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Over de film Ustala 
Voetnoten bij een mensenleven

De film Ustala van Ine Lamers begint met het beeld van een bus die een modderig 
terrein op rijdt. De ruitenwissers wenken regendruppels weg, de wielen verzakken in 
plassen en poelen. Even later lopen de passagiers van de bus, stevig elkaars hand vasthou-
dend teneinde niet te vallen, over het ondergelopen terrein. De situatie oogt hachelijk, 
de vrouwen en mannen lachen desondanks: hadden ze geen schakels gevormd in de 
menselijke ketting die zij samen vormen, dan hadden ze gezwaaid. 
 De achttiende-eeuwse vestingstad Stavropol liep onder water na de bouw van de 
Kuybyshev dam tussen 1955 en 1957, als onderdeel van de waterkrachtcentrale Zhiguli 
in het Russische Samara Oblast. Na de dramatische overstroming werd Stavropol een 
aantal kilometers verderop herbouwd en in 1964 Tolyatti gedoopt, naar de langst die-
nende secretaris van de Italiaanse Communistische Partij. In deze modelstad Tolyatti is 
het 8 mm-filmpje gemaakt, waaruit de beginbeelden van Ustala afkomstig zijn.

De film Ustala van Ine Lamers begint met het beeld van twee laarzen, touwtjespringend 
in een modderige plas. ‘Joehoe!’, klinkt het buiten beeld, ‘Joehoe!’ Een meisje in een 
rode jas kijkt meewarig naar haar uitgelaten zusje, een blik die lijkt te weten wat de 
spelende onschuld nog niet vermoedt. De volgende shot toont een stoet mensen in het 
donker, wandelend over een terrein dat droog is nu, waarvan de springende tiener later 
in de film zal zeggen dat het gras haar stoort. Lantaarns belichten de gezichten van de 
mannen en vrouwen in de menselijke rij. Op de achtergrond raast verkeer.
 Tolyatti is gebouwd op de communistische grondslagen die, onbetwist en lange 
tijd onbetwistbaar, aan de basis lagen van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. 
In economisch opzicht is de stad sinds haar ontstaan uitgegroeid tot een van de 
belangrijkste centra van de Russische auto-industrie: hier zijn de fabrieken van Lada 
gevestigd. Inmiddels is de Lada uit het straatbeeld verdwenen. Twintig jaar na de val 
van de Berlijnse Muur hoeft het failliet van het communisme nauwelijks nog te worden 
bewezen. 
 Een bus komt vanuit tegenovergestelde richting het beeld in gereden, het meisje 
in de rode parka slaat beschermend haar armen om het voorheen dartele jongere kind. 
Stilstaande figuren wachten en murmelen, soms onverstaanbaar en dan: ‘for how long 
can one be waiting’. In dit Tolyatti speelt Ustala zich af. 

