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DIE GROOT AFRIKAANSE FILM

Op pad na êrens... of nêrens

OM OORSEE ’N IMpAK TE KAN MAAK, SAL AFRIKAANSE FLIEKS 
vAN DIE GEyKTE HOLLywOOD-RESEp MóéT AFwyK.

 

In ’n jaar dat ’n slagspreuk soos 
#AfrikaansMustFall op 
universiteitskampusse en in die 

media weerklink het, 
verteenwoordig die statistieke en 
syfers oor Afrikaanse rolprente ’n 
interessante raaisel. 

Luidens die register agterin Leon 
van Nierop se Daar doer in die f liek 
– ’n Persoonlike blik op die geskiedenis 
van die Afrikaanse rolprent, wat in 2016 
verskyn het, was daar tussen 1994 en 
2007 slegs tien Afrikaanse flieks in 
ons bioskope te sien. In die jare 1995, 
1996, 1998, 1999, 2001, 2002 en 
2005 het g’n nuwe Afrikaanse prent 
in Suid-Afrika gedraai nie. 

Toe kom “die reboot van die 
Afrikaanse fliekbedryf met Bakgat! 
in 2008”, soos Niel van Deventer, 
vervaardiger van die veelbekroonde 
Dis ek, Anna, dit stel. Van 2008 tot 
2016 is ’n verstommende 84 
Afrikaanse rolprente voltooi en 
uitgereik. Leon wys boonop daarop 
dat 12 van die 16 Suid-Afrikaanse 
rolprente wat in 2015 uitgereik is, in 
Afrikaans was.

 In die jaar dat daar probeer is om 
Afrikaans as onderrigtaal by al ons 
universiteite af te skaf, sou ’n mens 
amper wou dink dat dit die laaste, 
wilde stuiptrekkings in die 
Afrikaanse rolprentbedryf is. Die oes 
van hierdie kreatiewe herlewing is 
egter so divers dat ’n mens nie anders 
kan as om ’n sprankie hoop, of ten 

minste geregverdigde 
nuuskierigheid, te voel nie. 

InternasIonale  
erkennIng ontwyk
Nie te vinnig nie, maan Niel, wie se 
Palama Productions onder meer 
werk aan die verfilming van Francois 
Smith se bekroonde debuutroman, 
Kamphoer. 

“As jy met ‘ons’ bedoel Afrikaanse 
flieks,” sê Niel, “dink ek ons staan 
eintlik nêrens nie. Met die 
uitsondering van Skoonheid in 2011 
kon geen Afrikaanse fliek werklik ’n 
impak op groter fliekfeeste enige 
plek in die wêreld maak nie. ’n Paar 
flieks soos Sink; Dis ek, Anna; en 
Modder en bloed het wel ingekom en 
pryse by sekere kleiner feeste begin 
wen. Dit is dus sekerlik ’n stap in die 
regte rigting, maar dis babatreetjies. 

“Die fout wat ons gemaak het, was 
om te dink as ons ’n goeie fliek maak, 
sal dit raakgesien word en die 
erkenning kry wat dit verdien, maar 
dit werk nie só nie. ’n Mens moet jou 
fliek al begin inskryf en bemark nog 
voordat jy begin skiet as jy stadig 
maar seker wil begin vordering maak.

“Enigiemand wat dink die 
plaaslike bedryf is gesond, maak ’n 
moerse fout,” sê Niel. “Van die 23 
plaaslike titels wat tot dusver vanjaar 
(2016) uitgereik is, was byna 80% 
kommersiële mislukkings.”

Die fliekresensent en 
uitgewersredakteur Suzette Kotzé-
Myburgh stem saam. “Ons 
Afrikaanse bedryf staan nog glad 
nie,” sê sy. “Onthou dat ons Engelse 
flieks beter oorsee vaar met Gavin 
Hood se Tsotsi, wat in 2006 Suid-
Afrika se eerste Oscar-wenner 
geword het. Ons kan maar net hoop 
ons sal nog op die internasionale 
radar verskyn. Dis seker soos vir ’n 
restaurant om ’n Michelin-ster na te 
streef.”

DIe groot 
afrIkaanse rolprent
Wat ons rolprentmakers presies te 
doen staan om daardie goue ster te 
verkry is skynbaar vir niemand 
glashelder nie, maar Niel en Suzette 
is dit eens: Die Groot Afrikaanse 
Rolprent – ’n werk wat die hele 
Suid-Afrikaanse toestand en kultuur 
in ’n gegewe periode vasvang – is 
nog nie gemaak nie. 

