er niet gemakkelijker op.

In 2016 won de film de prijs van de oecumenische jury en de prijs voor ‘beste 
actrice’ op het internationale filmfestival van Mannheim-Heidelberg, net als 
de prijs voor ‘beste Oekraïense film’ op het internationale filmfestival van 
Odessa.

Prijs van de oecumenische jury op het internationale filmfestival van Mannhe-
im-Heidelberg in 2016

Prijs voor ‘beste Oekraïense film’ op het internationale filmfestival van Odessa



MARIUpOLIS /  маРіУполіс

Regie: Mantas Kvedaravičius, Oekraïne/Litouwen/Duitsland/Frankrijk, 2016, 96 min.

Mariupol, een stad langs de Zee van Azov, ligt op een boogscheut van het 
strijdtoneel in Oost-Oekraïne. In de verte weerklinkt geweervuur. De film gunt 
ons een blik op het dagelijkse leven van de bewoners van de ingesloten stad: 
een vader die met zijn kinderen speelt, een schoenmaker die schoenen blijft 
lappen, meisjes die gaan vissen ... en de oorlog, vlakbij.

Categorie ‘Panorama’, internationaal filmfestival van Berlijn, 2016

Filmografie: Barzakh (2011).

Mantas Kvedaravičius
Mantas Kvedaravičius werd geboren in Litouwen en studeerde Cul-
turele Antropologie aan de universiteiten van Vilnius en Oxford. Hij 
werkt aan een doctoraatsthesis over de gevolgen van pijn aan de 
universiteit van Cambridge. Sinds 2006 bestudeert hij gevallen van 
marteling en deportatie in de noordelijke Kaukasus. Zijn eerste film, 
met het Tsjetsjeense conflict als thema, werd in 2011 in avant-première 
vertoond op het internationale filmfestival van Berlijn.
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