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LESBRIEF

BRAT
ALEXEI BALABANOV, RUSLAND, 1997
St. Petersburg halverwege de jaren negentig van de
vorige eeuw. Danila komt nadat hij zijn dienstplicht
heeft vervuld aan in zijn geboortedorp. Aan het begin
van de film verpest hij per ongeluk de opname van
een videoclip. We zien hem terug op het politiebureau, waar hij een uitbrander krijgt van de plaatselijke
commissaris omdat hij twee leden van de bewakingsdienst van de filmopname heeft mishandeld. Zelf is hij
ook niet helemaal ongeschonden, maar hij is er duidelijk beter aan toe dan zijn tegenstanders. Thuis bij zijn
moeder krijgt hij weer de wind van voren en ze zegt
hem dat hij zijn broer Viktor moet gaan opzoeken die
een goede baan heeft in Leningrad. Misschien omdat
hij in het dorp de cd met het nummer van de videoclip
niet kan krijgen gaat hij op reis.
Eenmaal in St. Petersburg blijkt het ook daar onmogelijk om de laatste cd van Nautilus te vinden. Op
een markt ontmoet Danila een Duitser, Hofmann, die
net op het punt staat om beroofd te worden door een

afperser van de plaatselijke maffia. Danila slaat de
gangster neer en neemt hem zijn pistool af. Als hij
daarna eindelijk zijn broer vindt wordt hij in diens
appartement ontvangen met een pistool in zijn nek.
De belangrijke functie die Viktor in St.Petersburg
bekleedt blijkt huurmoordenaar voor een gangsterbende te zijn.
Viktor, bijgenaamd de Tartaar, wil hogerop en zijn
broer lijkt hem daarbij een handig hulpmiddel. Hij
vraagt Danila een moord voor hem te plegen waarvoor hij hem maar tien procent biedt van het geld dat
hij er zelf voor zou krijgen. Danila gaat op zijn voorstel in. Hij blijkt goed in zijn nieuwe werk. Maar niet zo
goed dat hij niet gewond moet vluchten in een toevallig passerende tram. Als hij hersteld is van zijn wond
is het eerste wat hij doet de bestuurster van de tram
opzoeken. Sveta, de bestuurster, neemt Danila mee
naar haar huis waar hij ontdekt dat zij mishandeld
wordt door haar man. Samen hebben ze een goede
tijd totdat Viktor Danila weer nodig heeft.
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