“Jans Rautenbach se werk in die 
laat 60’s en vroeë 70’s was dapper en 
uitdagend,” meen Niel. “Katinka 
Heyns se werk in die 90’s, soos 
Paljas, was ook fantasties. Ek reken 
egter die eerste Afrikaanse fliek wat 
dit regkry om ’n official selection vir ’n 
fees soos Cannes of Berlyn of 
Rotterdam of Sundance of Toronto 
te wees, en wat benoem kan word 
vir ’n Oscar, sal seker die eerste ware 
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Groot Afrikaanse Rolprent wees. 
Tot dan prys jakkals maar ’n bietjie 
sy eie stert.” 

Suzette voeg by: “Ek glo nie in die 
Groot Afrikaanse Rolprent nie 
omdat dit finaliteit impliseer; of die 
bedryf nooit weer iets beter sal kan 
oplewer nie, en dit kan niemand tog 
sê nie. Wat ek wel beskou as die 
grootste van die laaste jare is 
Abraham en Sink, met Die 
wonderwerker daarna.” 

Wat wel duidelik blyk wanneer ’n 
mens kyk na die nie-Engelstalige 
rolprente wat sedert 2000 die beste 
by die Amerikaanse loket gevaar het 
(sien kassie), is die volgende: Flieks 
wat buite hul lands- en taalgrense ’n 
impak maak, verskil dramaties van 
die genres en resepte wat Hollywood 
so professioneel en aanhoudend 
vervaardig. ’n Afrikaanse fliek wat 
internasionaal ’n impak wil maak, sal 
dus iets outentieks van ons land se 
stories en mense moet vasvang. 

Daar blyk geen belangstelling in 
die buiteland te wees vir romcoms wat 
kwalik van die Hollywood-resep 
afwyk nie. Wat die Amerikaanse 
mark geld, is natuurlik nie ten volle 
waar vir alle internasionale gehore 
nie. Dié mark is egter so groot en 
toonaangewend dat dit as ’n relatief 
betroubare aanduiding van 
“internasionale voorkeur” gebruik 
kan word.

Kyk ’n mens na die afgelope twee 
dekades se Afrikaanse topverdieners 
by die loket (sien kassie op bl. 29) lyk 
hierdie rolprente – met die 
uitsondering van Faan se trein en Die 
wonderwerker – na die soort voetnotas 
wat nie internasionaal sal aandag 
trek of geld maak nie.

Uiteenlopende treffers soos 
Crouching Tiger, Hidden Dragon; Pan’s 
Labyrinth; Amélie; Monsoon Wedding; 
Volver; The Lives of Others; en City of 
God wys die wêreld is honger vir 
vreemde en anderster flieks wat juis 
nié aan Hollywood herinner nie. Dis 
rolprente wat fliekgangers met die 

indruk laat dat hulle iets wesenliks en 
treffends van ’n ander tyd en/of plek 
ervaar het waarvan hulle voorheen 
net ’n vae vermoede gehad het.

storIes van hIer!
Dit dwing jou ook om te besef enige 
fliek – ongeag omvang en koste – 
wat afwyk van die visuele taal en 
vertelkonvensies van die 
Hollywood-hoofstroom word deur 
die grootste deel van die wêreld se 
fliekgangers as onafhanklik of 
alternatief gesien. 

As ons internasionaal raakgesien 
wil word, moet ons belê en dink in 
’n aweregse indie-rigting. Prente wat 
’n kans oorsee staan, is dié stories 
wat net hier kan gebeur en net deur 
ons rég vertel word – in die tale en 
landskappe wat net hier tot ons 
beskikking is. 

Dit is daarom verblydend dat die 
aangrypende Noem my Skollie 
aangewys is as Suid-Afrika se 
amptelike inskrywing vir die 
Oscar-wedloop van 2017.

Noem my Skollie lyk na die soort 
“eie” storie in die eie taal van hier 
wat die vermoë het om kykers 
wêreldwyd te laat regop sit. Dit is 
immers ’n fliek wat, in die woorde 
van Olivia M. Coetzee op LitNet, 
jou wys “die riedes hoekom taal, 
stories en geskiedenis soe belangrik 
is vi ’n mens”.