Het alternerende standpunt dat het begin van de film bepaalt, zet zich voort in het 
vervolg van Ustala (‘ik ben moe’ in het Russisch).1 Weloverwogen wordt niet gekozen 
voor een enkel, eenduidig perspectief. Ustala zwenkt tussen verleden en heden, tussen 
archiefbeelden en zelf geschoten materiaal, tussen documentaire (‘feit’) en fictie – de 
ongedefinieerde zone doorkruisend die ‘ergens’ tussen twee extremen is gesitueerd.  
De montage toont de zoektocht en de dynamiek ervan. Uit de terugkerende tussen-
tinten, schemerzones en spiegelende wateroppervlakken blijkt dat het tastende vragen 
inherent is aan het filmbeeld zelf. Zelfs de locaties waar is geschoten, desolate stukken 
grond omgord door straten en wegen aan de rand van Tolyatti, nabij verlaten fabrieken 
en flatgebouwen die herinneren aan het communistische regime, zelfs deze plekken en 
de nog jonge protagonisten die zich er bewegen lijken doordrongen van een queeste, 
twijfelend tussen hier en daar: gaan we terug naar het Tolyatti dat zo hoopvol en ooit 
veelbelovend uit het niets is opgetrokken? Blijven we, wellicht tegen beter weten in, 
geloven in een toekomst in deze stad? Of geven we toe aan de desillusie die Tolyatti 
zo overduidelijk is geworden? Erkennen we het falende ideaal, het mislukken van het 
utopische plan dat door onze ouders is geconcipieerd? 
 Een uitspraak blijft uit. Figuurlijk zowel als letterlijk. Wanneer de acteurs spre-
ken, worden hun woorden niet ondertiteld, niet vertaald. Een willekeurige volgende 
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keer gebeurt dat wel. Deze grilligheid wekt de indruk dat zij niet worden gehoord. 
Echo’s klinken, niemand luistert. Dit zijn mensen zonder stem. Of figuranten die 
pratend holle frasen uiten en herhalen die hen door iets of iemand anders (de geschie-
denis? de regisseur?) in de mond zijn gelegd. Deze jonge mensen zijn geworpen, zou 
Lamers zeggen. Zij doen, handelen, gehoorzamen. Zij belichamen de collectieve mens 
die nauwelijks nog een individu genoemd kan worden, maar die het verlangen in zich 
bergt te ontkomen aan die collectiviteit. Lamers filmt dit twijfelende, zoekende en 
worstelende subject niet, zij maakt deel uit van zijn werkelijkheid. Met haar camera 
grijpt zij in. Zij problematiseert de dolende mens niet, maar pakt een stukje van zijn 
leven op. Immers, deze realiteit is die van iedereen. Want is niet elk mens ongevraagd op 
een wereld gezet waarvan hij altijd in zekere zin onthecht zal blijven? Is niet iedere mens 
een ontheemde ten opzichte van de omgeving waarin hij leeft? 
 Deze voetnoten bij een mensenleven klinken als de Aantekeningen uit het onder-
grondse (1864) waarin Fjodor Dostojevski’s naamloze antiheld verwijlt in ennui en pas-
siviteit en zodoende protesteert tegen de doelgerichte wereld die de mens voor de mens 
heeft geconstrueerd.2 De starende karakters in Ustala tekenen stilzwijgend protest aan 
tegen een al te optimistisch en doelgericht vooruitgangsdenken. Maar waar Dostojevski 
zijn hoofdrolspeler wanhopig en fysiek verlamd kreten laat slaken, daar rennen en sprin-
gen Lamers’ acteurs door het beeld. Waarheen zij spurten blijft, opnieuw, onzeker maar 
de ongewisse uitkomst is deel van het spel. De activiteit kietelt hun ledematen, zij zijn 
ongeduldig. Het is zichtbaar in de beelden: hoe duister en donker ook de scènes, hoe 
sereen en stil soms ook de acteurs, zij blijven murmelen en verheffen steeds vaker hun 
stem. Aan de horizon glimt licht. 
 Lamers neemt deel aan de zoektocht, zoals gezegd. Zij grijpt in in het dage-
lijkse bestaan. De Russische mens, in al zijn variëteit, gelijkt nog juist genoeg haar 
rijzige gestalte opdat zij zich met hem of haar kan vereenzelvigen. Tegelijkertijd zet 
een persoonlijk ervaren afstand tot diezelfde situatie aan tot reflectie. Een vergelijkbare 
paradoxale wisselwerking tussen nabijheid en afstand zien we terug in Lamers’ verleden, 
toen zij, zoals zo velen destijds, een zekere sympathie had voor het communistische 
gedachtegoed: van veraf was zij aandachtig en kritisch getuige. In Ustala, een werk dat 
eerder als een ‘event’ dan als een film pur sang kan worden getypeerd, vindt een uitwis-
seling plaats. Door middel van een ‘staging’, een re-enactment van voorbije situaties en 
vervlogen momenten, hernieuwt Lamers niet slechts het collectieve trauma dat een veel- 
en verscheidenheid aan sporen in de individuele levens achtergelaten heeft, getuige het 
8 mm-filmpje dat zij in Ustala gebruikt. Ook ervaart zij opnieuw haar eigen herinnering 
en de hiaten daarin, de herinnering aan de historische situatie en haar jeugdige vertrou-
wen in een beloftevolle ideologie. En tegelijkertijd herbeleeft zij de nimmer aflatende 
confrontatie met de menselijke conditie, waaraan, opnieuw, nooit kan worden ontsnapt.3 
Alleen zo, meanderend tussen de verschillende lagen van het menselijk bestaan en ons 
vaak, al dan niet gewild, gebrekkige bewustzijn daarvan, komt Lamers als kunstenaar 
dichter bij de intuïtie die een besef van die menselijke zijnswijze impliceert. Over de 
verhouding tot dergelijke existentiële vragen moet kunst volgens Lamers gaan.
 De film Ustala is wat je noemt een performatieve belichaming van deze exis-
tentiële vragen. Hierin vertoont Lamers’ werk frappante overeenkomsten met de films 
en installaties van jongere kunstenaars als Mathilde ter Heijne en Keren Cytter, maar 
ook met het werk van oudere collega’s. Een belangrijke referent blijft Chris Markers 
fotoroman La Jetée (1962),4 waarin de hoofdpersoon participeert in een wetenschap-
pelijk experiment en zodoende het doodsvonnis tekent voor zijn eigen leven, hoewel hij 
dacht met behulp van diezelfde test juist zijn vrijheid te hebben gecreëerd. Markers film, 
een gefragmenteerde vertelling in zwart-wit foto’s en een enkel bewegend beeld, blijft in 
al zijn rijkdom beperkt tot de nevenschikking van die stills. Lamers daarentegen, betrekt 
door de combinatie van de bewegende camera en de beladen stiltes, het repetitieve 
patroon van terugkerende zinnen en beelden de zoektocht naar de menselijke kern 

