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Inleiding FilmMagie Sint-Niklaas
Depuis qu'Otar est parti is de innemende debuutfilm van Julie Bertuccelli,
gebaseerd op een waargebeurd verhaal met de sublieme 90-jarige Poolse actrice
Esther Gorintin in de hoofdrol.
De hoogbejaarde Eka woont met haar dochter
Marina en haar studerende kleindochter samen in
een grauw appartement in Tbilisi (hoofdstad van
Georgië). Het is armoe troef. Het enige lichtpunt in
het leven van Eka is haar zoon Otar. Haar geliefde
zoon, geneesheer, werkt als illegale immigrant in
Parijs. Regelmatig stuurt hij brieven met geld. Maar
Otar komt om bij een bedrijfsongeval. Dochter en
kleindochter besluiten het nieuws geheim te houden
voor Eka. Hun leugens leiden tot complicaties met
serieuze gevolgen.
Je zou Depuis qu'Otar est parti een Georgische
variant van Good Bye Lenin kunnen noemen. Of hoe
overleven Georgiërs na de val van het communisme in een land in diepe
economische crisis ? Het is een subtiele film geworden, waarin familiebanden en
emotionaliteit centraal staan.
Depuis qu'Otar est parti werd bekroond met talrijke prijzen.
"Groothartig , intimistisch, fragiel, teder, gevoelig en warm." (Film & Televisie)
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Bespreking FilmMagie Tijdschrift
Verrassend vertederende vrouwenkroniek
Groothartig, intimistisch, fragiel, teder, gevoelig en warm.
Uit deze kluiten klei werd DEPUIS QU'OTAR EST PARTI… geboetseerd, het
innemende langspeelfilmdebuut van de Française Julie Bertucelli, de dochter van
haar vader, de Italiaans-Franse cineast Jean-Louis Bertucelli.
Rond deze drie dagdromende vrouwen, Eka & Marina & Ada, drie generaties,
bouwde de jonge cineaste geduldig, met de nodige ademtocht een bijzonder mooi
verhaal op van hartkloppingen. Een verhaal van verleden, heden en toekomst, van
nostalgie, berusting en hoop. Gevoelens weerspiegeld in een trio, erg van elkaar
verschillende vrouwen die alleen, in eenzaamheid zijn achtergebleven in Tbilisi, de
hoofdstad van Georgië, een land dat na de val van het communisme in een diepe
identiteitscrisis is verzeild. Zoals het land, waar ze wonen, zijn de drie vrouwen op
zoek naar zichzelf, symboliseren ze een Oost-Europa dat naar een nieuw evenwicht
zoekt en een toekomst wil.
Hun Otar, respectievelijk zoon, broer en oom, woont nu in de Lichtstad Parijs.
Frankrijk in hun ogen Het Beloofde Land. De gedachte alleen al aan de droomstad
Parijs doet lichtjes in hun ogen dansen. En toch. Dokter van vorming, heeft Otar
zijn diploma ingeleverd en werkt in Parijs... in de bouw. Illegaal. De droom is een
verre droom gebleven, al is het thuisfront zich van geen kwaad bewust. Thuis
dagdromend in de uitzichtloze, trieste werkelijkheid van Tbilisi, moeten de
vrouwen het doen met een mondje Frans dat ze onder elkaar keuvelen. En met de
enkele woordjes die Otar af en toe op een briefje neer krabbelt of door de
krakende telefoonlijn hakkelt. Maar plotseling komt er blijkbaar geen briefje meer
aan en blijft de telefoon dood... Of toch niet? De leegte, de afwezigheid die
plotseling in hun woonst gaat hangen is niet te harden. Voor niemand, voor geen
van de drie vrouwen. Ze zoeken naar middelen om daar iets aan te doen, vinden
steun en troost bij elkaar; als jonge meisjes wassen ze elkaar de haren, masseren
elkaars voeten enz. Aandoenlijke familietafereeltjes van alledag maar die veel
zeggen over relaties, over de dingen die voorbij gaan ook…
Denkt Eka, de oma, tegen beter weten in nog altijd dat het vroeger - tijdens het
communisme - beter was, haar verbitterde en gedesillusioneerde dochter Marina
zit vastgekluisterd aan haar geboortegrond en geprangd tussen verleden en
toekomst terwijl haar kleindochter Ada (Dinara Droukarova uit Beweeg niet, sterf
en verrijs (1990), een pareltje van Vitali Kanievski) een echte toekomst wil die ze
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niet zomaar in haar land realiteit ziet worden. Dankzij de daadkracht van haar
grootmoeder zal zij erin slagen te groeien, volwassen te worden.