“Ek glo nog altyd,” sê Niel, “die 
enigste genre waarin ons met gemak 
op ’n internasionale verhoog kan 
meeding, is die ‘kunsfliek’. Ons 
beskik oor alles om ’n mooi storie 
goed te vertel en tegnies foutloos af 
te rond en dit hoef nie te duur te 
wees nie. Die oomblik dat ’n mens in 
ander genres inbeweeg, kan ons 
doodeenvoudig nie meeding met die 
begrotings waarmee lande werk wat 
flieks in euro, pond en dollar maak 
nie.”

Suzette stel dit só: “Ons beste kans 
is seker met kunsflieks soos Abraham, 

Voorste indie-treffers 
Volgens Indiewire is die tien grootste 
nie-Engelstalige lokettreffers in die 
VSA die vorige dekade:
1. Crouching Tiger, Hidden Dragon 

(Taiwan, 2000), $128 miljoen
2. Hero (China, 2004), $53,7 miljoen
3. Pan’s Labyrinth (Mexiko, 2006), 

$37,6 miljoen
4. Amélie (Frankryk, 2001), 

$33 miljoen
5. Jet Li’s Fearless (China, 2006), 

$24,6 miljoen
6. Kung Fu Hustle (China, 2005), 

$17 miljoen
7. The Motorcycle Diaries 

(Argentinië, 2004), $16,8 miljoen
8. Iron Monkey (Hongkong, 2001), 

$14,7 miljoen
9. Monsoon Wedding (Indië, 2002), 

$13,9 miljoen
10. Y Tu Mamá También (And Your 

Mother Too) (Mexiko, 2002), 
$13,8 miljoen

Sink en Die wonderwerker. Die idee 
met Sink was ook om dit aan 
Germaanstalige Europa, spesifiek 
Nederland, te bemark. Dis ’n 
uitstekende idee om die markte vir 
Afrikaanse flieks só te probeer 
uitbrei om meer geld te maak om die 
volgende goeie fliek te vervaardig. 

“Maar in die breë gesien, kan 
enige van ons goeie flieks maar altyd 
vir oorsee ook mik met Engelse 
onderskrifte. ’n Mens weet nooit wát 
dalk net iewers vlamvat nie – dink 
byvoorbeeld aan Fanie Fourie’s Lobola, 
wat goed oorsee gevaar het.” 

Moet ook nie van plaaslike 
komedies vergeet nie, sê Suzette. 
“Ons het uitstekende komedie in 
Suid-Afrika en dalk met Trevor 
Noah, wat nou bekend is in 
Amerika, kan ons dit regkry om 
deur die regte, goeie komedie oorsee 
indruk te maak.” 

wIe gaan betaal?
As ons hoop op internasionale sukses 
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lê in buitengewone prente wat kanse 
waag en nie noodwendig plaaslike 
kykers gaan oortuig om kaartjies te 
koop nie, is die groot vraag: Wie 
gaan dié noodsaaklike 
rolprentwaagstukke finansier en 
bemark? 

Wat laasgenoemde betref, speel 
kykNET en M-Net reeds volgens 
Niel en Suzette ’n noodsaaklike rol.

“Met die ( jaarlikse) 
Silwerskermfeesinisiatief maak 
kykNET ’n bewonderenswaardige 
belegging in die Suid-Afrikaanse 
rolprentbedryf,” sê Suzette. “Hulle 
plaas hiermee geld in ’n medium- en 
langtermynbelegging wat nie op 
korttermynwins bedag is nie.”

Niel stem saam en voeg by: 
“kykNET en M-Net speel ’n baie 
belangrike rol in die ontwikkeling 
van flieks deur betrokke te raak by 
die ontwikkeling van draaiboeke en 
ook dan ’n ruim bedrag vooruit vir 
die televisie-uitsaairegte te betaal. 

“Iets soos die Silwerskermfees is 

wonderlik vir die ontwikkeling van 
vars talent. Ek was vanjaar (2016) ’n 
vervaardigingsmentor op vyf van 
hul kortprentprojekte en het só sterk, 
nuwe regisseurs ontdek. Ek hoop om 
binne die volgende 12 maande twee 
van hierdie regisseurs se eerste 
vollengte-flieks te vervaardig. 