in het werk. De stiltes en bewegende beelden vervreemden, telkens opnieuw, van de 
ritmische structuur van de opeenvolgende foto’s waaraan de toeschouwer zich juist 
had gehecht. Of andersom: juist wanneer hij zich laat meevoeren door de cadans van 
de voorbij glijdende camera, stokt het beeld. In deze telkens onderbroken en impliciet 
bevraagde structuur van Ustala herkennen we Jacques Derrida’s interpretatie van wat 
J.L. Austin als ‘performativity’ poneerde. Immers, waar Austin een ‘speech act’ als 
mislukt beschouwt (en er dus van performativity geen sprake kan zijn) wanneer de 
conventies niet worden gevolgd of de omstandigheden ongunstig zijn, daar erkent 
Derrida de speech act juist wanneer er van de vaststaande, geautoriseerde context wordt 
afgeweken.5 Deze emancipatoire geste die Lamers’ film tot een performatieve handeling 
maakt, is niet slechts normatief maar ook productief en formatief van aard. Ustala toont 
en creëert nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de geforceerde, sinds lang geac-
cepteerde narratieven van het zittende regime. 
 Lamers concretiseert dit gegeven door het productieproces in de film te explici-
teren. Zij noemt zich initiator, dirigent of regisseur. De crew improviseert; de acteurs, 
bevlogen amateurspelers, leven zich in de rollen in. Het rennende meisje in de film deed 
in werkelijkheid niets anders dan rennen, vertelt Lamers. De vraag om koffie in de film 
keerde ook tijdens de opnames herhaaldelijk terug. Pas op het moment dat de acteurs de 
glorieuze rode bus inbrachten, ging het voertuig een rol spelen in de film. De montage 
en regie van Ustala blijven weliswaar in Lamers’ handen, maar de mate waarin deze door 
een dynamisch samenspel worden gestuurd kan nauwelijks worden overschat. 
 Zo stelt Ustala Lamers in staat de eeuwige zoektocht van haarzelf als individu en 
als kunstenaar, van de jongelui in Tolyatti en van de mens in het algemeen op een vol-
strekt eigen wijze te vertalen. En geeft zij al doende de actuele vraag naar de rol en po-
sitie van de reizende kunstenaar van vandaag een kritische invulling:6 slechts wanneer de 
persoonlijke motivaties niet uit het oog worden verloren, slechts wanneer bij de kunste-
naar een bewustzijn bestaat van de betreffende context en de complexiteit ervan, slechts 
dan kunnen kunstwerken worden gecreëerd die naar de ambiguïteit van het menselijk 
bestaan verwijzen, naar de ‘vreemde’ werkelijkheid die door een allerminst eenduidig 
verleden tot stand is gekomen. Elk subject kan een actieve rol spelen in het vormen van 
een eigen gezichtspunt. Verwijl niet in het ondergrondse, conformeer je evenmin aan 
het heersende discours. Of, zoals een van de spelers in de film zou zeggen: ‘Jumping and 
jumping and now?’ Teneinde kunstwerken te maken waardoor je wordt geraakt.

