
AFRIKA FIIM FESTIVAT
LANG LEVE DE CONGOLESE FILM?

Met de veelbesproken Zuid-Afrikaanse f i lm SHIRLEY ADAMS, goed voor de Signispri js op het f i lmfestival van
Amiens, begint half apri l  de jubiteumedit ie van het Afrika Fi lmfestival (AFFI in Leuven. Ook Open Doek, het festival
in Turnhout van de wereldti lm, en Cinema Zuid in Antwerpen, programmeren tal van Afrikaanse f i lms. Blikvangers
van deze 15de edi t ie  van het  AFF z i jn  LE 10UR 0U DIEU EST PARTI EN VOYAGE en MON VOISIN,  MON TUEUR, beide
fi lms rond de genocide in Rwanda, het meesterl i jke TEZA, de nieuwste Claire Denis WHITE MATERIAL, het prachtige
Sahara-document VENTS DE SABLE ET FEMMES DE ROC, CEMETERY STATE, de omnibusfi lm 8 en het controversiEle
CASANEGRA uit Marokko.

I  e u r o o  c o N V E N T s

Voor hgt €€rSt in de geschiedenis van het

festival werden er op de jongste Berlinale maar

liefst vijf films uit Congo voorgesteld waarvan er

vier van Congolese filrnmakers. Enkele maanden

voordien had het internationale documentaire

filmfestival in Leipzig eveneens de Congolese do-

cumentaires AINSI DITKELUKA (Georges Kabon-

go), rvrnr re couPE ET fEl,ecttoN (ltonique

Phoba, Clarisse en Guy Kabeya), SILENT REs-

PONSE (Makela Pululu, DRCongo/ZuidAfrika) en

Leboxeur aux gants roryes (culda el uagambo en

Douglas Nt uit Lubumbashi) vertoond. Geen toe-

val en voor een belangrijk deel het onrechtstreek-

se resultaat van de werking van het Leuvense

Afrika Filmfestival. hr 1999 ontdeke het AFF in

het archiefvan de Brusselse filmschool, het In-

sas, de film Auguyvan de Congolees Djo Tunda

Wa Munga ("1972). De school wilde de film niet

wijgevenomdathetnaar hunnormeneen onding

was. De cineast had immers zijn opleiding zonder

eindexamen en diploma afgesloten. Hij was door

de reactie van de school op zijn film zo ontzet, dat

hij met de filmwereld brak. Het AFF kon via om-

wegen de film te pakken krijgen, liet de kopie in

het Nederlands en het Engels ondertitelen, ver-

toonde hemmet succes in Leuven en stuurde hem

naar tal van filmfestivals waar hij prompt de ene

na de andere prijs voor beste kortfilm wegkaapte

(Milaan, sydo+ Burkina Faso). Djo Munga keer-

de daarop naar zijn oude liefde terug, de film,

en vestigde zijn productiehuis in Kinshasa. Daar

groeide hij uit tot een veelgewaagd filrnmaker

voor NGOt, de BBC, internationale instellingen

en Scandinavische en Britse productiehuizen. In

zooT draaide hij ondermeerMon histoire,...Papg in

het kader van de aidspreventie in Congo en in zooS

Sanenng Kinshasa. Beide films worden in Belgi€

gedistribueerd. In oktober zoog begon hij met de

productie van zijn lang verwachte langspeelfilm

ViucRiua die inhet najaar afzal zijn. Ondertussen

IeidtDjo inKinshasaworkshops enis hij coprodu-

centvoorplaatselijkjong talent. Het zijnvier door

Djo's geproduceerde films van jonge Congolese

filmmakers, die hij zelf heeft opgeleid en met als

titel coNco IN FoURACTS voor de Berlinale wer-

den geselecteerd, Deze films zijn eveneens te zien

op deze edities vanhetAFF en OpenDoek. Dieudo

Hamadi & Divita Wa Lusala vertellen in f,qdies in

waiting (z{) de alledaagse problemen in de kraam-

kliniek vdl Kinshasa. Vrouwen die bevallen mo-

gen het hospitaal pas verlaten als ze de rekening

hebben betaald. Een hele opgave en de meeste

wouwen kunnen dan ook met hun pasgeborenen

niet weg. In de twee films van Kirpi Katembo Siku
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