FILM SCREENING + TALK

DECOLONIZING
AFRICAN
CINEMA:
A HISTORY
WEEK 1
FOUNDATIONS OF
AFRICAN CINEMA

WEEK 3
HISTORICIZING THE
DECOLONIZING PRINCIPLE

WEEK 2
CINEMA CULTURES IN AFRICA

WEEK 4
CONTINUITY AND CHANGE

THEAFRICAINSTITUTE.ORG

DECOLONIZING
AFRICAN
CINEMA:
A HISTORY
OCTOBER 21, 2021 –
NOVEMBER 19, 2021

FILM SCREENING + TALK

The Africa Institute, in collaboration with the June Givanni Pan African
Cinema Archive, presents a film program titled Decolonizing African
Cinema: A History. Launching on October 21, this program sought to
situate influential works of African cinema in relation to contemporary
films, and highlight the trends and developments that have defined the
critical conversations and debates around this cinema.
Decolonizing African Cinema: A History examines the influences that
have shaped the foundations of African ideas about cinema. By
positioning these perspectives in a broader context, the program
discusses how various interventions have been informed throughout
history. Presenting a curated selection of films and critical perspectives,
which echo across contemporary debates on filmmaking throughout
Africa and the African diaspora, the program explores the impact of
the past on present-day African cinema, with its various intersections,
continuities and discontinuities.
Structured over four webinar symposiums, each session focuses on
a theme explored by expert discussants. Each symposium is accompanied
by a complementary set of films for both essential and recommended
viewing. The theme of each symposium aims to provide a framework for
the discussions and create a dialogue around the foundations of African
cinema, and its significance for contemporary and ongoing debates.
The recorded symposiums are open to the public, and will be of
particular interest to students of African cinema. Both The Africa Institute
and the June Givanni Pan African Cinema Archive acknowledge the lack
of knowledge and resources for the study of African cinema in Africa,
and hope this program serves as an accessible contribution to the
field. There is also a recognized need for a reframing of contemporary
debates, inviting and encouraging new perspectives that prioritize
issues pertinent to the African cultural economy and its future.
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Afrique sur Seine (1955)

WEEK 1

FOUNDATIONS OF
AFRICAN CINEMA
OCTOBER 23, 2021
18:00-20:00
This symposium examines the ideas that led to the emergence
of ‘African cinema’. Acknowledging that ‘African cinema’ offered
itself for critical global recognition in relation to issues of cultural
identity, national independence movements, and Pan-African
solidarity,  the discussants consider the declarations, articulations,
and the work of those referred to as the ‘pioneers of African cinema’.
These parameters are considered in the context of contemporary
debates around filmmaking in Africa and the African diaspora; and in
relation to current perspectives on cinema that incorporate concepts
such as ‘Black Africa’, ‘Africa North of the Sahara’, Afrofuturism,
Afro-surrealism, and the meaning of cinema in the twenty-first century.
The films were made available for free streaming via the Africa Institute
website, between 21 – 23 October, 2021. And on October 23, 2021
at 6 pm (Gulf Standard Time), filmmaker Gaston Kaboré moderated a
discussion between professors Mamadou Diouf and Lindiwe Dovey, in
which they explored the theme of Foundations of African Cinema.
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Films
Afrique sur Seine
One of the first short features produced by Africans, Afrique sur Seine
was filmed in Paris in 1955, and has been called the launching point of
African cinema. Questions focused on Africa are posed by a generation
of artists and students, in search of cultural understanding.
Directors: Mamadou Sarr and Paulin Soumanou Vieyra | France |
21 minutes | 1955 | French with English subtitles
Le Retour d’un aventurier/The Adventurer’s Return
Returning from the United States to his village in Niger, a man brings
western outfits to his close friends, who begin to identify with the image
of a western cowboy.
Director: Moustapha Allasanne | 34 minutes | 1966 | French with English
subtitles
Al-ard/The Land
Youssef Chahine’s adaptation of Marxist writer Abd al-Rahman
al-Sharqawi’s 1953 novel, set in the 1930s, is an epic chronicle of life
in a rural Egyptian village. A small peasant village struggles against
the careless inroads of the large local landowner. The Land shows why
political oppression does not necessarily lead to a sense of solidarity
among the disinherited.
Director: Youssef Chahine | 130 minutes | 1970
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Moderator
Gaston Kaboré
Gaston Kaboré was scheduled to moderate the webinar, but due to last
minute changes, the webinar was moderated by Imruh Bakari. Bakari
is a filmmaker, writer and creative industries consultant. He studied
at Bradford College of Art, and is a graduate of the National Film &
Television School, Beaconsfield. He also completed postgraduate
studies at Goldsmiths College, University of London. He teaches Film
Studies and Film Production programs at the University of Winchester in
the UK. His professional work includes a number of film and television
credits, which include Riots and Rumours of Riots, Street Warriors,
The Mark of the Hand, Blue Notes and Exiled Voices and African Tales.
Special guest film director Gaston Kaboré attended the webinar;
Kaboré’s films include Wend Kuuni (God’s Gift – 1982), Boko (1988),
and Rabi (1992). Gaston Kaboré is also the founder of IMAGINE, a film
training center in Ouagadougou that offers residencies and workshops
for African artists.
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Discussants
Mamadou Diouf
Mamadou Diouf teaches African Studies and History at Columbia
University in the School of Arts and Science. He is Leitner Family Professor
of African Studies (Middle Eastern, Southern Asian and African Studies
Department) and History (History Department). He previously served
at the University of Michigan (2000-2007), CODESRIA, and Cheikh
Anta Diop University in Senegal. His more recent publications include
the following edited books: Deborder la Négritude. Arts, Politique et
Sociétiés à Dakar (with Maureen Murphy, 2020), The Arts of Citizenship
in Africa. Spaces of Belonging (with R. Fredericks, 2015), Les Arts de
la Citoyenneté au Sénégal. Espaces Contestés et Civilités Urbaines
(with F. Fredericks, 2013) and Tolerance, Democracy and the Sufis in
Senegal (2013). Diouf is currently preparing the forthcoming exhibition,
“Léopold Sédar Senghor and the Reinvention of the Universal” with
Sarah Frioux-Salgas and Sarah Lignier for the Musée du Quai BranlyJacques Chirac in Paris (2023). Since 2011, Diouf has been a member of
the Board of Directors of the Social Science Research Council, and has
chaired its Executive Committee since 2020. He is also the chair of the
Scientific Board of the Réseau Français des Instituts d’Études Avancées.
Lindiwe Dovey
Lindiwe Dovey is Professor of Film and Screen Studies at SOAS University
of London, where she has been on the faculty since 2007. From 20192024 she is the Principal Investigator of the ERC-funded project African
Screen Worlds: Decolonising Film and Screen Studies project, which has
brought together an international team, partners and participants to try
to make Screen Studies and the film industry more globally representative
and equitable by centring African filmmaking, and through creative,
scholarly, and activist work. Originally from South Africa, Lindiwe has
authored two acclaimed books and many articles on African filmmaking,
and also co-founded, and has directed and curated, two of the most
important African film festivals in the UK: Film Africa and the Cambridge
African Film Festival. She holds a BA in film production and theory from
Harvard University, and a Ph.D in African film and literature from the
University of Cambridge.
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Further viewing
The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive
recommend watching these other films for further explorations on
the theme.
•
•
•

Black Girl/La Noire De (Ousmane Sembene | 1966)
Sambizanga (Sarah Maldoror | 1972)
Cairo Station (Youssef Chahine | 1958)
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Silences of the Palace (1994)

