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AV FREDRIK GIERTSEN

Filmtendenser.

Filmfestivaler. Ifølge en UNESCO-studie 
fra i fjor produserte Bollywood – altså den 
Mumbai-baserte filmindustrien – 1091 
filmer i året, mens Nollywood, det nigerian-
ske motstykket, noterte seg for størst økning 
med sine 872 (riktignok mest lavbudsjett-

film i videoformat). Når selveste Hollywood 
i denne sammenheng måtte nøye seg med 
skarve 485 helaftens spillefilmer, så er det 
klart at de mange festivalene bør kunne 
friste de globalt orienterte cineaster ut av de 
ordinære kinoene.

Forsømte områder
Når det gjelder Film fra Sør (FFS), som 
avholdes 7.-17. oktober, så har de vokst seg 
så store at man nesten forventer at de skal 
kunne presentere et destillat av all verdens 
filmproduksjon – Vesten unntatt – hvert en-

I påvente av Film fra sør sitt 20-årsjubileum er det anledning til å studere to av deres neglisjerte 
områder, Afrika og India, i skreddersydde festivaler i Oslo i september.

este år. Slik er det naturligvis ikke: FFS er 
svært gode på Latin-Amerika og Sørøst-
Asia, og mange enkeltland som for eksem-
pel Iran, men sliter litt mer når det gjelder 
India og det sørlige Afrika. Av de totalt 33 i 
filmene fra de siste tre års hovedkonkurranser 
i FFS er det bare to fra afrikanske land som 
ikke grenser til Middelhavet, og ingen fra 
India. Markér derfor av for henholdsvis 9.-
12. og 10.-16. september, da både afrikansk 

Tettpakkede filmhelger
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film og Bollywood feirer seg selv i Oslo (se 
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Det er mange forskjeller å peke på mel-
lom disse to festivalene: Center for Afrikansk 
Kulturformidling (CAK) har eksistert i 30 
år, og feirer med andre ord jubileum, mens 
Bollywood Fest er i sitt åttende. CAK viser ti 
filmer, Bollywood Fest hele 35. Programmet 
til CAK er ganske sprikende til tross for sitt 
beskjedne antall filmer, for her er det bidrag 

fra et helt kontinent. Men Bollywood Fest 
er heller ikke helt monolittisk til tross for at 
den i utgangspunktet stort sett forholder seg 
til filmkulturen i én by. I år rettes et spesielt 
fokus mot musikk, i tillegg til at det medføl-
ger en del velkjent glamour og kjendiserier.

Overskuddet til flomofrene
– Indisk kultur er jo i visse henseender 
verdens eldste, sier festivalsjef Nasrullah 
Qureshi. – Vår musikktradisjon, for eksem-
pel, er flere tusen år gammel. [Indias første 
stumfilm skriver seg for øvrig fra 1913, 
journ. anm.] Og siden 70 prosent av indiske 
filmer inneholder sang- og dansenumre, vil 
vi gjerne belyse denne sjangeren i år. Men det 
er ikke bare snakk om moderne sang, dans 
og glamour: vi viser flere eldre musikaler, og 
før filmen Bhairavi – som handler om en in-
disk musikkguru – arrangerer vi en klassisk 
konsert. Vi har også en dokumentar, Indian 
Ocean, som handler om det vanskelige livet 
til noen musikere på gata.

Qureshi understreker at det ikke er riktig 
å si at denne festivalen bare dreier seg om 
Bollywood. Han forteller at det blant annet 
vises et par bengalske filmer, som for eksem-
pel velkjente Satyajit Rays The Chess Play-
ers (1977), og at det er blitt gjort plass til to 
pakistanske filmer fra Punjab.

– Jeg tror ikke det er blitt vist pakistan-
ske filmer i Norge på flere tiår, sier han, og 
opplyser at overskuddet av billettinntektene 
fra disse filmene vil gå til ofrene etter flom-
katastrofen.

Bollywood-sosiologi
Det er på sin plass å minne om hvor mang-
foldige de afrikanske og indiske samfunn 
egentlig er. Begge har rundt en milliard in-
nbyggere, og mens Afrika består av 54 land, 
så gir Indias grunnlov spesiell status til ikke 
mindre enn 21 forskjellige språk. Men selv 
om også Bengal og Tamil Nadu har betydeli-
ge filmsentra, så forblir Bollywood det mest 
toneangivende. Det skal ikke underslås at 
Bollywood-filmene for en stor del handler 
om sentimental kjærlighet. Men Nasrullah 
Qureshi sier at man i Bollywood i løpet av 
de siste 5-10 årene også er blitt mer vågale i 
forhold til mer ømtålige temaer som for eks-
empel homofili.

