BABUSHKA NINA
EEN REIS NAAR THUIS

REGIEVISIE
VLAD ROMANOVSKI

INSPIRATIE
“ Ik zou me wel willen ophangen, maar kijk maar zelf, er is hier niks waaraan
je dat kan doen. — Ik mis Rusland. Alles in me wilt daar heen. Ik pak een
koffer, en weg ben ik. Maakt niet uit hoe. En ja; dáár is het geen Nederland!
En ik wéét dat Rusland niet de oude is… Maar toch blijft zij mij roepen.
Wat kun je daar aan doen? ”
- Nina

PREMISSE
'Thuis' is geen plek maar een gevoel.

LOGLINE
Een eigenwijze, dove oma wilt niet langer haar kleinkinderen lastigvallen met haar
hulpbehoevendheid en besluit stiekem terug te verhuizen naar haar dorpje in Rusland.

SETTING
Ik kwam met mijn moeder op mijn 7e naar Nederland. We trokken gelijk in bij de man die mijn
stiefvader werd. Jaar later werd mijn zusje, Anna geboren en kwam oma Nina bij ons in het gezin
wonen, om voor haar kleinkinderen te zorgen. Dit kwam haar goed uit, want ze was heel eenzaam
in haar dorpje in Rusland.
Tien jaar later overleed mijn moeder, Nina’s enige kind, en viel het gezin na drie jaar uiteen.
Het is 2013. Mijn oma krijgt een woning waar ze voor het eerst moet leren om op zichzelf te leven.
Door haar doofheid, verlegenheid en gebrekkige Nederlands, kan ze met niemand echt praten
behalve met mij. Naast mijn studie en werk probeer ik zo vaak mogelijk langs te gaan bij mijn oma.
Daar voelt ze zich schuldig over. Alles in haar wil terug naar Rusland, naar haar huisje in Golikovo.
Ik zei tegen haar dat we hier er het beste van gaan maken, maar zij ziet een ander optie…
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SYNOPSIS
Het regent. Nina (80) kijkt naar buiten en denkt terug aan de goede oude tijd dat ze 'iets betekende'.
In Nederland voelt ze zich een 'nutteloze uitbuiter' die steeds hulpbehoevender wordt. Zonder
vrienden in de buurt of sociale activiteiten waar ze aan mee kan doen, voelt het leven zinloos.
Haar kleinzoon Vlad (21) probeert zo vaak mogelijk langs te komen, maar daar voelt Nina zich
schuldig over. Zij probeert hem duidelijk te maken dat ze van plan is terug te gaan naar Rusland
waar ze hem niet tot last zal zijn, maar Vlad neemt haar plan niet serieus. Na zijn bezoek besluit
Nina voor haar onafhankelijkheid te kiezen: de volgende ochtend pakt ze haar koffer en vertrekt.
Tijdens haar reis leren we Nina beter kennen door haar interactie met mensen. We zien dat ze het
goed bedoeld maar een heel laag zelfbeeld heeft. In Oekraïne breekt het wiel van haar trolleykoffer
en krijgt ze een inzinking. Ze voelt zich weer hulpeloos en twijfelt aan de reden van haar reis. Dan
wordt ze geholpen door een lieve straatveegster en haar bevriende zwerver.
Nina stapt uit de bus in Golikovo, haar geliefde dorpje in Rusland. Ze is blij, maar komt er al gauw
achter dat ouderdom haar heeft ingehaald. Ondanks haar kennissen daar, ontsnapt ze niet aan haar
gevoel van eenzaamheid. Als ze op een avond huilend zit te eten wordt er hard op het raam geklopt.
Ze doet de voordeur open. Er staat een auto bij haar voortuin. In het licht van de koplampen rent
een silhouette op Nina af. Zij schrikt maar ziet dat het Vlad is. Ze omhelzen elkaar in ontroering.
Nina’s kennissen nemen afscheid van haar bij de bus, en Nina krijgt een pakketje dat ze pas thuis
mag openmaken. Weer terug in Nederland staat een klein Orthodox icoon netjes naast het
communistische beeldje op haar boekenplank. Nina begint haar ouderdom en haar plek in
Nederland te accepteren. Ze loopt met haar paraplu naar haar voortuin om Vlad te helpen het
lastige hekje dicht te maken, en zwaait daarna haar kleinkinderen uit. Ze steekt haar hand uit en
voelt de regen. In het Russisch mompelt ze: "Tot de volgende regenbui".
Speelduur: 25 min
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BEKNOPTE REGIEVISIE deel 1/3
INHOUD:
wat doet het met de kijker?
Mijn doelstelling is om de kijker te ontroeren met verhalen van personages die niet of nauwelijks
aandacht krijgen in fictiefilms. Ik wil de kijker middels mijn verwondering voor de medemens laten
zien hoe complex ieder individu is. Naast onze bijzondere held, zien we een attente boer die Nina
een lift wilt geven en een vermoeide maar liefhebbende Poolse vader met zijn tienerdochter.
De trotse maar empatische straatveegster met haar bevriende zwerver die het haar vergeeft dat ze
hem beleefd heeft afgesnauwd.
Hoe mooi is het om de kijker te laten beseffen dat hij / zij een vooroordeel had? Ik wil de kijker
volledig meenemen in de ingewikkelde beleefwereld van Nina. Zij is de protagonist maar ook haar
eigen antagonist. Haar karakter en verleden maken dat het moeilijk is voor haar om in deze tijd en
plaats zich ergens thuis te voelen.
Dit verhaal is een collage van waargebeurde verhalen / momenten die Nina in essentie vangen.
Daarom beoog ik de geloofwaardigheid van een documentaire waarin de personages zichzelf
spelen. Daarvoor wil ik het spel van alle (non-) acteurs persoonlijk houden. Nina (84) speelt zichzelf.