WEEK 2

CINEMA CULTURES
IN AFRICA
OCTOBER 30, 2021
18:00-20:00
‘Cinema Cultures in Africa’ focuses on the ways in which the moving
image has been encountered and used by African people throughout
time. Experiences that frame the first representations of Africa and
Africans on film are examined through the perspective of audiences,
including the reception of ‘silent cinema’, ‘colonial films’ of the Bantu
Education Kinema Experiment (BEKE) in east and central Africa,
and the Kuxa Kanema national cinema movement in Mozambique.
Noting the precedents in still photography and the use of the camera
in the pseudo-discipline sciences of the ‘explorer’, the experience
of the spread of ‘cinema’ in Africa is given significance as a formative
moment in the African experience of cinema.
At the core of this symposium is the question of ‘Africa’ and the
notion of ‘national cinema’ emerging from colonialism into the postindependence era. Among the central concerns are the responses of
African filmmakers as cultural producers to the historical ambiguities
and challenges. It is in this regard that a pivotal question will be placed
at the heart of the discussion: what might be the tradition or heritage
informing cinema cultures in African societies?
The films were made available for free streaming via The Africa Institute
website between 28 – 30 October, 2021. And on October 30, 2021 at
6 pm (Gulf Standard Time), film producer Pedro Pimenta moderated a
discussion between filmmaker Jihan el Tahri and Dr. Jude Akudinobi, in
which they explored the theme of Cinema Cultures in Africa.
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Films
Mapantsula
Mapantsula is a South African film that tells the story of Johannes ‘Panic’
Themba Mzolo, a small-time thief who gets involved in the growing
anti-apartheid struggle. The film highlights some of the political rallies,
police brutality and racial inequalities that impacted local communities
and in particular black South Africans.
Director: Oliver Schmitz | 104 mins | 1987
Ali Zaoua: Prince de la Rue/Prince of the Streets
A group of children living on the street decide to leave their gang,
prompting retribution from the gang’s leader. After one of the children
dies, the group try to gather the resources to give their friend a proper
burial.
Director: Nabil Ayouch | 99 mins | 2000
Moderator
Pedro Pimenta
Pedro Pimenta started his film career with the National Film Institute of
Mozambique in 1977. Since then, he has produced, co-produced or line
produced numerous short fiction, documentaries and feature films in his
country as well as in other African countries. Between 1997 and 2003,
Pimenta was the chief technical advisor for the UNESCO Zimbabwe film
and video training project for southern Africa in Harare, and conceived
and managed various training programs. Pimenta is one of the founders
of Audio-Visual Entrepreneurs of Africa (AVEA), which runs an annual
professional training program for producers in Southern Africa. Until
December 2005, Pedro was a member of the Prince Claus Fund Awards
Committee of the Netherlands, and he is the founder and Director of
DOCKANEMA, a documentary film festival in Mozambique.
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Discussants
Jihan El-Tahri
Jihan El Tahri is a Franco Egyptian award-winning film director, writer,
visual artist and producer. She currently serves as the General Director of
the Berlin based documentary support institution DOX BOX. El Tahri has
been a member of The Academy (Oscars) since 2017 and is currently
on the selection committee of the Locarno International Film Festival.
She has directed more than 15 films and her visual art exhibitions have
travelled to renowned museums and several Biennales around the world.
Her writings include “Les Sept Vies de Yasser Arafat” (Grasset) and “Israel
and the Arabs, The 50 Years war” (Penguin). She continues to mentor and
direct various documentary and filmmaking labs. El Tahri has served on
the boards of several African film organisations including the Federation
of Pan African Cinema and The Guild of African Filmmakers in the
Diaspora.
Jude Akudinobi
Jude G. Akudinobi earned his PhD in Cinema-Television from the
University of Southern California and teaches in the Department of
Black Studies at the University of California, Santa Barbara. His works on
African cinema have appeared in Iris, The Black Scholar, Nka: Journal of
Contemporary African Art, Social Identities, Third Text, Research in African
Literatures, African Studies Review, Meridians, Cinema Journal, amongst
other publications and anthologies. A board member of Silicon Valley
African Film Festival, African Film Consortium, as well as the African Film
& Arts Foundation, Akudinobi’s research interests span the complexities
of cultural politics, postcolonial literatures, African diasporas, arts,
popular cultures, media and cinemas.
Further viewing
The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive
recommend watching these other films for further explorations on
the theme.
•
•

Mueda, Memory and Massacre (Ruy Guerra | 1979)
Silences of the Palace (Moufida Tlatli | 1994)
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The Battle of Algiers (1966)

FILM SCREENING + TALK

WEEK 3

HISTORICIZING THE
DECOLONIZING PRINCIPLE
NOVEMBER 6, 2021
18:00-20:00
‘Historicizing the Decolonizing Principle’ focuses on the need for a critical
intervention into contemporary debates on African cinema, including
its transnational global reality, its intersections across popular cultures,
and its place within the pervasive global mediascape and networks. This
symposium focuses on crucial ideas around the articulation of ‘African
cinema’ and its practices, with the intent to invite new perspectives
that prioritize issues pertinent to the African cultural economy and its
future. The African Union’s Agenda 2063: The Africa We Want is an
example of a defining influence in relation to the perceived futures of
the cultural economy, as it provides a historically informed vision for
Africa, its people and their cultures, against which to examine African
cinema.
African independence, development, and sovereignty are the focal
points of this discussion. Discussants examine how Africans have been
engaged in African cinema in the decades of post-independence, how
they have provided new ways of experiencing the moving image while
highlighting issues of Africa’s decolonization process, and the impact –
nationally and globally – of African filmmaking in terms of challenging
and redefining perceptions, structures, and discourses.
This symposium provides an analysis of various approaches to African
cinema and cinema in general. The parameters of theoretical and
aesthetic considerations are explored to frame a rationale for the various
perspectives on African cinema.
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The films were made available for free streaming via The Africa Institute
website between 4 – 6 November, 2021. And on November 6, 2021 at
6 pm (Gulf Standard Time), professor Aboubakar Sanogo moderated a
discussion between film programmer Mahen Bonetti and film curator
Keith Shiri, in which they explored the theme of Historicizing the
Decolonizing Principle.
Films
Camp Thiaroye/Camp de Thiaroye
In this semi-autobiographical film, black soldiers help to defend France,
but are detained in prison camp before being repatriated home.
Director: Thierno Faty Sow and Ousmane Sembene | 157 mins | 1988
The Battle of Algiers
One of the most influential political films in history, The Battle of Algiers,
by Gillo Pontecorvo, vividly re-creates a key year in the tumultuous
Algerian struggle for independence from the occupying French in the
1950s. As violence escalates on both sides, children shoot soldiers at
point-blank range, women plant bombs in cafés, and French soldiers
resort to torture to break the will of the insurgents. Shot on the streets of
Algiers in documentary style, the film is a case study in modern warfare,
with its terrorist attacks and the brutal techniques used to combat them.
Pontecorvo’s tour de force has astonishing relevance today.
Director: Gillo Pontecorvo | 120 mins | 1966
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Moderator
Aboubakar Sanogo
Aboubakar Sanogo is an Associate Professor in Film Studies at Carleton
University in Ottawa, Canada. He is cross-appointed with the Institute
of African Studies (IAS), the Institute for Comparative Studies in
Literature, Art and Culture (ICSLAC) and the Curatorial Studies Program.
His research interests include African cinema, Afro-diasporic cinema,
documentary film and media, transnational and world cinema, film
archiving and film heritage, colonial cinema, post-colonialism, race and
cinema and the relationship between film form, history and theory. His
writings have appeared in Cinema Journal, Framework, Moving Image
Review & Art Journal, Rethinking History, Journal of Film Preservation,
Film Quarterly, Sight and Sound and Film Comment. He is currently
completing two manuscripts on the history of documentary in Africa
and on the cinema of Med Hondo and an anthology on the legendary
director. Sanogo has also curated film programs at the Smithsonian
Institution, The Toronto International Film Festival (TIFF), the Il Cinema
Ritrovato Film Festival in Bologna and the Pan African Film and Television
Festival of Ouagadougou (FESPACO). He is the founder of the annual
African Film Festival of Ottawa (AFFO), presented in partnership with
the Canadian Film Institute (CFI). As the North American Regional
Secretary for the Pan African Federation of Filmmakers (FEPACI), he
initiated and oversees the FEPACI Archival Project. In that capacity, he
was instrumental in establishing African Film Heritage Project (AFHP),
a major film preservation and restoration initiative in partnership with
Martin’s Scorsese’s The Film Foundation and UNESCO.
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Discussants
Mahen Bonetti
Mahen Bonetti was born in 1956 in Sierra Leone. Bonetti received her
Bachelor of Arts in Administrative Studies at Bradford College and
pursued graduate studies in media and communication at New York
University. She worked at Young and Rubicam and at Newsweek’s
editorial and advertising division, before becoming founder and
executive director of the African Film Festival Inc. in 1990. Bonetti
believes that media can be used to encourage positive change in the
world– not just to entertain, but also to educate.
Keith Shiri
Keith Shiri is an international film curator and program advisor to various
film festivals including the BFI London Film Festival. He is an expert and
consultant on film business development for the International Trade
Centre (ITC), an agency of the United Nations. He is currently the Regional
Secretary (Europe) for the Federation of African Filmmakers (FEPACI), a
visiting research fellow at the Centre for Research and Education in Arts
and Media (CREAM) University of Westminster, London and the director
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of Books of Africa.
Further viewing
The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive
recommend watching these other films for further explorations on
the theme.
•
•
•
•
•
•

Lumumba: Death of the Prophet (Raoul Peck | 1990)
Xala (Ousmane Sembène | 1975)
Soliel O (Med Hondo | 1969)
Sarraounia (Med Hondo | 1986)
Heritage Africa (Kwaw Ansah | 1989)
Camera D’Afrique (Ferid Boughedir | 1983)
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Hyenas (1992)

