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Voor hgt €€rSt in de geschiedenisvan het
festival werden er op de jongste Berlinale maar
liefst vijf films uit Congovoorgesteldwaarvan er

wijgevenomdathetnaar hunnormeneen onding
was. De cineast had immers zijn opleiding zonder
eindexamen en diploma afgesloten.Hij was door

vier van Congolesefilrnmakers. Enkele maanden
voordien had het internationale documentaire

de reactievan de school op zijn film zo ontzet, dat

filmfestival in Leipzig eveneensde Congolesedocumentaires AINSI DITKELUKA (GeorgesKabonre couPE ET fEl,ecttoN (ltonique
Phoba, Clarisse en Guy Kabeya), SILENT REsgo), rvrnr

PONSE(MakelaPululu, DRCongo/ZuidAfrika) en
Leboxeuraux gantsroryes (culda el uagambo en
Douglas Nt uit Lubumbashi) vertoond. Geentoeval en voor eenbelangrijk deel het onrechtstreekse resultaat van de werking van het Leuvense
Afrika Filmfestival. hr 1999ontdeke het AFF in
het archiefvan de Brusselsefilmschool, het Insas, de film Auguyvan de CongoleesDjo Tunda
Wa Munga ("1972).De school wilde de film niet

hij met de filmwereld brak. Het AFF kon via omwegen de film te pakken krijgen, liet de kopie in
het Nederlands en het Engels ondertitelen, vertoonde hemmet succesin Leuvenen stuurde hem
naar tal van filmfestivals waar hij prompt de ene
na de andereprijs voor beste kortfilm wegkaapte
(Milaan, sydo+ Burkina Faso).Djo Munga keerde 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
in
zooTdraaidehij ondermeerMonhistoire,...Papg
het kadervan deaidspreventiein Congoen in zooS

SanenngKinshasa.Beide films worden in Belgi€
gedistribueerd. In oktober zoog begon hij met de
productie van zijn lang verwachte langspeelfilm
ViucRiuadie inhet najaarafzal zijn. Ondertussen
IeidtDjo inKinshasaworkshopsenis hij coproducentvoorplaatselijkjongtalent. Het zijnvier door
Djo's geproduceerdefilms van jonge Congolese
filmmakers, die hij zelf heeft opgeleid en met als
titel coNco IN FoURACTSvoor deBerlinale werden geselecteerd,Dezefilms zijn eveneenste zien
op dezeeditiesvanhetAFF en OpenDoek.Dieudo
Hamadi & Divita Wa Lusala vertellen in f,qdiesin
waiting (z{) de alledaagseproblemen in dekraamkliniek vdl Kinshasa. Vrouwen die bevallen mogen 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 detwee films van Kirpi Katembo Siku
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