
FILMSPECIAL DE MEESTER EN MARGARITA 
alias, de Duivel komt naar Moskou 

 
Geniet van de meest besproken, maar tot voor kort minst bekeken, 

Russische film ooit. Regie: Juri Kara. 1994. Bioscoopversie 2011. 118 min. 

 

 

 

 

 

 

Film 

In 1994 verfilmde de Russische regisseur Juri Kara het mysterieuze roman van 
Michail Boelgakov 'De Meester en Margarita'. Deze film was de duurste  post- 
Sovjet productie aller tijden: 15 miljoen dollar. De verwachtingen van het publiek 
waren hoog gespannen, want de cast bestond uit bekende acteurs en de muziek 
werd gecomponeerd door Alfred Schnittke. Toen de film klaar was, besloten de 
autoriteiten echter dat de director’s cut van Jurii Kara onaanvaardbaars was. Na 
17 jaar discussies en onderhandelingen verscheen pas in 2011 de ingekorte versie 
van de film in de bioscopen (118 min uit de oorspronkelijke versie van 240 min). 

 

Roman 

De film is gebaseerd op de surrealistische roman van Michail Boelgakov (1891-
1940). De schrijver schreef dit in de periode van de Stalin's terreur. Het is een 
satire over het literaire leven in de jaren dertig van de 20

ste
 eeuw in Rusland. Hij 

vertelt over de komst van de Duivel (Woland genaamd) naar Moskou, voor de 
zwarte Magieshow en het Grote Lentebal. In het atheïstische Rusland bewijst de 
duivel dat God bestaat. De tweede lijn van de roman vertelt over de 
liefdesgeschiedenis van de schrijver, de Meester genaamd, en zijn geliefde 
Margarita. De Meester schrijft zijn eigen roman over Pontius Pilatus en Jezus 
(Jesjoea), zijn versie op de Bijbelse gebeurtenissen. Om zijn ideeën belandde de 
Meester in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij stort volledig in en probeert zijn 
roman te verbranden. De Duivel redt zijn roman en verklaart: “Manuscripten 
branden niet!”. Maar tot welke prijs? 



Inleiding van Sandra Geller 

De van oorsprong Russische docente Sandra Geller 

vertelt over het leven van de duivelskunstenaar 

Michail Boelgakov en zijn adembenemende roman. 

Zij legt ook uit waarom Russen er van overtuigd zijn 

dat Boelgakov vervloekt was, en nog steeds is… en 

dat het in zijn huismuseum echt spookt!  

Meer informatie over Michail Boelgakov en zijn 

roman 'De Meester en Margarita' kunt u lezen op 

de website:www.masterandmargarita.eu/nl  

Agenda 2014 

 
 

zo 5 okt 16:00  

CINECITTA Tilburg  

Willem II straat 29T 

085-9022996  

www.cinecitta.nl 

 

zo 12 okt 13:00  

VERKADEFABRIEK  

Den Bosch 

Boschdijkstraat 45 

073-6818160  

www.verkadefabriek.nl 

 

ma 3 nov 19:20 

CHASSĖ CINEMA Breda  

Claudius Prinsenlaan 8 

076 -5303131  

www.chasse.nl 

 

Zo 16 nov 14:00 

LUMIĖRE CINEMA  

Maastricht 

Bogaardenstraat 40b 

043-3214080 

 www.lumiere.nl 

http://www.masterandmargarita.eu/nl