DEPUIS QU'OTAR EST PARTI… is een 24 karaats acteursfilm met o.a. de ook deze
keer schitterende 90-jarige Pools-joodse Esther Gorintin, de joodse mama die op
haar 85ste debuteerde in Voyages van Emmanuel Finkiel. In DEPUIS QU'OTAR EST
PARTI… is zij een groothartige grootmoeder, een kordate oma en vooral ook een
zelfbewust grootje. Rond haar krachtdadig persoontje draait de hele film, het hele
verhaal van dromen, fantasie, emigratie en gelukkig zijn. Zo heeft Eka heimwee
naar en pocht zij met Stalin. Maar niemand die haar dat kwalijk neemt.
Julie Bertucelli, tot dan toe maakster van nogal wat documentaires en
ex-assistente van Kieslowski en Iosselliani, vertelt dit verhaal van verlangen,
hunkeren, hopen en... leugentjes vertellen ombestwil op een lucide en rijpe
manier. Kunstig zoekt ze een middenweg, laveert ze tussen een glimlach en een
traan, twee fundamentele ingrediënten van ieders leven.
Freddy Sartor
Interview met JULIE BERTUCELLI & ESTHER GORINTIN
Een film over de nood om te dromen en te fantaseren
Met een staande ovatie en een reuzegrote taart - de vrouw vierde tenslotte haar
91ste verjaardag - werd Esther Gorintin, de hoogbejaarde maar nog pientere
actrice, ingehaald tijdens het Internationaal Filmfestival van Rotterdam. De vrouw
glunderde aan de zijde van de cineaste, de hoogzwangere Julie Bertucelli. Gorintin
debuteerde in het prachtige Voyages op haar 85ste en was sindsdien al in een
10-tal films te zien.
FILM & TELEVISIE: Tot grote hilariteit van de kijker spreekt Esther in het begin van
de film haar bijzondere respect uit voor een figuur zoals Stalin, een Georgiër nota
bene. Is ze in haar hart toch nog altijd een beetje communist gebleven?
JULIE BERTUCELLI: Niet echt. Esther praat wel met bewondering over Stalin, maar
veeleer op een humoristische manier én om haar dochter te provoceren. Het is
natuurlijk zo dat mensen van haar generatie hun hele leven lang in het
communisme hebben geleefd. Op slag werd dat regime begin de jaren '90 van de
kaart geveegd: un changement de voie. Dat was een bizar moment want ondanks
alles - je moet zelf geen communist zijn - blijft er een nostalgie hangen; tenslotte
leefden die mensen erg lang in een communistische era. Behalve de
onvermijdelijke weemoed naar dat tijdperk waarin ze geboren zijn, is er ook de
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verlatenheid én de verschrikkelijke levensomstandigheden na de val. Vooral de
oudere generatie voelt zich vandaag in de steek gelaten; er is geen enkele
zekerheid meer. Nostalgische gevoelens zijn dus doodnormaal…
F&TV: Schreef je het verhaal vanuit het standpunt en deze sterke figuur, van de
oma?
J. BERTUCELLI: Niet echt, de drie vrouwen zijn voor mij even belangrijk. Ik
portretteer hen mét hun kleine trekjes, hun onhebbelijkheden en warme kanten.
