
 

MAIDAN SERGEJ LOZNITSA 



Kronieken van MAIDAN, de burgeropstand tegen het regime van president 

Janoekovitsj die in de winter van 2013/14 in Kiev (Oekraïne) plaatsvond.  

De film volgt de voortgang van de revolutie: van vreedzame demonstraties 

van een half miljoen mensen op het Maidanplein tot de bloedige 

straatgevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie. MAIDAN is een 

portret van een ontwaakt volk, dat zijn identiteit aan het herontdekken is. 

 

Regisseur Sergej Loznitsa stijgt uit boven de huidige politieke kwesties en 

kijkt naar de aard van de volksopstand als een sociaal, cultureel en 

filosofisch fenomeen. MAIDAN is een krachtige mix van enthousiasme, 

heroïsche strijd, angst, moed, ambitie, de solidariteit tussen mensen, 

volkscultuur, passie en zelfopoffering; een prachtig filmisch geheel, dat een 

klassieke speelfilmstijl met de urgentie van een documentaire combineert. 

 

 

Scenario en regie Sergej Loznitsa 

Productie  Atoms & Void 

Distributie  Cinema Delicatessen 

Release   5 juni | eerste vertoning 7 juni, 21.15 in EYE 

Lengte    131’ 

Trailer (Frans)  http://youtu.be/8dscHoAlK0s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Sergei Loznitsa’s Ukrainian revolution doc MAIDAN is 

astounding, terrifying, and beautiful by turns. One of the best 

films at Cannes.’ 

Nick James, Sight & Sound 

 

 

 

‘Loznitsa’s MAIDAN is a staggering, you-are-there immersion 

into the epicenter of the Ukrainian revolution. One of the best 

of Cannes.’ 

Scott Foundas, Variety 

 

 

 

‘It’s a tiny marvel of a movie that records a miraculous 

moment in his nation’s history […]it may be the best movie so 

far from the Ukraine’s most talented working filmmaker.’ 

Leslie Felperin, The Hollywood Reporter 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/8dscHoAlK0s


DIRECTOR’S STATEMENT 

Medio december reisde ik naar Kiev. Het voelde dringend; ik moest er zijn 

om te filmen. Daarom schortte ik alle andere projecten en verplichtingen op 

en bracht tien dagen door op het Maïdan-plein.  Onvergetelijke dagen, die 

mij voorgoed hebben veranderd . 

 

Toen ik met veertig uur materiaal terugkwam - we bleven dag en nacht 

draaien - wist ik dat ik er een film van zou maken. Wat ik niet wist was hoe 

het verhaal zich zou ontwikkelen en wat de demonstranten te wachten 

stond. 

 

De euforische sfeer van de eerste dagen op Maïdan was energiek en veilig. 

Bijna alsof ik in de moederschoot belandde.  Zo’n solidariteit, 

kameraadschap en authentieke vrijheidsgeest had ik niet eerder gezien of 

ervaren. Het was geweldig om zoveel vrijwilligers hard en in harmonie te 

zien samenwerken. Iedereen nam een taak op zich: bewaken, helpen in de 

gaarkeuken, medische hulp, toespraken, vrijwilligers coördineren. Het feest 

van Sint-Nicolaas in de nacht van 19 december voelde als een Middeleeuws 

volkscarnaval van een vrije natie, ontwaakt uit een lange slaap. 

 

In de eerste weken was Maïdan niet alleen gevaarlijk, maar werd er ook 

veel gelachen. Een Oekraïens gevoel voor humor dat mensen ook door de 

donkerste periodes uit de geschiedenis hielp. Ze lachten om de 

incompetentie en corruptie van politici in plaats van ze te haten. Er was een 

ongelofelijke creatieve energie. Tientallen zangers en dichters brachten 

naïeve, maar eerlijke en gepassioneerde ballades. Er was geen gebrek, 

eerder een overvloed aan voedsel.  Waarschijnlijk was het de best gecaterde 

revolutie in geschiedenis. De gaarkeukens werkten dag en nacht, vrijwilligers 

en stadsburgers  verdeelden grote hoeveelheden levensmiddelen en 

huisgemaakte  lekkernijen. Er was eten voor iedereen – niemand vroeg of je 

de oppositie of het regime steunde. 