De minder dramatische momenten zullen er in de film meer toe doen voor de kijker door de
zintuigelijke belevenis van de karakters: we zien hoe de personages iets ruiken, de regen voelen,
het fris hebben, en interactie hebben met de wereld die voor ons off-camera is.
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BEKNOPTE REGIEVISIE deel 2/3
BEELDVOERING:
observerend en dromerig
We gaan Nina’s sociale isolement benadrukken door veel gebruik te maken van weinig scherptediepte: Nina scherp, de achtergrond wazig. De cameravoering heb ik gestileerd in gedachte.
Geen hand-held shakes maar rustig zwevend 'als een geest' doormiddel van een statief, drone of
een slider. Wij blijven - op twee scènes na - altijd in de buurt van Nina.
De belichting moet eenvoudig en treffend zijn. Geënsceneerd licht gaan we in een bescheiden
hoeveelheid gebruiken voor het uitlichten van details en het creëren van diepte. Waar nodig gaan
we het motiveren met een practical light zodat het allemaal geloofwaardig blijft.
MONTAGE:
in het verlengde van Nina
De montage past zich aan op het gevoel van Nina: over het algemeen rustig. Twee montagesequenties geven de afwisseling. De eerste is wanneer ze op reis besluit te gaan: deze is snel en
grappig. De tweede montage sequentie is van haar tijd in Golikovo: deze is trager en melancholisch.
Ik moet oppassen dat ik niet te veel melancholie in het verhaal stop. Daarom wil ik veel draaien om
genoeg speelruimte in de montage te hebben. We houden onze ogen open voor cutaways.
Daar waar het kan nemen we verschillende takes van Nina op met verschil in energie van haar spel.
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BEKNOPTE REGIEVISIE deel 3/3
SOUND DESIGN:
subjectief en uitvergroot
Met geluid gaan we een grotere, dynamischere wereld suggereren dan we op beeld kunnen zien.
Omdat Nina slecht hoort en een dromer is, wil ik de momenten dat ze in zichzelf gekeerd is door
middel van geluid intensifiëren. Zo komen we dichter bij haar ervaring van de wereld.
MUZIEK:
weerspiegeld de ziel
De muziek zal subtiel vanaf de achtergrond Nina’s gevoel versterken met een minimaal aantal
instrumenten en gespeelde noten. Ik wil samen met mijn componist de optie onderzoeken om
middels ritmisch sounddesign muziekale begeleiding te creëren. Op momenten dat Nina onderweg
is en we naar het flitsende landschap kijken, komt de muziek wel op voorgrond.
ART:
sprekend, met veel textuur
Nina heeft een vol leven geleid. Dit wil ik terug zien in de aankleding van de set en props.
De backstory moet met behulp van art direction subtiel in beeld komen.
We gaan werken met twee artdirectors, één in Nederland en de ander in Rusland.
Door goed overleg moeten hun conceptuele visies op elkaar aansluiten.
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WAAROM MOET MIJN VERHAAL VERTELD WORDEN?
Spontaan, stokdoof, een eeuwige dromer, vrouw van principes en weinig nuances, pessimisme
wordt bij haar afgewisseld met kinderlijke hoop. Het lijkt me erg interessant om een verhaal te
vertellen vanuit een standpunt van zo’n intrigerend persoon als mijn oma.
Met dit werk hoop ik de kijker een exclusief kijkje te geven in het leven van een stil persoon, en
neem ik de toeschouwer mee op reis naar plaatsen waar die niet snel komt.
Nina Vladimirovna Voskresenskaja is de laatste van haar lijn. Als we de film niet nu maken, zal het
wellicht volgend jaar al niet meer gaan. Het zou eeuwig zonde zijn, om Nina, een verhaal op zich,
niet te vereeuwigen.
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KORT OVER VSEVOLOD
Maar noem me gerust 'Vlad'. Toen ik nog maar een klein Vladje was, ging ik elke zomer vanuit
Moskou op vakantie naar mijn oma in Golikovo. Ik heb er kleurrijke herinneringen aan
overgehouden die ik zo veel mogelijk in het scenario heb gestopt. Daarmee is deze film voor mij nog
persoonlijker. De dorpelingen ken ik, en sommigen zijn zelfs mijn familie van mijn vaders kant.
Mijn oma en ik hebben een bijzondere band. Ik ben blij dat ze mee wil doen aan zo’n enorme
onderneming. Gelukkig is ze nu goed ter been, maar zoals alle producties bepaalde uitdagingen
hebben, moeten we in dit geval de fysieke conditie van Nina als hoogste prioriteit zien. Dit houdt in
dat we genoeg rust moeten inplannen en meer draaidagen hebben dan bij andere fictieproducties.
Bij het draaien van mijn Turkse korte film 'Ortadaki Deniz', heb ik veel ervaring opgedaan met het
draaien in het buitenland en het doen van research. In de film volgende we Deniz, de dorpse vader
die naar Istanbul afreist om zijn zoon op te zoeken maar al daar komt hij er achter dat zijn lieve zoon
homo is. In frustratie rent de vader weg. Op de veerpont kijkt hij naar de foto van zijn zoon.
We weten niet of hij de foto terugstopt in de portomonee of de foto laat vallen in de Bosphorus.
Over mezelf kan ik zeggen dat ik vindingrijk ben, en tot het uiterste ga. Eigenschappen die
onmisbaar zijn bij een productie als deze.
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