WEEK 4

CONTINUITY
AND CHANGE
NOVEMBER 19, 2021
18:00-20:00
Contemporary expressions of ‘African cinema’ showcase a diversity
of trends, aesthetic preferences, and audience experiences. This
symposium delves into films being produced at this historical moment,
reflecting on how the aspirations of the ‘pioneers of African cinema’ are
being contested, reinforced, or realized. The discussants analyze and
compare the films’ aesthetic approaches, storytelling techniques, and a
diverse range of contemporary concerns for filmmakers.
The symposium ‘Continuity and Change’ will consider the ways in
which the archetypes and expressions of the past remain relevant to
the historical continuum of African cinema, and addresses questions
like, ‘what is emerging as “new” around the idea of the ‘decolonizing
principle’?’.
In focusing on the reframing of contemporary debates, with aim of
opening the conversation to allow for new perspectives, the discussion
highlights issues of national and Pan-African cinema, the significance
of the prevailing media economy including Netflix, donor films, auteur
cinema, Nollywood, the established institutional sources of production
finance and support, new technology and its potential and challenge for
contemporary African film production and cinema.
The films were made available for free streaming via Tthe Africa Institute
website between 17 – 19 November, 2021. And on November 19,
2021 at 6 pm (Gulf Standard Time), Dr. Samantha Iwowo moderated
a discussion between film maker Balufu Bakupa-Kanyinda and Dr.
Boukary Sawadogo, in which they explored the theme of Continuity
and Change.
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Films
Hyenas
One of the treasures of African cinema, Senegalese master Djibril Diop
Mambéty’s long-delayed follow-up to his canonical Touki Bouki is a
hallucinatory comic adaptation of Swiss avant-garde writer Friedrich
Dürrenmatt’s play The Visit, which in Mambéty’s imagining follows a
now-rich woman returning to her poor desert hometown to propose
a deal to the populace: her fortune, in exchange for the death of the
man who years earlier abandoned her and left her with his child. Per
its title, Hyenas is a film of sinister, mocking laughter, and a biting satire
of a contemporary Senegal whose post-colonial dreams are faced with
erosion by western materialism.
Director: Djibril Diop Mambéty | 110 mins | 1992
Arugba
The story of a king who brays against corruption while rigorously
prosecuting economic reform and handily welcoming foreign investors.
Director: Tunde Kelani | 95 mins | 2008
Moderator
Samantha Iwowo
Samantha Iwowo is a screenwriter, director and researcher, who
commenced her career as a commissioned screenwriter with South
Africa’s largest cable network, M-Net. Iwowo is also a senior lecturer
in Directing Drama for Film and Television at Bournemouth University,
UK. Iwowo wrote several episodes of the daily drama series, Tinsel
(2008 – present), from 2013 to 2014. She has also written fifty published
screenplays. These include the internationally celebrated feature
Oloibiri (2016), made in collaboration with director, Curtis Graham,
which premiered at the Cannes Film Festival in 2015. Her forthcoming
screenplay, The Tyrant, is a biography based on Zimbabwean dictator
Robert Mugabe, commissioned by Theatron Media Inc. (Canada) and
starring British-Nigerian actor Hakeem Kae-Kazim. Iwowo has also
directed four other films. Her works often focus on themes of postcolonialism and transnational cinema.
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Discussants
Balufu Bakupa-Kanyinda
Balufu Bakupa-Kanyinda is an award-winning writer, producer and
director from Kinshasa, Democratic Republic of Congo. BakupaKanyinda is currently working on a feature film based on his hero,
Patrice Lumumba, the first Prime Minister of the Congo who was brutally
assassinated in January 1961.
Bakupa-Kanyinda studied sociology, history and philosophy in Brussels,
Belgium, and took filmmaking courses in France, the UK and the US. In
1991 he made his first documentary, Dix mille ans de cinéma, and in 1993
released a second documentary about Thomas Sankara. His first fiction
film was Le Damier: Papa National Oyé! (The Draughtsmen Clash) made
in 1996. He was a member of the board of short films at CNC in France
from 1999 to 2001, and was a member of the Input 2000 (International
Public Television) in Cape Town, South Africa and a member of CreaTV–
UNESCO’s program for televisions in the South–between 2000 and
2003. Bakupa-Kanyinda is a founding member of the Guild of African
film makers and producers, and the creator of the Thomas Sankara
Prize, which awards a short film from the official selection of FESPACO.
Currently, the government of Congo has charged Bakupa-Kanyinda with
the organization of the repatriation of the remains of Patrice Lumumba,
held in Belgium since his assassination in 1961, and who will finally be
buried in his country in January 2022. His company, Bakupa Kanyinda
et Associés (BK&A), based in Kinshasa, develops film and documentary
projects on the history of Congo and contemporary Africa.
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Boukary Sawadogo
Boukary Sawadogo is Associate Professor of Cinema Studies at City
College-City University of New York and the author of three books and
several articles on African cinema. These books include West African
Screen Media: Comedy, TV Series, and Transnationalization (Michigan
State University Press, 2019), African Film Studies: An Introduction
(Routledge, 2018) and Les Cinémas Francophones ouest Africains,
1990-2005 (Harmattan, 2013). His research and teaching interests
center on African cinema and African American cinema. As a specialist
in African cinema, he has served as jury member in several film festivals
in the US, Canada, Europe and Africa. Dr Sawadogo is the director of
a documentary film Salut Y’all: African Teachers on the Bayou (2013)
and a web-series, Aventure Africaine à New York (2016-2018). He is the
founding director of the Harlem African Animation Festival in New York
City, the first film festival in the US to be exclusively devoted to African
animated films and series.
Further viewing
The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive
recommend watching these other films for further explorations on
the theme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darratt (Mahamat-Saleh Haroun | 2006)
Tey (Alain Gomis | 2012)
Atlantics (Mati Diop | 2019)
Mirror Boy (Obi Emelonye | 2011 | The Gambia/UK/Nigeria)
Frontières/Borders (Apolline Traore | 2017)
76’ (Izu Ojukwu | 2016)
Le Damier (Balufu Bakupa Kanyinda | 1996)
10,000 Years of Cinema (Balufu Bakupa Kanyinda | 1993)
Juju Factory (Balufu Bakupa Kanyinda)

FILM SCREENING + TALK

بوكاري ساوادوجو
بــوكاري ســاوادوجو هــو أســتاذ مشــارك لدراســات الســينما فــي كليــة ســيتي كولــدج التابعــة
لجامعــة مدينــة نيويــورك األمريكيــة ،وهــو مؤلــف لثالثــة كتــب والعديــد مــن المقــاالت
حــول الســينما اإلفريقيــة ،حيــث تحمــل كتبــه عناوين “اإلعــام التلفزيونــي فــي غــرب
إفريقيا :الكوميديــا ،والمسلســات ،وتجــاوز اإلطــار الوطنــي المحلي“ (مطبوعــات جامعــة
واليــة ميشــيغان األمريكيــة ،)2019 ،و“مقدّ مــة فــي دراســات الســينما اإلفريقيــة“ (دار
روتليــدج ،)2018 ،و“الســينما الفرانكوفونيــة فــي غــرب إفريقيــا( “2005-1990 ،دار
هارماتــان .)2013 ،وتركــز أبحاثــه واهتماماتــه التدريســية بشــكل رئيســي علــى الســينما
اإلفريقيــة والســينما اإلفريقيــة األمريكيــة ،وبحكــم مكانتــه كخبيــر فــي هــذا المجــال اختيــر
عضـ ً
ـوا فــي لجــان التحكيــم لعــدد مــن المهرجانــات الســينمائية المعنيــة بالشــأن اإلفريقــي
ً
فــي الواليــات المتحــدة ،وكنــدا ،وأوروبــا ،والقــارّ ة اإلفريقيــة .وقــد أخــرج أيضــا الفيلــم
ً
الهـ ْـور“ ( ،)2013ومسلســل “مغامرة
الوثائقي “مرحــى
جميعا :المعلمــون األفارقــة فــي َ
إفريقية في نيويورك“ ( )2018-2016الذي بُ ث عبر اإلنترنت .ويعتبر د.ساوادوجو المدير
المؤسس لمهرجان هارلم للرسوم المتحركة اإلفريقية في مدينة نيويورك ،والذي يعتبر
أول مهرجــان مــن نوعــه فــي الواليــات المتحــدة يُ عنــى حصـ ًـرا بأفــام ومسلســات الرســوم
المتحركــة اإلفريقية.
أفالم يُ وصى بمشاهدتها
يوصـ ــي معهـ ــد إفريقيـ ــا وأرشـ ــيف جـ ــون جيفانـ ــي للسـ ــينما اإلفريقيــة بمشـ ــاهدة األفــام
التاليـ ــة للتبحـ ــر أكثـ ــر فـ ــي الموضـ ــوع.
•دارات (محمد-صالح هارون | )2006
•تيه (أالن غوميس | )2012
•أتالنتيكس (ماتي ديوب | )2019
•فتى المرآة (أوبي إميلونييه |  | 2011غامبيا/المملكة المتحدة/نيجيريا)
•الحدود (أبولين تراوري | )2017
•‘( 76إيزو أوجوكوو | )2016
•رقعة الشطرنج (بالوفو باكوبا كانييندا | )1996
•عشرة آالف سنة من السينما (بالوفو باكوبا كانييندا | )1993
•معمل جوجو (بالوفو باكوبا كانييندا)
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المتحاورون
بالوفو باكوبا كانييندا
بالوفــو باكوبــا كانيينــدا هــو كاتــب وصحفــي ومنتــج ومخــرج من كينشاســا عاصمة جمهورية
الكونغــو الديمقراطيــة نالــت أفالمــه العديــد مــن الجوائــز العالميــة .ويعمــل حاليـ ًـا علــى فيلــم
طويــل حــول بطلــه باتريــس لومومبــا ،رئيــس وزراء الكونغــو األول الــذي اغتيــل بوحشــية
فــي ينايــر عــام .1961
ويحمــل باكوبا-كانيينــدا ،المولــود عــام  1957فــي العاصمــة الكونغوليــة كينشاســا ،شــهادة
فــي علــم االجتمــاع والتاريــخ والفلســفة مــن العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ،وقــد أجــرى
دورات في صناعة األفالم في فرنســا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية،
ّ
كمعلــم فــي المركــز الثقافــي الفرنســي فــي
وعمــل خــال الفتــرة مــن  1979حتــى 1981
مدينــة لوبومباشــي .وفــي  1991أطلــق أول أفالمــه الوثائقيــة الــذي حمــل اســم “عشــرة
آالف ســنة من الســينما” ،ليصدر عام  1993وثائقية الثاني الذي كان موضوعه توماس
ســانكارا ،الرئيــس األســبق لبوركينــا فاســو ،وفــي عــام  1996أصــدر فيلمــه الطويــل األول
الــذي حمــل اســم ‘رقعــة الشــطرنج -بابــا ناســيونال أوييــه’ .وكان خــال الفتــرة مــن 1999
وحتــى  2001عضـ ً
ـوا فــي مجلــس األفــام القصيــرة لــدى المجلــس الوطنــي الفرنســي
للســينما والصــورة المتحركــة ( ،)CNCوتمتــع كذلــك بعضويــة فــي ‘إنبــوت ’2000
(التلفزيــون الدولــي العــام) فــي كيــب تــاون بجنــوب إفريقيــا ،فضـ ًـا عــن عضويتــه مــن 2000
إلــى  2003فــي برنامــج اليونســكو ‘كريــا تــي فــي’ ( )CreaTVللتلفــزة فــي منطقــة إفريقيــا
الجنوبيــة .وإلــى جانــب براعتــه فــي اإلخــراج ،فــإن باكوبا-كانيينــدا كاتــب وشــاعر ُمعتبر ،وكانت
جامعــة نيويــورك قــد دعتــه فــي عامــي  2006و 2007كــي يحاضــر علــى مدرجــات حرمهــا فــي
أكــرا عاصمــة غانــا .كمــا أنــه عضــو مؤســس للنقابــة اإلفريقيــة لصانعــي ومنتجــي األفــام.