My Name is Khan
Etter 11. september 2001 er det blitt vanskel-
igere å være muslim mange steder i verden. 
Det fikk selveste Shah Rukh Khan, kanskje 
Indias aller største filmstjerne, merke da han 
nylig ble anholdt i passkontrollen på vei inn 
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STOR INDUSTRI: Nollywoods film-
industri har på få år vokst fra ingenting 
til å omsette for 1,5  milliarder kroner 
årlig. Bildet er tatt i en videobutikk i 
Lagos i mars i år. Navnet på kvinnen er 
ikke kjent. FOTO: SCANPIX

Tendenser.
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Nollywood-film, nemlig fjorårets Arugba. 
Nollywood har en mye kortere historie enn 
sitt indiske motstykke, og det nigerianske 
filmmiljøet er mer spredt i både geografisk 
og lingvistisk forstand: produksjonen er tem-
melig likelig fordelt mellom engelskspråklige 
filmer og de mange regionale språkene. 

– Nollywood-filmene lages i stort tempo, 
noe som er bestemmende både for stil og 
innhold, sier Barth Niava, som har vært 
primus motor for CAK siden starten. – De 
kan være nærmest såpeoperaaktige, men 
også svært dagsaktuelle, og det er viktig å 
understreke at de kan være satiriske og sam-
funnskritiske. De skyr for eksempel ikke 
temaer som korrupsjonen som rir Nigeria 
mer enn kanskje noe annet land i Afrika. 

En sammensatt nasjon
Nigeria er Afrikas mest folkerike stat, og 
nyheter derfra fokuserer gjerne på etnisk uro 
mellom kristne og muslimer. Arugba forteller 
om moralske dilemmaer som oppstår når 

afrikanske tradisjoner møter moderne kul-
tur. Sentralt står en konge, en dårlig skjult 
parodi på tidligere president Obasanjo, som 
er like opptatt av å bekjempe korrupsjon som 
å dra fordeler av den. Parallelt går en noe 
uryddig kjærlighetshistorie som topper seg 
når en ung kvinne som er utvalgt til å inneha 
en sentral plass i en tradisjonell feiring, blir 
tvunget til å bevise at hun er jomfru. Videre 
innehar filmen en rent opplysende funksjon 
med sine konkrete tips for å bekjempe HIV/
Aids og kolera.

Afrikansk film i trøbbel
– Ved siden av Nigeria vil jeg nevne land 
som Egypt, Marokko, Senegal og Kamerun 
som viktige afrikanske filmland, sier Niava, 
som selv er fra Elfenbenskysten. – Men 
problemer med regimene har gjort at film-
industrien særlig i de to siste landene er på 
vei ned. Frankrike fører en veldig interessant 
politikk med å støtte filmprosjekter i Afrika, 
ikke bare i fransktalende land, men nå har 
de beste regissørene fra land som Senegal 
og Kamerun reist til Frankrike. Alle disse 
landene er representert på årets festival, med 
unntak av Egypt.

Barth Niava bekrefter at gjennomgang-
stemaet i afrikansk musikk, litteratur og 
film siden uavhengighetsbølgen på 60-tal-
let – akkurat som i Arugba – har vært møtet 
mellom gammelt og nytt, og at dette henger 
sammen med landenes streben etter å finne 
sin egenart. Interessante filmskapere i denne 
sammenheng er senegalesiske Ousmane 
Sembene og nigerske Moustapha Alassane, 
som begge er representert på festivalen: 
førstnevnte med Afrikas eldste spillefilm, 

Den svarte kvinnen fra 1966, og sistnevnte 
med Kvinner, villa, bil og penger (1972) og 
Toula, or the Genie of the Water (1973).

Gammelt og nytt
– Vår festival er satt i stand med et lavt bud-
sjett, fordi vi har drift hele året, forklarer 
Niava. –  Vi har imidlertid lagt vekt på 
spredning både i geografisk, kronologisk og 
tematisk forstand. Jeg vil gjerne også trekke 
fram den sørafrikanske filmen Drum, om en 
kjent gravende journalist fra apartheidtiden 
på 50-tallet, og ikke minst foredraget til 
franske Catherine Ruelle, som har tittelen 

i USA. Denne hendelsen skapte diplomatisk 
rabalder og ble en temmelig ironisk fotnote 
i forhold til storsatsingen My Name is Khan 
(2010), der Bollywood gjør et forsøk på å 
erobre et enda større publikum.