 

Tegen half januari veranderde de stemming op Maïdan. Het was niet langer 

carnaval, maar oorlog. Bloed werd vergoten. Van een vreedzaam protest 

tegen de corrupte president werd het een strijd tegen een kwaadaardig 

regime, een revolutie. 

 

Maïdan is mijn eerste film als documentairemaker waarbij ik alleen maar 

voorvallen in het "echte leven” volgde, in afwachting hoe de situatie zich 

verder zou ontwikkelen. Het was een vreemde, zenuwslopende ervaring. 

Meestal heb ik voor ik aan een documentaire begin de complete structuur al 

in mijn hoofd. Ik weet precies hoe de film begint, hoe het verhaal zich zal 

ontwikkelen en hoe het eindigt. 

 

Bij Maïdan verliep het proces anders. In januari en februari was ik aan het 

monteren. Maar de situatie in Kiev escaleerde en ik bleef nieuwe beelden 

ontvangen. Ik had daarom geen idee hoe de film zou aflopen. Daarom 

koos ik voor vier delen: de proloog, het feest, de strijd en een postscriptum. 

 

Mijn hoofddoel is de toeschouwers naar het Maïdan te brengen en mijn 

ervaring tijdens de revolutiedagen met hen te delen. Hun zelf te laten 

ervaren hoe de situatie langzaam verandert.  Zelf neem ik zoveel mogelijk 

afstand om de kijkers zonder commentaar en/of auteursstem (voice-over) 

de gebeurtenissen te laten ondergaan en duiden. Ik hield de shots lang aan 

om de kijkers in het verhaal onder te dompelen. Daarom heb ik zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van direct geluid. 

 

Maïdan is mijn enigma, een raadsel dat ik nog altijd aan het ontrafelen ben.  

 

Sergei Loznitsa, maart 2014 

 



 

 

 

 

ACHTERGROND 

Op de avond van 21 november 2013 barstten spontane protesten los in de 

Oekraïense hoofdstad Kiev, nadat de regering van president Janoekovitsj de 

voorbereidingen had opgeschort voor het tekenen van een Associatie 

Verdrag met de Europese Unie, ten gunste van nauwere economische en 

politieke betrekkingen met Rusland. 

Het escalerende geweld van de regeringstroepen in de vroege morgen van 

30 november deed het aantal protesten fors toenemen, met wel een 

miljoen demonstranten in Kiev het eerste weekend van december. Op het 

Onafhankelijkheidsplein in Kiev werden vreedzame bijeenkomsten 

gehouden, waarbij tal van demonstranten uit heel Oekraïne - met name uit 

de westelijke regio’s - in de hoofdstad arriveerden en tijdelijk hun tenten 

opsloegen op het plein. Het Oekraïense woord maidan (plein) werd de 

naam voor deze landelijke, tegen de regering gekante beweging, die 

sindsdien bekendstaat als ‘EUROMAIDAN’ of simpelweg ‘MAIDAN’. 

 

De activisten zetten hun hoofdkwartier op in verschillende 

regeringsgebouwen in het centrum van Kiev, waaronder de kantoren van 

het stadhuis. Sinds begin december namen maar liefst tweehonderdduizend 

tot een half miljoen personen deel aan het protest met georganiseerde 

bijeenkomsten, die uitliepen op verschillende gewelddadige rellen in de 

week van 19 tot 25 januari. Het was een antwoord op het brute optreden 

van de politie en de speciale eenheid Berkoet en op de onderdrukking door 

de regering. 

 

Ofschoon de protesten oplaaiden door de weigering van de regering om de 

nauwere banden met de Europese Unie te bestendigen, zijn deskundigen 

het erover eens dat de Maidanbeweging veel complexer van aard is. De 

gebeurtenissen van de voorbijgaande maanden hebben het nationale en 

politieke bestel van Oekraïne veranderd en ze zijn wel aangeduid als “de 

eerste geopolitieke revolutie van de eenentwintigste eeuw”. Met 

oppositieleiders die het aftreden van de corrupte president Victor 

Janoekovitsj en ontbinding van het parlement eisten, die riepen om   



grondwetswijzigingen en vrije verkiezingen. De vooraanstaande 

Amerikaanse historicus Timothy Snyder wees erop dat de gebeurtenissen in 

Oekraïne werden aangewakkerd door “de wens van zo velen om een 

normaal leven te leiden in een normaal land”. 