ف
ت
ت
ن
خة
ف ق ة ل ة
ل�ر ي�� ي�� :مح� ت�ار ي�� ي��
لس�عمار � ي� ال يس��ما ا إ�
ج��او�ز ا إ�

األفالم
الضباع
يُ ّ
مثــل فيلــم “الضبــاع” جوهــرة نفيســة مــن جواهــر الســينما اإلفريقيــة ،حيــث يأتــي بعــد
انتظــار طويــل جـ ً
الالمــع جبريــل
ـدا كاســتمرارية لفيلــم “توكــي بوكــي” للمخــرج الســنغالي
ّ
ديــوب مامبيتــي ،ليقــدّ م رؤيــة فكاهيــة لمســرحية “الزيــارة” للكاتــب السويســري الكبيــر
فريدريــخ دورنمــات ،مــع قيــام ديــوب مامبيتــي بتعديــل الحبكــة بحيــث ّ
تركــز القصــة علــى
امــرأة انضمــت إلــى عــداد األثريــاء مؤخـ ًـرا تعــود إلــى بلدتهــا األم الفقيــرة وســط الصحــراء
وفــي جعبتهــا صفقــة تعرضهــا علــى أهــل البلــدة :ســتمنحهم ثروتهــا مقابــل مــوت الرجــل
الــذي هجرهــا قبــل ســنوات وتركهــا وحيــدة تحــت رحمــة القــدر مــع طفلهمــا الصغيــر .وكمــا
ّ
ستشــف من عنوانه ،فإن “الضباع” هو ســردة من الكوميديا الســوداء التي تعكس
قد يُ
واقــع الســنغال مــا بعــد االســتقالل ،البلــد الــذي ذهبــت أحالمــه مهــب الريــح فــي ظــل
اجتيــاح المادّ يــة الغربيــة.
إخراج :جبريل ديوب مامبيتي |  110 | 1992دقيقة
أرُ جبا
قصــة ملــك يتشــوق للفســاد بينمــا يقاضــي بصرامــة اإلصــاح االقتصــادي ويرحــب
بســهولة بالمســتثمرين األجانــب.
إخراج :توندي كيالني |  95 | 2008دقيقة
مديرة الحوار
سمانثا إيوو
تعمــل ســمانثا إيــوو فــي جامعــة بورنمــاوث البريطانيــة كمحاضــرة رئيســية لإلخــراج الدرامــي
فــي الســينما والتلفزيــون ،وهــي كاتبــة ســيناريو ومخرجــة وباحثــة بــدأت مســيرتها ككاتبــة
ســيناريو لصالــح ‘إم-نــت’ أكبــر شــبكة لخدمــات الكابــات التلفزيونيــة فــي جنــوب إفريقيــا؛
حيــث كتبــت عــدة حلقــات مــن المسلســل الدرامــي اليومــي ‘تينســل’ (المتواصــل منــذ
عــام  2008وحتــى اآلن) ،وكان ذلــك خــال عامــي  2013و .2014كمــا كتبــت ونشــرت
 50نصـ ًـا للســيناريو والحــوار تشــمل فيلــم ‘أولويبيــري’ الطويــل الــذي القــى تقديـ ًـرا عالميـ ًـا
( ،)2016والــذي تــم إنتاجــه بالتعــاون مــع المخــرج كورتيــس براهــام الحاصــل علــى جائــزة
‘إيمــي’ الطالبيــة وجائــزة أوســكار ،حيــث تــم عــرض الفيلــم للمــرّ ة األولــى فــي مهرجــان كان
الســينمائي عــام ّ .2015أمــا أحــدث أعمــال إيــوو ،فهــو نــص فيلــم ‘الطاغيــة’ الــذي يــروي
قصــة الديكتاتــور الزيمبابــوي روبــرت موغابــي ،ويجــري إنتاجــه حاليـ ًـا مــن قبــل شــركة ‘ثياتــرون
ميديــا’ الكنديــة مــن بطولــة الممثــل البريطاني-النيجــري حكيــم كاي-كاظــم .وإلــى جانــب
ً
علما بأن كافة أعمالها تدور في الغالب
تأليف السيناريو ،فقد أخرجت إيوو أربعة أفالم،
حــول مواضيــع مرحلــة مــا بعــد االســتعمار والســينما العابــرة للحــدود.
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 19نوفمبر2021 ,
مساء بتوقيت الخليج القياسي ()GST
الساعة 6
ً
متنوعــة مــن التوجهــات والتفضيــات
تشــهد الســينما اإلفريقيــة المعاصــرة مجموعــة
ّ
ّ
ستركز هذه الندوة على األفالم التي يتم إنتاجها
الجمالية والتجارب المتاحة للجمهور ،لذا
فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة ،مــع اإلضــاءة علــى كيفيــة تحــدّ ي أو تأكيــد أو تحقيــق تطلعــات
“رواد الســينما اإلفريقيــة”؛ حيــث ســيقوم المتحــاورون بتحليــل ومقارنــة المنهجيــات
الجماليــة لألفــام وتقنيــات الســرد القصصــي ،فضـ ًـا عــن طيــف مــن المواضيــع المختلفــة
التــي تهـ ّـم صانعــي األفــام المعاصريــن.
وتستكشــف نــدوة “االســتمرارية والتغييــر” كيفيــات وأشــكال تأثيــر النمــاذج األولــى واإلرث
الســينمائي علــى اســتمرارية الســينما اإلفريقيــة فــي الحاضــر ،مــع طــرح أســئلة مــن قبيــل
“مــا الجديــد علــى صعيــد مبــدأ تجــاوز االســتعمار؟”
وفــي ســياق تركيزهــا علــى إعــادة صياغــة مفــردات الحــوار الراهــن وســعيها لفتــح آفــاق
الحديــث أمــام المنظــورات الجديــدة ،ســتلقي النقاشــات الضــوء أيضـ ًـا علــى شــؤون
الســينما اإلفريقيــة علــى المســتويين الوطنــي واإلفريقــي ،وأهميــة اقتصــاد الوســائل
الممولــة بالتبرّ عــات ومفهــوم “المخــرّ ج
اإلعالميــة الســائدة حاليـ ًـا مثــل ‘نتفلكــس’ واألفــام
ّ
الشــمولي” ( ،)auteur cinemaونوليــوود ،والمــوارد المؤسســية الراســخة لتمويــل ودعــم
صناعــة األفــام ،والتقنيــات الحديثــة ومــا تترافــق معــه مــن إمكانــات جديــدة وتحدّ يــات
محتملــة لصناعــة وإنتــاج الســينما اإلفريقيــة المعاصــرة.
أتيحــت األفــام للمشــاهدة عبــر اإلنترنــت مجانـ ًـا علــى الموقــع اإللكترونــي لمعهــد إفريقيــا،
وذلــك مــن  17إلــى  19نوفمبــر .2021
ـاء (بتوقيــت الخليــج القياســي) ،أدارت د.ســمانثا
و بتاريــخ  19نوفمبــر ،عنــد الســاعة  6مسـ ً
إيــوو حـ ً
ـوارا بيــن المخــرج بالوفــو باكوبــا و د.بــوكاري ســاوادوجو إستكشــفا فيــه كيفيــات
االســتمرارية و التغييــر فــي الســينما اإلفريقيــة.
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الضباع ()1992