I denne filmen spiller Shah Rukh Khan en 
muslimsk inder som gifter seg med en hin-
duistisk kvinne mens han er på besøk i USA. 
Livet hennes med Khan som etternavn blir 
ikke lettere når angrepene på tvillingtårn-
ene inntreffer i 2001, og det som følger er 
en sosial kommentar om denne situasjonen 
– iblandet kjærlighetsforviklinger mot en 
bakgrunn av Indias nyvunne drømmer om 
strømlinjeformede middelklasseliv. Men selv 
om USA på mange måter er det forjettede 
land når det gjelder denne livsstilen, så er 
det ikke minst der muslimer opplever å bli 
mistenkeliggjort – som Noshin Saghir skriv-
er i sin omtale av filmen i Ny Tid 5. mars i år.

Nollywood
CAK har på sin side kun funnet plass til én 

EROBRER VERDEN: Med tidenes største 
Bollywood-film, My Name is Khan (2010), hvor hand-
lingen utspiller seg i USA, gjør Bollywood et forsøk 
på å erobre et enda større publikum. Foto fra gata i 
Mumbai i februar i år. FOTO: AFP/SCANPIX

NIGERIANSK FILM: Den nigerske filmskaperen  
Moustapha Alassane er i år representert på Kino Afria-
filmfestival med  to filmer, blant annnet «Toula, or the 
Genie of the Water» fra 1973 . FOTO: MOUSTAPHA  ALASSANE 

FESTIVALSJEF: Barth Niava er primus motor for Kino 
Afrika,  som arrangeres 9.-12. september i regi av Center 
for Afrikansk Kulturformidling. FOTO: CAK
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Niava. –  Vi har imidlertid lagt vekt på 
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The Unique Singularities of African Cin-
ema. Ruelle er journalist og en internasjonal 
kapasitet på sør-film, og har skrevet flere 
bøker om afrikansk filmkunst.

Bollywood Fest har også børstet støvet av 
en del interessante klassikere. De kan blant 
annet friste med Umrao Jaan fra 1981, om en 
kvinnes skjebne i et luksusbordell i Lucknow 
rundt 1840, en film som også inneholder 
resiteringer i tråd med mushaira-tradisjonen. 
Men de viser også noen rykende ferske: Once 
Upon a Time in Mumbai er en splitter ny, men 
tilbakeskuende film om byens gangstervelde 
på 70-tallet, mens Dabangg er en klassisk 

- Kino Afrika  
9.-12. september
Viser ti nye og gamle  
filmer fra Afrika
Center for Afrikansk  
Kulturformidling
Pilestredet 75c –  
0354 Oslo
cak.no

- Bollywood Fest  
10.-16. september
Indisk dans- og  
filmfestival med 35  
filmer fra før og nå.  
Klingenberg,  
Cinemateket,  
Lørenskog Kino.  
bollywoodfest.com

- Film fra Sør  
7.-17. oktober. Viser rundt hundre  
filmer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.  
Cinemateket, Vika, Klingenberg, Ringen,  
Parkteateret. filmfrasor.no

masala-film i den forstand at den usjenert 
blander elementer fra forskjellige retninger 
for størst mulig effekt (begge er fra 2010). 
I tillegg kan man se det Oscar-nominerte 
dramaet Taare Zameen Par (2007), om en 
åtteåring som bokstavelig talt ser ting på sin 
egen måte.

Det er et lite paradoks at disse filmfes-
tivalene, med bidrag som blir sett av mil-
lioner, blant mange i Norge blir sett på som 
fullkomment nisjepregede. De er ikke van-
skelig å anbefale alle å få med seg minst et 
par titler, for husk: kulturell kapital skal tross 
alt koste litt! ■

MEGASTJERNE: Den indiske skuespilleren Shah Rukh Khan (t.v) lener 
seg mot medskuespiller Kajol Devganduring under pressekonferansen 
for storfilmen My Name is Khan under filmfestivalen i Berlin i februar i år. 
Filmen blir vist under Bollywood Fest i Oslo. FOTO: AFP/SCANPIX
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