 

“Als dit een revolutie is, dan is het een revolutie van het gezonde verstand 

in een mate die tot nu toe ongekend was in de geschiedenis”, schreef 

Timothy Snyder.  

 

De revolutie bereikte haar hoogtepunt van 18 tot en met 20 februari, toen 

president Janoekovitsj bevel gaf oproerpolitie en militairen in te zetten om 

het Maidan schoon te vegen en een einde te maken aan de protesten. De 

gevechten tussen actievoerders en regeringstroepen hielden twee dagen 

aan. Meer dan honderd mensen vonden daarbij de dood, honderden 

raakten gewond. Ondanks het feit dat de oproerpolitie met scherp schoot 

op de Maidan-demonstranten, die zich te weer stelden met houten schilden, 

stokken en Molotovcocktails, slaagden ze er niet in het plein in te nemen. 

Een omslagpunt in het Maidandrama trad in op 22 februari, toen zo veel 

parlementsleden van de presidentiële partij het land ontvluchtten of uit de 

partij stapten dat deze haar meerderheid verloor. Het parlement was 

hierdoor in staat een serie wetten aan te nemen om de gewapende troepen 

uit Kiev weg te halen en een einde aan de terreur te maken. Het parlement  

stemde voor het aftreden van president Janoekovitsj, herstelde de 

democratische grondwet van 2004, bevrijdde politieke gevangenen – 

waaronder voormalig premier Joelia Timosjenko – en stuurde Oekraïne het 

pad op van Europese integratie. 

 

Na bijna drie maanden vreedzame protesten en verscheidene dagen van 

bloedvergieten, vierden de verdedigers van Maidan hun eerste grote 

overwinning. President Janoekovitsj en zijn naaste getrouwen ontvluchtten 

het land, verlieten hun paleizen en vernietigden documenten die op 

corruptie konden wijzen. 

 

Het parlement vormde een tijdelijke regering en wees een interim-president 

aan. De nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden in mei, waarbij de 

miljardair Petro Porosjenko als winnaar uit verkiezingen is gekomen. 

 

-- 

 

Bij de demonstraties kwamen 120 mensen om, er vielen 1419 gewonden en 

nog eens 173 mensen raakten vermist. 

 

Op 22 februari 2014 zijn president Janoekovitsj en zijn naaste medewerkers 

Oekraïne ontvlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERGEJ LOZNITSA  

Scenarioschrijver/Regisseur/Producent 

Sergej Loznitsa werd geboren op 5 september 1964 in Baranovitsji (Wit-

Rusland, voormalige Sovjet-Unie). Hij groeide op in Kiev (Oekraïne) en 

studeerde in 1987 aan het Polytechnisch Instituut te Kiev af, waarmee hij 

een graad in de Toegepaste Wiskunde behaalde. Van 1987-1991 werkte 

Sergej als wetenschapper mee aan het onderzoek naar kunstmatige 

intelligentie aan het Instituut voor Cybernetica in Kiev. Tevens werkte hij als 

vertaler vanuit het Japans. 

In 1997 studeerde Loznitsa af aan het Russische Staatsinstituut voor 

Cinematografie (VGIK) in Moskou met als specialisatie “Het maken van een 

lange speelfilm”.  

Vanaf 1996 werkt Sergej Loznitsa aan documentaires. Inmiddels heeft hij er 

14 geregisseerd. Hij heeft talloze internationale prijzen in de wacht gesleept, 

waaronder onderscheidingen op filmfestivals in Karlovy Vary, Leipzig, 

Oberhausen, Krakau, Parijs, Madrid, Toronto, Jeruzalem en St.-Petersburg, 

en daarnaast werden hem ook Russische nationale filmprijzen toegekend: 

de “Nika” en de “Laurel”. De montagefilm “BLOKKADE” (2005) van Sergej 

Loznitsa is gebaseerd op archiefbeelden van het belegerde Leningrad.  

Het speelfilmdebuut van Loznitsa “MY JOY” (2010) is in première gegaan 

tijdens het belangrijkste competitieprogramma op het Festival van Cannes 

en werd opgevolgd door de film “IN THE FOG”, die in première ging in de 

competitie van het 65ste Festival de Cannes in mei 2012, waar deze met de 

FIPRESCIprijs werd onderscheiden.  

In 2013 lanceerde Sergej Loznitsa de filmproductie- en 

distributiemaatschappij ATOMS & VOID BV.  