Het verhaal focust op hoe ze samenleven. Het is wel zo dat, naarmate het verhaal
vordert, de grootste sympathie naar de grootmoeder gaat... Dat de drie vrouwen
staan voor drie generaties die verschillend naar het einde van het communisme en
de opgang van het kapitalisme kijken, maakt ze even gewichtig. Ze incarneren het
verleden, het heden en de toekomst. Het belangrijkst voor mij is dat hun portret
bijblijft. Het verhaal van de leugen is maar een narratief voorwendsel om te tonen
hoe hun leven verandert, hoe ze onafhankelijk worden en hoe ze dichter tot elkaar
komen. De leugen gebruik ik om hun leven binnen te komen. Ik oordeel niet.
Liegen is in het verhaal zelfs veeleer positief want de waarheid zou te erg
kwetsen. De film gaat niet zozeer over waarheid of leugen; meer over het
verlangen, de droom, de verbeelding, de nood om te dromen.
F&TV: De grootmoeder is de motor van het verhaal. Hoe heeft u dat personage
vlees en bloed gegeven?
ESTHER GORINTIN: Het verhaal interesseerde me en ik leefde me in mijn
personage in door het dagelijkse leven te vertolken. Dat raakte me zo: het
naturelle verhaal over naturelle personages. Het is écht het leven in Georgië zoals
het was; ik zag het met eigen ogen. Zelfs in mijn straat waren er mensen die hun
inboedel verkochten om te overleven. Ook zag ik dikwijls goedgeklede mensen die
bedelden om geld... Maar het is een erg dynamisch volk. Je voelt dat de jeugd hun
levensomstandigheden willen verbeteren. Onder bejaarde mensen echter leeft de
nostalgie naar vroeger. De ommeslag naar het kapitalisme was erg destabiliserend;
dat ervaar ik voortdurend.
F&TV: Uw personage leeft ook in het verleden, b.v. met al die fotootjes die ze
verzamelt…
J. BERTUCELLI: Alles wat ze verzamelt over Parijs symboliseert 'het andere leven'.
E. GORINTIN: Er ís een ongelooflijke aantrekkingskracht en bewondering voor
Frankrijk, erg voelbaar bij de jongere generatie. Ik was erg verrast te horen dat
jongeren Frans spraken, met een accent praten zoals echte Fransen! Maar dat ze
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tegelijk niet bij de pakken blijven zitten en hun toekomst in eigen handen willen
nemen. Dat is formidabel. Het is een fier volk, energiek genoeg om uit de misère
te kruipen.
F&TV: De hele film straalt een enorme authenticiteit uit. Maar waarom heb je de
film eigenlijk in Georgië gesitueerd?
J. BERTUCELLI: Ik wilde het verhaal - in het buitenland - liefst in een oostblokland
plaatsen. Net om de interessante invalshoek van het communisme en de grootse
historische periode. Dat interesseert me enorm en omdat ik wat Russisch spreek
werkte ik al in landen zoals Rusland, Hongarije en Slovakije. Het is echter de
cineast Otar Iosseliani, die ik assisteerde, die me in 1995 voor een film naar
Georgië meenam gedurende zes maanden. Ik was onmiddellijk verliefd op de
cultuur, de charme van dat land. Het Russisch-Franse aspect interesseert me zeer.
Georgië - als kruispunt van diverse invloeden - leunt ook het dichtst bij ons aan. In
Oost-Europese landen zoals Roemenië, Rusland, Georgië was in de 19de eeuw
Frans de gecultiveerde taal. Tal van oudere vrouwen spreken nog altijd perfect
Frans.