أفالم يُ وصى بمشاهدتها
يوصـ ــي معهـ ــد إفريقيـ ــا وأرشـ ــيف جـ ــون جيفانـ ــي للسـ ــينما اإلفريقيـ ــة بمشـ ــاهدة األفــام
التاليـ ــة للتبحـ ــر أكثـ ــر فـ ــي الموضـ ــوع.
•لومومبا :موت النبي (راول بيك | )1990
•كساال (عثمان سيمبين | )1975
• ٍآه يا شمس (ميد هوندو )1969
•ساراونيا (ميد هوندو | )1986
•تراث إفريقيا (كواو آنساه | )1989
•كاميرا إفريقية (فريد بوغدير | )1983
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المتحاورون
ماهن بونيتي
أبصــرت ماهــن بونيتــي النــور عــام  1956فــي ســييرا ليــون لعائلــة عاشــت فتــرة مــا بعــد
االســتقالل بحلوهــا ومرّ هــا ،حيــث اضطــرت والعديــد مــن أقربائهــا للهجــرة إلــى الواليــات
المتحــدة وإنجلتــرا عــام  ،1970ولــم تتســن لهــا فرصــة العــودة حتــى عــام  ،1980وذلــك
لحضــور جنــازة خالهــا ،رئيــس الــوزراء األســبق الســير ألبــرت مارجــاي الــذي وافتــه المنيــة فــي
الواليــات المتحــدة .وبعــد نيلهــا شــهادة بكالوريــوس فــي الدراســات اإلداريــة مــن جامعــة
برادفورد اإلنجليزية ،واصلت بونيتي دراســتها في جامعة نيويورك لتنال شــهادة عليا في
التواصــل اإلعالمــي ،وعملــت الحقـ ًـا لصالــح ‘يونــج آنــد روبيــكام’ وهيئــة التحريــر واإلعــان
التابعة لمجلة ‘نيوزويك’ ،قبل أن تؤسس مهرجان األفالم اإلفريقية عام  1990وتشغل
منصــب رئيســته التنفيذيــة .وقــد تمخضــت تجربــة بونيتــي الغنيــة عــن قناعــة بــأن وســائل
هامــة فــي إحــداث التغييــرات اإليجابيــة حــول العالــم ،حيــث ال يقتصــر
اإلعــام تشـ ّـكل أداة ّ
دورهــا فقــط علــى الترفيــه ،وإنمــا يشــمل التثقيــف أيضـ ًـا.
كيث شيري
ـينمائيا ومستشـ ً
ً
ـارا عالميـ ًـا لشــؤون البرامــج لــدى العديــد مــن
يُ عتبــر كيــث شــيري قيّ مـ ًـا سـ
المهرجانــات الســينمائية مثــل مهرجــان لنــدن الســينمائي .وهــو خبيــر ومستشــار ضليــع
فــي شــؤون تطويــر األعمــال المتمحــورة حــول األفــام فــي وكالــة ‘مركــز التجــارة الدولــي’
( )ITCالتابعــة لألمــم المتحــدة ،ويشــغل حاليـ ًـا منصــب األميــن اإلقليمــي فــي أوروبــا التحــاد
صانعــي األفــام األفارقــة ( ،)FEPACIإلــى جانــب كونــه زميـ ًـا بحثيـ ًـا زائـ ًـرا فــي مركــز البحــوث
والتثقيف للفنون واإلعالم ( )CREAMالتابع لجامعة ويستمنستر بلندن ،ومدير منظمة
‘كتــب إفريقيــا’.
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مدير الحوار
أبوبكر سانوجو
أبوبكــر ســانوجو هــو أســتاذ مشــارك فــي دراســات الســينما لــدى جامعــة كارلتــون فــي أوتــاوا
الكنديــة ،إلــى جانــب المناصــب التــي يشــغلها فــي معهــد الدراســات اإلفريقيــة (،)IAS
ومعهــد الدراســات المقارنــة فــي األدب والفــن والثقافــة ( ،)ICSLACوبرنامــج دراســات
اإلشــراف علــى الفعاليــات الفنيّ ــة والثقافيــة .وتشــمل مجــاالت اهتمامــه البحثيــة مواضيــع
الســينما اإلفريقيــة ،وســينما الشــتات اإلفريقــي ،واألفــام الوثائقيــة واإلعــام ،والســينما
العالميــة والعابــرة للحــدود ،واألرشــفة والتــراث الســينمائيين ،والســينما فــي مرحلــة
العــرق والســينما والعالقــة بيــن تجليــات
االســتعمار ،ومرحلــة مــا بعــد االســتعمار ،وشــؤون ِ
وتاريــخ ونظريــات الســينما.
وقــد ظهــرت أعمــال ســانوجو فــي مجــات ومنشــورات مرموقــة مثــل ‘مجلــة الســينما’،
و’فريمــوورك’ ،و’موفينــج إيمــدج ريفيــو آنــد آرت جورنــال’ ،و’النظــر إلــى التاريــخ بعيــون
جديــدة :مجلــة األرشــفة الســينمائية’ ،و’فيلــم كوارترلــي ،ســايت ،آنــد ســاوند’ ،و’فيلــم
كومنــت’ .كمــا يعمــل حاليـ ًـا علــى إتمــام ورقتيــن بحثيتيــن فــي تاريــخ الســينما الوثائقيــة فــي
إفريقيــا ويعايــن إرث المخــرج الســينمائي الفـ ّـذ ميــد هونــدو ومجموعــة مختــارة مــن أعمالــه.
وقــد ســبق لســانوجو أن أشــرف علــى برامــج ســينمائية لــدى مؤسســة ‘سميثســونيان’،
ومهرجــان تورنتــو الســينمائي الدولــي ( ،)TIFFومهرجــان ‘تشــينما ريتروفاتــو’ الســينمائي
فــي بولونيــا اإليطاليــة ،ومهرجــان الســينما والتلفزيــون اإلفريقييــن فــي واجاداجــو عاصمــة
بوركينــا فاســو ( .)FESPACOوهــو مؤســس مهرجــان الســينما اإلفريقيــة الســنوي فــي
أوتــاوا ( ،)AFFOوالــذي يقــام بالشــراكة مــع المعهــد الكنــدي للســينما (.)CFI
وبصفتــه األميــن اإلقليمــي عــن القــارة األمريكيــة الشــمالية التحــاد صانعــي األفــام
األفارقــة ( ،)FEPACIفقــد أطلــق ســانوجو مشــروع األرشــفة التابــع لالتحــاد ويشــرف عليــه
ً
ً
ً
محوريا في تأســيس مشــروع اإلرث الســينمائي اإلفريقي ()AFHP
دورا
ـخصيا ،إذ لعب
شـ
الــذي ّ
يمثــل مبــادرة هامــة لحفــظ وصيانــة األفــام بالشــراكة مــع اليونســكو ومؤسســة
مارتيــن سكورســيزي للســينما.
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األفالم
معسكر تياروي
يســرد الفيلــم ،الــذي يُ عتبــر بمثابــة ســيرة ذاتيــة ،قصــة جنــود أفارقــة شــاركوا فــي الدفــاع عــن
فرنســا ،ولكــن يجــدون أنفســهم فــي معســكر اعتقــال قبــل ترحيلهــم إلــى أوطانهــم.
إخراج :تييرنو فاتي سو و عثمان سيمبين |  157 | 1988دقيقة
معركة الجزائر
يُ عتبــر “معركــة الجزائــر” مــن إخــراج جيلــو بونتيكوروفــو أحــد أكثــر األفــام السياســية تأثيـ ًـرا
فــي التاريــخ ،حيــث يــروي بأســلوب نابــض بالحيويــة والواقعيــة أحــداث ســنة مفصليــة فــي
تاريــخ النضــال الجزائــري للتحــرر مــن االســتعمار الفرنســي خــال الخمســينيات؛ حيــث تتصاعــد
حــدّ ة العنــف مــن الطرفيــن ،فيجــد الجنــود الفرنســيون أنفســهم مســتهدفين بالنيــران حتــى
مــن قبــل األطفــال ،بينمــا تــزرع النســاء المتفجــرات فــي المقاهــي ،فتلجــأ قــوات االحتــال
إلــى التعذيــب بهــدف كســر إرادة الثـ ّـوار .كمــا ّ
يمثــل الفيلــم ،الــذي تــم تصويــره بأســلوب
هامــة لمنهجيــات وواقــع الحــرب الحديثــة بــكل
وثائقــي فــي شــوارع الجزائــر العاصمــة ،دراســة ّ
مــا تنطــوي عليــه مــن وحشــية وإرهــاب ورعــب مــا بيــن حــرب العصابــات والقصــف والدمــار،
ليحمــل لمســة مخرجــه بونتيكوروفــو ورســالته التــي مــا زال عالمنــا بأمــس الحاجــة إليهــا حتــى
يومنــا هــذا.
إخراج :جيلو بونتيكورفو |  120 | 1966دقيقة
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 6نوفمبر2021 ,
مساء بتوقيت الخليج القياسي ()GST
الساعة 6
ً
تركــز نــدوة “البعــد التاريخــي لمفهــوم التخلــص مــن االســتعمار” علــى الحاجــة إلــى التدخــات
النقدّ يــة فــي الحــوارات المعاصــرة حــول الســينما اإلفريقيــة ،بمــا يشــمل واقعهــا العالمــي
العابــر للحــدود ،وتقاطعاتهــا مــع الثقافــات الشــائعة ،ومكانتهــا فــي المشــهد العالمــي
للوســائط اإلعالميــة وشــبكاتها؛ حيــث تلقــي النــدوة ضـ ً
ـوءا خاصـ ًـا علــى أهــم األفــكار
المرتبطــة بالممارســات واإلســقاطات العمليــة لمفهــوم “الســينما اإلفريقيــة” بهــدف
تحفيــز المنظــورات الجديــدة التــي تضــع االقتصــاد الثقافــي اإلفريقــي ومســتقبله علــى
رأس قائمة األولويات .لذلك ســنعاين الســينما اإلفريقية باالســتناد إلى إطار “التطلعات
يجســد
األفريقيــة لعــام  :2063إفريقيــا التــي نريــد” ،الــذي أطلقــه االتحــاد اإلفريقــي ،والــذي
ّ
ً
نموذجا عن دور الجهات صاحبة التأثير في صياغة وتشكيل مستقبل االقتصاد الثقافي،
إذ يتيــح رؤيــة قائمــة علــى أســس تاريخيــة مــن أجــل مســتقبل القــارّ ة وشــعوبها وثقافاتهــا.
تــدور أهــم المواضيــع التــي ســتطرحها هــذه النــدوة حــول االســتقالل والتنميــة والســيادة
فــي إفريقيــا ،إذ ســيناقش المتحــاورون كيفيــات انخــراط األفارقــة فــي عالــم الســينما خــال
العقــود التــي تلــت االســتقالل ،وكيــف اســتنبطوا منهجيــات جديــدة لتوظيــف الصــور
المتحركة من أجل توثيق مسار التخلص من آثار االستعمار في القارة ،وكذلك سيتطرق