Sergej Loznitsa blijft werken in beide genres, zowel op documentairegebied 

als aan speelfilms. Hij is bezig met zijn volgende bioscoopproject: “BABI 

YAR”.  

 

 

 

FILMOGRAPHIE  

 

Today We Are Going To Build A House/ (documentaire, 1996, 28 min) 

Life, Autumn (documentaire, 1998, 34 min) 

The Train Stop (documentaire, 2000, 25 min) 

Settlement (documentaire, 2001, 80 min) 

Portrait (documentaire, 2002, 28 min) 

Landscape (documentaire, 2003, 60 min) 

Factory (documentaire, 2004, 30 min) 

Blockade (documentaire, 2005, 52 min) 

Artel (documentaire, 2006, 30 min) 

The revue (documentaire, 2008, 83 min) 

Northern Light (documentaire, 2008, 52 min) 

My Joy (speelfilm, 2010, 127 min) 

In the fog (speelfilm, 2012, 128 min) 

O Milagre de Santo António (documentaire, 2012, 40 min) 

Letter (documentaire, 2013, 20 min) 

Reflections/Bridges of Sarajevo (documentaire, 2014, 17 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATOMS & VOID BV  

ATOMS&VOID is een filmproductie- en distributiebedrijf opgericht door 

Maria Choustova-Baker en Sergej Loznitsa. Het bedrijf is gevestigd in 

Nederland. 

ATOMS & VOID heeft inmiddels “LETTER” geproduceerd en uitgebracht 

(genomineerd als beste korte film door de Europese Film Academie, 2013), 

een korte documentaire van Sergej Loznitsa . Eveneens coproduceerde het 

bedrijf “REFLECTIONS”, als onderdeel van “Bruggen van Sarajevo”, een 

omnibus die in 2014 wordt uitgebracht ter herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog, die honderd jaar geleden uitbrak. 

Momenteel werkt Atoms & Void aan de productie van de lange 

(bioscoop)documentaire “MAIDAN” van Loznitsa en aan de ontwikkeling 

van zijn volgende speelfilm “BABI YAR”.  

 

FILMOGRAFIE 

 

LETTER (documentaire, 2013, uitgebracht) 

MAIDAN (documentaire, 2014, voltooid) 

REFLECTIONS (documentaire, 2014, voltooid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITS 

Director    Sergei Loznitsa 

Directors of Photography  Sergei Loznitsa 

     Serhiy Stefan Stetsenko 

     Mykhailo Yelchev 

Sound designer    Vladimir Golovnitski 

Editors     Danielius Kokanauskis 

     Sergei Loznitsa 

VFX supervisor     Peter Hjorth 

Line producer    Maria Choustova-Baker 

Production coordinators Ukraine Evgeny Verhovynets 

     Vladimir Kuchinskiy 

Lab supervisor (Bucharest)  Cornelia Popa 

Lab supervisor (Amsterdam)  Jack Kuiper 

Post production supervisor  Bogdan Dumitru    

Colorist     Claudiu Doaga 

Credits      Alexandru Enache 

Sound re-recording mixer  Michel Schopping 

Sound lab supervisor   Christan Muiser 

Sound assistant    Sigitas Motoras 

Sound recordists   Boris Peter 

     Kirill Krasovskiy 

Legal advisor    Dorieke van Helden 

  

Produced with the support by: 

The Netherlands Film Fund 

 

 



Produced with the support by: 

Against Gravity 

 

Additional footage by: 

Radio Liberty  

 

Producers 

Sergei Loznitsa  

Maria Choustova-Baker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Distributeur : 

Cinema Delicatessen 

Anne Vierhout, Jorien Klomp (boekingen) 

Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam 

Tel: +31 (0)20 420 71 23 / Fax: +31 (0)20 420 71 24 

E-mail: info@cinemadelicatessen.nl   

 

Publiciteit (interviews, persvoorstellingen): 

The Publicity Company 

Natasja Wielandt en Trix van Alphen 

Tel: +31 (0)20 612 7000 

E-mail: natasja@publicy.nl, trix@publicy.nl   

 

Voor copyrightvrije foto’s, trailer en persmap zie: www.filmdepot.nl of 

www.cinemadelicatessen.nl/pers (gebruikersnaam: cd, paswoord: cd-pers) 
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