Het verhaal zou zich natuurlijk overal kunnen afspelen: het is universeel. Mensen
van over de hele wereld hebben gelijkaardige dingen meegemaakt. De film is
geïnspireerd op een waargebeurd verhaal van een goede vriend, inclusief die
leugentjes. We hebben er aan gesleuteld, een ander eindje verzonnen enz. Het is
film over dromen, over de jeugd. Universele thema's toch. Het is allemaal heel
persoonlijk ook. Zo is Esther een mix van de karaktertrekjes van mijn twee
grootmoeders…
F&TV: De droom van de tweede generatie was Parijs? Een beetje zoals het najagen
van de Amerikaanse Droom?
J. BERTUCELLI: Misschien. Otars generatie was gecharmeerd door Frankrijk. Maar
zijn zus Marina keert zich dan weer tegen het 'fantasme' Frankrijk. Ze is wat ouder
dan Otar, maakte het einde van het communisme mee, heeft er in haar kindertijd
in geleefd... Zij kán haar leven niet zomaar ergens anders beginnen! Het is een
generatie die veel heeft opgeofferd en die ook niet de middelen heeft elders
opnieuw te beginnen.
F&TV: Zie je DEPUIS QU'OTAR... als een hommage aan Otar Iosseliani en aan zijn
cinema? Het auto-ongeval in het begin van de film? De leugentjes…
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J. BERTUCELLI: (lacht) Hij is alleszins een cineast van wie ik veel heb opgestoken
en door wie ik het land leerde kennen.
Ik was alleen een beetje bang om in het land te gaan filmen van iemand die je
bewondert…
F&TV: Het ergste wat een moeder kan overkomen is haar kind verliezen: in de film
gebeurt dat zelfs tweemaal?
E. GORINTIN: Er bestaat niets tragischer; de oma is heel erg moedig. Wanneer ze
de waarheid hoort reageert ze heel anders dan de kinderen. Ze neemt haar leven
in beide handen en wil verder. Ze blijft niet met gekruisde armen zitten. Ze
idealiseert alles wat, haar melancholie is humoristisch. Ze verbergt de waarheid
om niemand verdriet te doen.
J. BERTUCELLI: Het is een open einde. Iedereen mag het interpreteren zoals hij of
zij het wil. Ik zie het veeleer als hoop i.p.v. verdriet tonen. Haar persoonlijke
smart verbergen is oma's cadeau. Ons einde toont dat de waarheid niet hoeft.
F&TV: Uw kleindochter ligt u blijkbaar nauw aan het hart?
E. GORINTIN: Ada staat als incarnatie van de derde generatie, voor de toekomst.
J. BERTUCELLI: De moeder-dochter-problematiek bestaat niet in hun relatie. Ik
denk dat ongeveer iedereen wel een sterke band heeft met zijn grootouders:
minder conflicten en een groter vertrouwen.
F&TV: De film vangt aan met een prachtige brief die Ada aan oma voorleest. Het
schrijven en voorlezen van brieven is bijna een ritueel.
E. GORINTIN: Ze houdt veel van dat kind. In feite houdt de oma van iedereen; ze
heeft een heel groot hart...
J. BERTUCELLI: Ja, met veel liefde én af en toe spanning. In Georgië leeft
iedereen - veelal om financiële redenen - samen. Iets dat wij in Europa niet meer
kennen. Drie generaties onder één dak verstevigt binnen de familie de band.
E. GORINTIN: Ginds speelt de oma nog een fundamentele rol in de opvoeding.
F&TV: Mogen we de titel van je film eens pogen verder in te vullen: Depuis qu'Otar
est parti... tous les choses ont changés?
J. BERTUCELLI: Alles verandert, maar dan ook weer niet. In se blijft hun leven
hetzelfde sinds Otar naar Parijs vertrok. Het zit in de kleine dingen natuurlijk: hun
innerlijke leven en de evolutie van die gevoelens. Maar uiteindelijk luidt mijn
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boodschap toch dat verdriet kan overwonnen worden door wilskracht, humor,
fantasie... en erg veel liefde.
Interview Freddy Sartor (R'dam, 30.1.2004)
Uitwerking Julie Decabooter