الحــوار إلــى دور الســينما اإلفريقيــة محليـ ًـا وعالميـ ًـا فــي تحــدّ ي المفاهيــم والبنــى والخطابــات
الســائدة حــول إفريقيــا وإعــادة صياغتهــا.
عــاوة علــى ذلــك ،ســتقدّ م النــدوة تحليـ ًـا لمختلــف المنهجيــات المتبعــة فــي التعامــل
مــع الســينما األفريقيــة والســينما عمومـ ًـا ،مــع إمكانيــة استكشــاف االعتبــارات النظريــة
والجماليــة مــن أجــل تكويــن إطــار منطقــي لمختلــف المنظــورات حــول الســينما اإلفريقيــة.
أتيحــت األفــام للمشــاهدة عبــر اإلنترنــت مجانـ ًـا علــى الموقــع اإللكترونــي لمعهــد إفريقيــا،
وذلــك مــن  4إلــى  6نوفمبــر .2021
ـاء (بتوقيــت الخليــج القياســي) ،أدار البروفيســور
و بتاريــخ  6نوفمبــر ،عنــد الســاعة  6مسـ ً
أبوبكــر ســانوجو حـ ً
ـوارا بيــن القيمييــن الســينمائيين ماهــن بونيتــي و كيــث شــيري ناقشــا فيــه
ّ
البعــد التاريخــي لمفهــوم التخلــص مــن آثــار االســتعمار.
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المتحاورون
جيهان الطاهري
جيهــان الطاهــري هــي مخرجــة ومؤلفــة ومنتجــة وفنانــة بصريــة فرنســية مــن أصــل مصــري،
تشــغل حاليـ ًـا منصــب مديــر عــام مؤسســة ‘دوكــس بوكــس’ لدعــم صناعــة األفــام
الوثائقيــة ،والكائــن مقرهــا فــي العاصمــة األلمانيــة برليــن .وتتمتــع الطاهــري بعضويــة فــي
أكاديميــة جوائــز األوســكار منــذ عــام  ،2017وتعتبــر حاليـ ًـا عضــوة فــي لجنــة اختيــار األفــام
لمهرجــان لوكارنــو الســينمائي الدولــي .وقــد أخرجــت خــال مســيرتها أكثــر مــن  15فيلمـ ًـا،
وجابــت معارضهــا الفنيــة العديــد مــن المتاحــف المرموقــة ومعــارض البينالــي حــول العالــم.
وتتضمــن مؤلفاتهــا “األرواح الســبع لياســر عرفــات” (دار ‘جراســيه’ للنشــر) ،و”اســرائيل
والعــرب :خمســون عامـ ًـا مــن الصــراع” (دار ‘بنجويــن’ للنشــر) .وتنشــط الطاهــري فــي إدارة
ّ
وتمتعــت بعضويــة
واإلشــراف علــى العديــد مــن مختبــرات الســينما واألفــام الوثائقيــة،
في مجالس إدارة العديد من المؤسســات اإلفريقية المعنية بالســينما ،بما فيها االتحاد
الســينمائي اإلفريقــي ورابطــة صانعــي األفــام األفارقــة فــي الشــتات.
جود أكودينوبي
يحمــل جــود أكودينوبــي شــهادة دكتــوراه فــي علــوم الســينما والتلفزيــون مــن جامعــة
كاليفورنيــا الجنوبيــة فــي الواليــات المتحــدة ،ويــزاول التدريــس فــي قســم الدراســات
الســوداء التابــع لجامعــة كاليفورنيــا فــي ســانتا باربــارا .وقــد ظهــرت أعمالــه فــي العديــد مــن
المنشــورات والمجــات المرموقــة التــي ُتعنــى بالســينما اإلفريقيــة مثــل ‘آيريــس’ ،و’ذا
بــاك ســكوالر’ ،و’ :Nkaمجلــة الفــن اإلفريقــي المعاصــر’ ،و’سوشــال آيدنتتيــز’ ،و’ثيــرد
تيكســت’ ،و’بحــوث فــي اآلداب اإلفريقيــة’ ،و’آفريــكان ســتاديز ريفيــو’ ،و’ميريديانــز’،
و’ســينما جورنــال’ وغيرهــا .ويتمتــع د.أكودينوبــي بعضويــة فــي مجلــس إدارة ‘مهرجــان
ســيليكون فالــي للســينما اإلفريقيــة’ ،واالئتــاف الســينمائي اإلفريقــي ،والمؤسســة
اإلفريقيــة للســينما والفنــون ،وتعايــن بحوثــه تعقيــدات وتشــعبات األدب اإلفريقــي بعــد
االســتقالل ،والسياســات الثقافيــة ،والشــتات اإلفريقــي ،والفنــون ،والثقافــات الشــائعة،
ووســائل اإلعــام والســينما.
أفالم يُ وصى بمشاهدتها
يوصـ ــي معهـ ــد إفريقيـ ــا وأرشـ ــيف جـ ــون جيفانـ ــي للسـ ــينما اإلفريقيــة بمشـ ــاهدة األفــام
التاليـ ــة للتبحـ ــر أكثـ ــر فـ ــي الموضـ ــوع.
•مويدا ،ذكرى ومجزرة (راي جيرا | )1979
•صمت القصور (مفيدة التالتلي | )1994
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األفالم
مابانتسوال
يســرد فيلــم مابانتســوال قصــة جوهانــس تيمبــا مزولــو الملقــب بـ”بانيــك” ،رجــل العصابــات
الهامشــي الــذي يجــد نفســه منخرطـ ًـا فــي الحــراك المتنامــي ضــد نظــام الفصــل العنصــري،
حيــث يلقــي الفيلــم الضــوء علــى الحشــود الجماهيريــة ووحشــية الشــرطة والتمييــز
العنصــري الــذي كان يطــال العديــد مــن الشــرائح المجتمعيــة فــي جنــوب إفريقيــا ،وال ســيما
ذوي البشــرة الســوداء.
إخراج :أوليفر شميتز |  104دقائق | 1987
علي زاوا :أمير الشوارع
تحاول ثلة من أطفال الشــوارع ترك العصابة التي تســتغلهم ،ما يثير حنق زعيم العصابة
ورغبتــه باالنتقــام مــن األطفــال .وفــي غمــرة األحــداث يالقــي أحــد الصغــار حتفــه ،فتســعى
بقيــة المجموعــة إلــى توفيــر مــا يلــزم إلقامــة جنــازة تليــق بصديقهــم.
إخراج :نبيل عيوش |  99دقيقة | 2000
مدير الحوار
بيدرو بيمنتا
بدأ بيدرو بيمنتا مسيرته السينمائية عام  1977في المعهد الوطني للسينما بموزامبيق؛
حيــث أنتــج وســاهم فــي إنتــاج العديــد مــن أفــام الخيــال القصيــرة والوثائقيــات واألفــام
الطويلــة فــي بلــده وبلــدان إفريقيــة أخــرى .وخــال الفتــرة الممتــدة مــن  1997حتــى ،2003
شــغل بيــدرو بيمنتــا منصــب المستشــار التقنــي األول لمشــروع اليونســكو للتدريــب علــى
إنتــاج األفــام والفيديــو لمنطقــة إفريقيــا الجنوبيــة ،والــذي اســتضافته هــراري عاصمــة
صمــم وأدار بيمنتــا بموجــب دوره هــذا العديــد مــن البرامــج التدريبيــة .وهــو
زيمبابــوي ،حيــث ّ
أحــد مؤسســي منظمــة “رواد الفنــون الســمعية البصريــة فــي إفريقيــا” ( )AVEAالتــي
تتيــح برنامــج تدريــب احترافــي ســنوي لمنتجــي األفــام فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن القــارّ ة
اإلفريقيــة .وحتــى ديســمبر مــن عــام  2005كان بيمنتــا عضـ ً
ـوا فــي لجنــة جوائــز صنــدوق
األميــر كالوس فــي هولنــدا ،وهــو المؤســس ومديــر مهرجــان ‘دوكانيمــا’ لألفــام الوثائقيــة
فــي موزامبيــق.
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الساعة 6
ً
ّ
تركــز نــدوة “ثقافــات الســينما فــي إفريقيــا” علــى مختلــف أشــكال تلقــي وتوظيــف الســينما
مــن قبــل األفارقــة منــذ دخــول هــذا الفــن إلــى القــارّ ة ،مــع مناقشــة الظهــورات األولــى
إلفريقيــا واألفارقــة علــى الشاشــة الكبيــرة مــن حيــث فئــات الجمهــور ،بمــا يشــمل الســينما
الصامتــة ،وســينما “تجربــة بانتــو للتثقيــف الســينمائي” ( )BEKEفــي شــرق ووســط
إفريقيــا خــال المرحلــة االســتعمارية ،وحركــة “كوشــا كينمــا” ( Kuxa Kanemaأو “والدة
الســينما”) الســينمائية الوطنيــة فــي موزمبيــق .وســيتم التطــرّ ق إلــى ظواهــر مثــل التصويــر
الضوئــي واســتخدام الكاميــرا فــي العلــوم الزائفــة ألفــام “االستكشــاف” ،والتــي ّ
تمثــل
ســوابق مهــدّ ت لنشــوء وتطــور الســينما اإلفريقيــة وتشــكيل مالمحهــا وبلورتهــا وانتشــارها
الــذي كان لــه دور حاســم فــي ترســيخ مكانــة هــذا الفــن فــي القــارة ،وهــو جانــب ســيحظى
باهتمــام فــي هــذه النــدوة.
وتتجســد أبــرز محــاور النــدوة فــي األســئلة المتعلقــة بـ”إفريقيــا” و”الســينما الوطنيــة”
ّ
التــي طرحــت ذاتهــا فــي أواخــر المرحلــة االســتعمارية ومــا بعــد االســتقالل ،مــع إيــاء أهميــة
خاصــة لــدور صانعــي الســينما األفارقــة -بصفتهــم منتجيــن للثقافــة -فــي تقديــم إجابــات
علــى التحديــات واألســئلة التاريخيــة لتلــك الحقبــة ،ليفضــي ذلــك كلــه إلــى الســؤال الــذي
تدور حوله الندوة ككل“ :ما هو اإلرث أو التقاليد التي تقوم عليها الثقافات السينمائية
فــي المجتمعــات اإلفريقيــة؟”.
أتيحــت األفــام للمشــاهدة عبــر اإلنترنــت مجانـ ًـا علــى الموقــع اإللكترونــي لمعهــد إفريقيــا،
وذلــك مــن  28إلــى  30أكتوبــر .2021
ـاء (بتوقيــت الخليــج القياســي) ،أدار المنتــج
وبتاريــخ  30أكتوبــر ،عنــد الســاعة  6مسـ ً
الســينمائي بيــدرو بينمنتــا حـ ً
ـوارا بيــن المخرجــة جيهــان الطاهــري والدكتــور جــود أكودينوبــي
يستكشــفان فيــه موضــوع الثقافــات الســينمائية فــي إفريقيــا.
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صمت القصور ()1994