Ilse van Rijn
September 2009

1. ‘Ustala’, tevens het laatste woord in de film, is 
de vrouwelijke voltooid tegenwoordige tijd van het 
Russische werkwoord ‘Ustat’. De mannelijke variant 
luidt ‘Ustal’. Met dank aan Tatyana Yassievich.

2. Gebruikt is de Engelse vertaling Notes from 
Underground door Robert Wilks. In: F.M. 
Dostoyevsky, Notes from Underground and The Double, 
Penguin Classics, London, 2009.

3. Anke Bangma, Steve Rushton en Florian Wüst 
(red.), Experience, Memory, Re-enactment, Piet Zwart 
Institute, Postgraduate studies and research, Willem 
de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam in 
collaboration with Revolver, Archiv für aktuelle  

Kunst, 2005, m.n. Jan Verwoert, ‘The Role of 
Lifetime’, pp 63-76.

4. Zie o.a. Frits Gierstberg, ‘Twee of drie dingen over 
het werk van Ine Lamers’. In: Ine Lamers. Motives. 
Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam/NAi 
Uitgevers, 2002, pp18-29.

5. In: Judith Butler, Excitable Speech. A Politics of the 
Performative, Routledge, New York & London, 1997, 
pp 127-163.

6. Zie: Nicolas Bourriaud, The Radicant. Lukas & 
Sternberg, New York, 2009.
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Ustala – a film
Footnotes to a human life

Ine Lamers’s film Ustala opens with the image of a bus driving on to a muddy site.  
The windscreen wipers blink away raindrops; the wheels sink into puddles and pools. 
The passengers walk away from the bus across the flooded site, holding hands so they 
don’t fall. The situation looks precarious, but the men and women laugh all the same: 
were they not forming the links in the human chain they have created, they would be 
waving. 
 When the Kuybyshev Dam – part of the Zhiguli hydroelectric power station in 
the Russian region of Samara Oblast – was built between 1955 and 1957, the eighteenth-
century fortified city of Stavropol was flooded. The city was rebuilt a few kilometres 
away following this dramatic event, and in 1964 it was named Tolyatti after the longest 
serving secretary of the Italian Communist Party. This model city of Tolyatti is the 
setting of the 8-mm film from which the opening images of Ustala were taken. 

Ine Lamers’s film Ustala opens with the image of two boots, skipping in a muddy 
puddle. ‘Yoo-hoo!’ calls a voice off-screen. ‘Yoo-hoo!’ A girl in a red coat looks pityingly 
at her high-spirited sister; a look that seems to know what this playful innocence does 
not yet suspect. In the next shot a procession of people walk in the dark across a site 
which is now dry. Later in the film the jumping teenager will say that the grass there 
disturbs her. Lanterns illuminate the faces of the men and women in the human chain. 
Traffic rushes by in the background.  
 Tolyatti was built on the communist principles which, undisputed and for a long 
time indisputable, formed the bedrock of the Union of Socialist Soviet Republics.  
In economic terms, the city has become one of the hubs of the Russian car industry:  
the Lada factories are there. These days the Lada has disappeared from the streets. 
Twenty years after the fall of the Berlin Wall there is little need to provide proof of the 
bank-ruptcy of communism. 
 A bus enters the scene from the opposite direction and the girl in the red parka 
throws protective arms around the playful younger child. Stationary figures wait, mut-
tering, sometimes incomprehensibly, and then they say, ‘How long do we have to wait?’  
It is in this Tolyatti that Ustala is set.