“Ek hoop egter ook dat daar ’n 
onderskeid gehandhaaf sal word 
tussen televisieflieks en speelflieks, 
wat in teaters uitgereik word, 
aangesien ons daarteen moet waak 
dat ’n ooraanbod van minder goeie 
flieks nie die reeds klein mark wat 
ons het, verder vervreem nie.”

Word ons talentvolste, aweregse 
rolprentmakers nie verwaarloos ten 
gunste van geld en korttermyn- 
plaaslike sukses nie?

“Dis hier soos in die res van die 
wêreld,” meen Suzette. “Indie- of 
kunsflieks is vir ’n klein smaak en 
mark. Daarom sal dié fliekmakers 
altyd moet veg om iets te bereik. 
Maar dis juis wat daardie rolprente 
besonders maak – die feit dat dit nie 
die maklike, kommersiële opsie 
gekies het nie.”

Niel reken daar is beslis vernuwing 
en “daar is heelwat beleggers wat nie 
terugdeins om by flieks wat ietwat 
omstrede is, betrokke te raak nie”. 
Hy voeg in dieselfde asem by: “Die 
bedryf is nog relatief jonk en gaan 
nog ’n tyd lank aangewese wees op 
subsidiëring van die departement van 
handel en nywerheid en pre-sales deur 
M-Net en kykNET. Daarom kan ons 
nog nie regtig begin om net te 
eksperimenteer nie. 

“ ’n Fliek soos Johnny is nie dood nie, 
wat by vanjaar (2016) se 
Silwerskermfees byna elke prys 
gewen het, is egter ’n bewys dat 
mense bereid is om te begin groei en 
eksperimenteer.”

Dit lyk of daar tog hoop vir 
Afrikaanse rolprente is, maar nie so 
baie of so min as wat ’n mens met die 
eerste oogopslag sou raai nie. Die hoop 
wat daar wel is, lê, internasionaal 

Plaaslike treffers
Luidens Daar doer in die f liek was die 
tien top- Afrikaanse geldverdieners 
aan die einde van 2015:
1. Liefling R13,3 miljoen
2. Pad na jou hart  R11,6 miljoen
3. Semi-soet R9,6 miljoen
4. Platteland R8,2 miljoen
5. Ballade vir  

’n enkeling R7,9 miljoen
6. Faan se trein R7,5 miljoen
7. As jy sing R6,6 miljoen
8. Lipstiek dipstiek R6,2 miljoen
9. Mooirivier R5,8 miljoen
10. Die wonderwerker R5,7 miljoen  

 
* In 2016 het Vir Alyd volgens 
Boxofficemojo.com R16,4 miljoen by 
die loket verdien.

 

Die tien bes geregisseerde 
rolprente in Afrikaans, volgens 
Leon van Nierop:
1. Dis ek, Anna  

(Sara Blecher)
2. Die kandidaat  

( Jans Rautenbach)
3. Katrina  

( Jans Rautenbach)
4. Paljas  

(Katinka Heyns)
5. Sink  

(Brett Michael Innes)
6. Daar doer in die bosveld  

( Jamie Uys)
7. Faan se trein  

(Koos Roets)
8. Jannie totsiens  

( Jans Rautenbach)
9. Roepman  

(Paul Eilers)
10. Die storie van Klara Viljee 

(Katinka Heyns)

gesproke, klaarblyklik nie in daardie 
flieks wat op ons kringloop die veilige, 
kommersiële produksies is nie. Die 
Groot Afrikaanse Rolprent – en sy 
gehoor – wag nog iewers daarbuite, 
geduldig soos ’n pot goud aan die 
einde van die gefrustreerde Suid-
Afrikaanse reënboog.

Dalk is die hele ingewikkelde 
aangeleentheid so eenvoudig soos ’n 
gesoute tronkgevangene in Noem my 
Skollie dit aan die hoofkarakter stel: 
“Maak net dêm seker dzy vertel ’n 
kwaai storie vanaand, anders is dzy 
môre ’n hoer.” 

DEUR DANIE MARAIS
ILLUSTRASIE: RIKUS vAN DER 

MERwE

MEER OOR DIE ONDERwERp: 
’n paneelbespreking met kenners van 
ons rolprentbedryf vind onder leiding 
van Danie Marais by die US woordfees 
2017 plaas. Die Groot Afrikaanse 
Rolprent – is dit al gemaak? Indien nie, 
wie gaan dit maak? waaroor en met 
watter geld?
10 Maart | PulP CineMa neelsie
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