تنميــة البحــوث االجتماعيــة فــي إفريقيــا ( ،)CODESRIAوجامعــة شــيخ أنتــا ديــوب فــي
الســنغال .وتتضمــن أحــدث مؤلفاتــه الكتــب التالية“ :تجــاوز الزنوجــة :الفنــون والسياســة
والمجتمعــات فــي داكار “ (بالشــراكة مــع موريــن مورفــي  ،)2020 ،و”فنــون المواطنــة
فــي إفريقيــا  :فضــاءات االنتمــاء” (بالشــراكة مــع ر .فريدريكــس ،)2015 ،و”فنــون
المواطنــة فــي الســنغال :فضاءات متنــازع عليهــا ومدنيــات حضريــة” (بالتعاون مــع ف.
فريدريكــس ،)2013 ،و “التســامح والديمقراطيــة والصوفيــون فــي الســنغال” (.)2013
وفــي هــذه األثنــاء يســتعد ديــوف لمعرضــه القــادم الــذي يحمــل عنــوان “ليوبولــد ســيدار
ســينغور وإعــادة ابتــكار مــا هــو كونــي” ،وذلــك بالشــراكة مــع ســارة فريو-ســاجال وســارا النييــر
لصالــح متحــف كــواي برانلي-جــاك شــيراك فــي باريــس ( .)2023ويتمتــع ديــوف بعضويــة
فــي مجلــس إدارة مجلــس بحــوث العلــوم االجتماعيــة منــذ عــام  ،2011ويتــرأس اللجنــة
التنفيذيــة للمجلــس منــذ  ،2020إلــى جانــب ترأســه أيضـ ًـا للمجلــس العلمــي التابــع للشــبكة
الفرنســية لمعاهــد الدراســات المتقدّ مــة.
لينديويه دوفي
تــزاول لينديويــه التدريــس كأســتاذة لدراســات الســينما فــي كليــة الدراســات الشــرق
أوســطية واإلفريقيــة ( )SOASبجامعــة لنــدن ،حيــث انضمــت للــكادر التدريســي للكليــة
منــذ عــام  .2007وتشــغل حاليـ ًـا (عــن الفتــرة مــن  2019وحتــى  )2024منصــب المفتــش
الرئيســي لمشــروع “عوالم الشاشــة اإلفريقيــة :تجــاوز آثــار االســتعمار فــي دراســات
الســينما” الحائز علــى تمويــل المجلــس األوروبــي للبحــوث ( ،)ERCوالــذي يجمــع تحــت
مظلتــه فريقـ ًـا مــن الشــركاء والمشــاركين الذيــن يســعون لضمــان تكافــؤ فــرص تمثيــل
مختلــف المناطــق فــي القطــاع الســينمائي العالمــي ودراســات الســينما ،مــع التركيــز علــى
صناعــة الســينما اإلفريقيــة ،ويحرصــون علــى العمــل اإلبداعــي واألكاديمــي الممنهــج الــذي
ً
أدوارا حيويــة كناشــطين فــي مجاالتهــم .وقــد ألفــت لينديويــه ،المنحــدرة
يــؤدون فيــه
ّ
مــن جنــوب إفريقيــا ،كتابيــن حــازا علــى تقديــر النقــاد ،وكتبــت العديــد مــن المقــاالت حــول
صناعــة الســينما اإلفريقيــة ،فضـ ًـا عــن مشــاركتها فــي تأســيس وإدارة واإلشــراف علــى
اثنيــن مــن أهــم مهرجانــات الســينما اإلفريقيــة فــي المملكــة المتحــدّ ة ،أال وهمــا ‘فيلــم
أفريــكا’ و’مهرجــان كامبريــدج للســينما اإلفريقيــة’ .وتحمــل لينديويــه شــهادة بكالوريــوس
فــي اإلنتــاج والنظريــة الســينمائيين مــن جامعــة هارفــرد األمريكيــة ،وشــهادة دكتــوراه فــي
الســينما واألدب اإلفريقييــن مــن جامعــة كامبريــدج.
أفالم يُ وصى بمشاهدتها
يوصـ ــي معهـ ــد إفريقيـ ــا وأرشـ ــيف جـ ــون جيفانـ ــي للسـ ــينما اإلفريقيـ ــة بمشـ ــاهدة األفـ ــام
التاليـ ــة للتبحـ ــر أكثـ ــر فـ ــي الموضـ ــوع.
•الفتاة السوداء (عثمان سيمبين | )1966
•سامبيزانجا (سارة مالدورور | )1972
•باب الحديد (يوسف شاهين | )1958
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عودة مغامر
عائـ ً
ـدا مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى مســقط رأســه فــي إحــدى قــرى النيجــر ،يحضــر
بطــل الفيلــم معــه مالبــس غربيــة ألصدقائــه الذيــن ســرعان مــا ّ
يلقبونــه بـ”راعــي البقــر”
األمريكــي.
إخــراج :مصطفــى أالســان |  34دقيقــة |  | 1966فيلــم ناطــق بالفرنســية مــع ترجمــة
إنجليزيــة مكتوبــة
األرض
يجســد ‘األرض’ رؤيــة المخــرج المصــري الكبيــر يوســف شــاهين لروايــة الكاتــب عبــد الرحمــن
ّ
الشــرقاوي التــي تحمــل االســم ذاتــه مــن عــام  ،1953والتــي تــدور مجرياتهــا فــي الثالثينيــات
لتســرد حكايــة عــن إحــدى القــرى المصريــة الصغيــرة التــي يعانــي أهلهــا الفالحــون مــن جــور
وظلــم اإلقطاعــي المحلــي ،فتعكــس األحــداث حقيقــة أن االضطهــاد ال يــؤدي بالضــرورة
إلــى تضامــن المســتضعفين وتوحيدهــم فــي صــف واحــد رغــم كــون ظالمهــم واحـ ً
ـدا.
إخراج :يوسف شاهين |  130دقيقة | 1970
مدير الحوار
جاستون كابوريه
كان مــن المفتــرض أن يــدار الحــوار أصـ ًـا مــن قبــل جاســتون كابوريــه ،ولكــن نظـ ًـرا لظــروف
طــرأت فــي اللحظــات األخيــرة ،تولــى إمــروه بــاكاري إدارة الحــوار ،وهــو مخــرج وكاتــب
ومستشــار فــي المجــاالت اإلبداعيــة تخــرّ ج مــن كليــة برادفــورد للفنــون ،ويحمــل أيضـ ًـا
شــهادة مــن الكليــة الوطنيــة للســينما والتلفزيــون فــي بيكونســفيلد البريطانيــة .كمــا يحمــل
شــهادة عليــا مــن كليــة جولدســميث التابعــة لجامعــة لنــدن ،ويــدرّ س الدراســات الســينمائية
وإنتــاج األفــام فــي جامعــة وينشســتر البريطانيــة ،وقــد أخــرج خــال مســيرته المهنيــة عـ ً
ـددا
مــن األفــام والبرامــج التلفزيونيــة التــي تشــمل “أعمــال شــغب” و”إشــاعات عــن أعمــال
شــغب” و”محاربــو الشــوارع” و”عالمــة اليــد” و”مالحظــات زرقــاء وأصــوات منفيــة”
و”حكايــا إفريقيــة”.
وقــد حضــر النــدوة المخــرج جاســتون كابوريــه بصفتــه ضيفـ ًـا خاصـ ًـا ،حيــث تشــمل أعمالــه
“وينــد كوونــي” (عطيــة هللا ،)1982 -و”بوكــو” ( ،)1988و”رابــي” ( ،)1992وهــو مؤســس
لمركــز “إيماجيــن” ( )IMAGINEللتدريــب علــى صناعــة األفــام فــي واغادوغــو عاصمــة
بوركينــا فاســو ،والــذي يقــدّ م برامــج إقامــة وورش عمــل للفنانيــن األفارقــة.
المتحاورون
مامادو ديوف
يــدرّ س مامــادو ديــوف الدراســات اإلفريقيــة والتاريــخ اإلفريقــي فــي كليــة العلــوم والفنــون
التابعــة لجامعــة كولمبيــا األمريكيــة ،وهــو أســتاذ كرســي عائلــة اليتنــر للدراســات اإلفريقيــة
(قســم دراســات الشــرق األوســط وجنــوب آســيا وإفريقيــا) والتاريــخ (قســم التاريــخ).
كمــا ســبق لــه التدريــس فــي جامعــة ميشــيغان األمريكيــة ( ،)2007-2000ومجلــس
ض ف
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مساء بتوقيت الخليج القياسي ()GST
الساعة 6
ً
ّ
ّ
تمخضــت عنهــا الســينما اإلفريقيــة مــع
تركــز هــذه النــدوة علــى األفــكار والمفاهيــم التــي
اإلشــارة إلــى االعتــراف النقــدي العالمــي الــذي القتــه هــذه الســينما عنــد انطالقتهــا ،وذلــك
ضمــن إطــار مواضيــع الهويــات الثقافيــة وحــركات التحــرّ ر الوطنيــة والتضامــن اإلفريقــي؛
حيــث ســيناقش المتحــاورون رؤيــة وأعمــال مــن يُ لقبــون بــ”رواد الســينما اإلفريقيــة” مــع
تســليط الضــوء علــى هــذه المفاهيــم فــي ســياق النقاشــات المعاصــرة حــول صناعــة
الســينما فــي القــارّ ة اإلفريقيــة وفــي الشــتات اإلفريقــي ،وكذلــك فــي ســياق المنظــورات
الســينمائية الحاليــة وجملــة المفاهيــم المرتبطــة بهــا مثــل “إفريقيــا الســوداء” و”إفريقيــا
شــمال الصحــراء الكبــرى” و”المســتقبلية اإلفريقيــة“ ،و”الســريالية اإلفريقيــة” ،إلــى جانــب
معانــي وأبعــاد الســينما فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
أتيحــت األفــام للمشــاهدة عبــر اإلنترنــت مجانـ ًـا علــى الموقــع اإللكترونــي لمعهــد إفريقيــا،
وذلــك مــن  21إلــى  23أكتوبــر .2021
ـاء (بتوقيــت الخليــج القياســي) ،أدار المخــرج
و بتاريــخ  23أكتوبــر ،عنــد الســاعة  6مسـ ً
ً
حوارا بين البروفيســور مامادو ديوف و د .لينديويه دوفي ناقاشــا
والكاتب إمروه باكاري
فيــه موضــوع أســس الســينما اإلفريقيــة.
األفالم
إفريقيا على ضفاف السين
تــم تصويــر الفيلــم -وهــو أحــد أول األفــام الروائيــة القصيــرة التــي أنتجهــا أفارقــة  -فــي
باريــس عــام  ،1955واعتبــر بمثابــة “نقطــة االنطــاق” للســينما اإلفريقيــة ،حيــث طــرح
جملــة مــن األســئلة التــي اســتأثرت بأذهــان جيــل مــن الفنانيــن والطــاب الباحثيــن عــن
حضارتهــم وثقافتهــم ومســتقبلهم.
إخــراج :جــاك ميلــو كيــن ،مامــادو ســار ،باوليــن ســومانو فييــرا | فرنســا |  21دقيقــة | 1955
| فيلــم ناطــق بالفرنســية مــع ترجمــة إنجليزيــة مكتوبــة
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إفرقيا على ضفاف السين ()1955