The alternating perspective that shapes the start of the film continues in the rest of 
Ustala (Russian for ‘I am tired’).1 A deliberate choice has been made not to present 
a single unambiguous perspective. Ustala alternates between the past and the present, 
between archive images and material filmed by Lamers herself, between documented 
‘fact’ and fiction, criss-crossing the undefined zone that lies somewhere between two 
extremes. The editing reveals the quest and its dynamic. The recurrent mid-tones, 
twilight areas and reflecting water are signs that exploratory questioning is inherent in 
the imagery of the film itself. Even the locations – desolate plots of land surrounded by 
streets and roads on the edge of Tolyatti near abandoned factories and apartment blocks 
reminiscent of the communist regime – even these places and the still young protago-
nists who hang out there seem obsessed with a quest, caught between here and there. 
Should we return to the Tolyatti once built from nothing with such hope and such 
promise? Should we continue to believe in the future of this city, probably against our 
better judgement? Or do we surrender to the disillusion that has become so manifest in 
Tolyatti? Do we acknowledge the failed ideal, the collapse of the Utopian plan conceived 
by our parents? 
 There is no conclusion, figurative or literal. When the actors speak, their words 
are not subtitled, not translated. Then, occasionally, they are. This randomness gives 
the impression that they are not being heard. There are echoes, but no one listens. 
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1. Ustala’, also the last word in the film, is the feminine 
present perfect of the Russian verb  ‘Ustat’. The 
masculine is ‘Ustal’. With thanks to Tatyana Yassievich.

2. I used the English translation, Notes from 
Underground by Robert Wilks. In: F.M. Dostoyevsky, 
Notes from Underground and The Double, Penguin 
Classics, London, 2009.

3. Anke Bangma, Steve Rushton and Florian Wüst 
(eds.), Experience, Memory, Re-enactment, Piet Zwart 
Institute, Postgraduate Studies and Research, Willem 
de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam in col-
laboration with Revolver, Archiv für aktuelle  

Kunst, 2005, esp. Jan Verwoert, ‘The Role of 
Lifetime’, pp. 63-76.

4. See also Frits Gierstberg, ‘Twee of drie dingen over 
het werk van Ine Lamers’. In: Ine Lamers. Motives. 
Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam/NAi 
Uitgevers, 2002, pp. 18-29.

5. In: Judith Butler, Excitable Speech. A Politics of the 
Performative, Routledge, New York & London, 1997, 
pp 127-163.

6. See: Nicolas Bourriaud, The Radicant. Lukas & 
Sternberg, New York, 2009.

performativity) if the conventions are not followed or the circumstances are unfavour-
able, Derrida actually acknowledges the speech act precisely when it does deviate from 
the set, authorized context.5 This gesture of emancipation which makes Lamers’s film 
a performative act is not only normative, it is productive and formative too. Ustala 
presents and creates new possibilities – possibilities beyond the forced, long-accepted 
narratives of the prevailing regime. 
 Lamers crystallizes this fact by explicitly showing the production process in 
the film. She calls herself an initiator, director or conductor. The crew improvises; the 
actors – inspired amateurs – identify with the roles. According to Lamers, the girl running 
in the film was always running in reality. The request for coffee during the film was 
constantly repeated during takes. It was only when the actors brought in the glorious 
red bus that the vehicle started to play a role in the film. Admittedly the editing and 
directing of Ustala were always in Lamers’s hands, but it would be hard to overestimate 
the extent to which they were guided by dynamic interaction. 
 Ustala lets Lamers tell the story in her own wholly individual manner; the story 
of the never-ending exploration of herself as an individual and as an artist, of the young 
people in Tolyatti and of mankind as a whole. It enables her to give a critical interpre-
tation of the topical question of the role and position of the contemporary travelling 
artist:6 it is only when personal motivations are kept in view, only when the artist has an 
awareness of the context and its complexity, only then that it is possible to create works 
of art that refer to the ambiguity of human existence, to the ‘strange’ reality created 
by a far from unambiguous past. Every subject can play an active role in forming an 
individual point of view. Don’t linger underground, don’t conform to the prevailing 
discourse. Or in the words of one of the actors in the film, ‘Jumping and jumping and 
now?’ So as to make works of art that touch you.

Ilse van Rijn
September 2009

These are people without voices. Or characters who utter and repeat hollow phrases that 
something or someone else (history? the director?) put into their mouths. These young 
people are cast, Lamers would say. They do, act, obey. They embody the collective 
man who can scarcely be called an individual, but who yearns to escape this collectivity. 
Lamers does not film this doubtful, searching and struggling subject; she is part of his 
reality. She intervenes with her camera. She does not present this drifter as a problem; 
she picks up part of his life. After all, this is everyone’s reality, No one asks to be born 
into the world and in a sense they will always remain detached from it. Aren’t we all 
displaced persons in the environment in which we live? 
 These footnotes to a human life sound like Notes from Underground (1864) in 
which Fyodor Dostoyevsky’s nameless antihero lives in a state of ennui and inactivity in 
protest at the determinist world mankind has constructed for itself.2 The staring charac-
ters in Ustala silently protest against an over-optimistic belief in progress and purposeful 
positivism. But while Dostoyevsky’s protagonist cries out in despair and physical para-
lysis, Lamers’s actors run and jump through the scene. Where they are heading for in 
such haste is, again, unclear, but the uncertain outcome is part of the game. The activity 
galvanizes their limbs, they are impatient. It is visible in the images: no matter how dim 
and dark the scenes, no matter how serene and tranquil the actors, they continue to 
mutter, to make themselves heard more often. There is light on the horizon. 
 Lamers joins in the search. She intervenes in everyday life. The Russian types 
and their culture are similar enough to ours for her not to stand out, for her to be able 
to identify with these people and their lives. At the same time, a personally experienced 
distance from the situation provokes reflection. We find a similar paradoxical interac-
tion between proximity and distance in Lamers’s past, when, like so many people at the 
time, she felt a certain sympathy for communist ideas: she was an attentive and critical 
witness from afar. In Ustala, a work that can be considered more as an event than as 
a true film, an exchange takes place. By staging a re-enactment of past situations and 
bygone moments, Lamers does more than revive the collective trauma that left count-
less different traces in individual lives – witness the 8 mm film she uses in Ustala. She also 
revisits her own memory and the gaps in it, the memory of the historical situation and 
her youthful belief in an ideology full of promise. And at the same time she relives the 
unrelenting confrontation with the human condition – a confrontation, again, that can 
never be escaped.3 It is only thus, by meandering through the different strata of human 
existence and, like it or not, our often imperfect awareness of it, that Lamers the artist 
comes closer to the intuition that implies an understanding of the human condition.  
Art, says Lamers, should be about our relationship to these existential questions. 
 Ustala can be called a performative embodiment of these existential questions.  
In this film Lamers’s work reveals striking similarities to films and installations by 
younger artists like Mathilde ter Heijne and Keren Cytter, and to work by older 
colleagues. Chris Marker’s photographic novel La Jetée (1962)4 remains an important 
referent. Its protagonist takes part in a scientific experiment and in so doing signs his 
own death warrant, although he thought he was actually gaining his freedom. Despite 
its complexity, Marker’s film, a fragmented narrative in black and white photographs 
and a single moving image, is confined to the arrangement, the coordination of these 
stills. In her work, by contrast, Lamers uses the combination of the moving camera 
and the emotionally charged silences, the repetitive pattern of recurring sentences and 
images, in the quest for the human core. The silences and moving images repeatedly jolt 
the viewer out of the very rhythmic structure of the successive photographs to which 
he has become attached. Or, conversely, it is just when the viewer allows himself to be 
transported by the cadence of the camera gliding past that the image freezes. In this 
constantly interrupted and implicitly questioned structure of Ustala we can see Jacques 
Derrida’s interpretation of what J.L. Austin posited as ‘performativity’. Whereas Austin 
considers a ‘speech act’ to be a failure (so that there can be no question of 
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