ّ
ينظــم معهــد إفريقيــا (الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة) بالتعــاون مــع أرشــيف جــون
جيفاني الســينمائي للقارة اإلفريقية ()June Givanni Pan African Cinema Archive
الكائــن فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن ،برنامــج نــدوات حواريــة تحــت عنــوان “ تجــاوز
اإلستعمار  في الســينما اإلفريقيــة -لمحــة تاريخيــة” ،وذلــك بهــدف فهــم دور أبــرز األعمــال
المؤثــرة فــي تاريــخ الســينما اإلفريقيــة وموقعهــا مقابــل األفــام المعاصــرة ،وذلــك مــع
اســتعراض أهــم التيــارات والتطــورات التــي تشـ ّـكل الســمات الرئيســية للحــوار والجــدل
النقــدي الراهــن حــول الفــن الســابع فــي القــارّ ة.
ســيركز برنامــج “تجــاوز اإلستعمار  في الســينما اإلفريقيــة -لمحــة تاريخية” علــى التأثيــرات
التــي شـ ّـكلت أهــم المفاهيــم األفريقيــة حــول الســينما ،وذلــك عبــر وضــع هــذه التصــورات
والمفاهيــم فــي ســياقها األوســع ومناقشــة كيفيــة وصــول هــذه التأثيــرات إلــى المشــهد
الســينمائي األفريقــي عبــر ســيرورته التاريخيــة .كمــا ســيعرض البرنامــج مجموعــة منتقــاة
مــن األفــام مــع إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن المنظــورات النقديــة التــي غالبـ ًـا مــا يتــم
التطــرّ ق إليهــا فــي الحــوارات الســينمائية فــي شــتى أنحــاء إفريقيــا وفــي أوســاط الجاليــات
اإلفريقيــة حــول العالــم؛ حيــث سيستكشــف تأثيــر الماضــي علــى حاضــر الســينما اإلفريقيــة
بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تقاطعــات وانقطاعــات واســتمرارية لمــا كان سـ ً
ـابقا.
ويتألــف البرنامــج مــن أربــع نــدوات افتراضيــة تتمحــور كل منهــا حــول موضــوع محــدّ د
ســيتناول المتحــاورون الخبــراء مختلــف جوانبــه ،وســتترافق كل نــدوة مــع مجموعــة مــن
األفــام التــي ال بــد مــن مشــاهدتها باإلضافــة إلــى أفــام يوصــى بمشــاهدتها ،وكل
ذلــك ضمــن إطــار موضــوع النــدوة الــذي ســيكون بمثابــة بوصلــة تحــدّ د وجهــة النقــاش
وتخلــق حالــة جدليــة لتنــاول جــذور وأســس الســينما اإلفريقيــة وأهميتهــا فــي النقاشــات
ً
حاليا.
الدائرة
وســتكون النــدوات ،المتاحــة للجميــع ،ذات أهميــة خاصــة لطــاب الســينما اإلفريقيــة ،إذ
يــدرك كل مــن معهــد إفريقيــا وأرشــيف جــون جيفانــي للســينما اإلفريقيــة مــدى االفتقــار
للمعرفــة والمــوارد لدراســة الســينما اإلفريقيــة فــي دول القــارّ ة ،ويأمــل الطرفــان بــأن
يســاهم هــذا البرنامــج بشــكل إيجابــي ملمــوس فــي إثــراء هــذا الجانــب .كمــا يــدركان الحاجــة
إلــى إعــادة صياغــة أطــر الحــوارات المعاصــرة علــى نحــو يســمح بتشــجيع المنظــورات
الجديدة التي تضع على رأس قائمة أولوياتها المواضيع ذات الصلة باالقتصاد الثقافي
اإلفريقــي ومســتقبله.
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