
tember2012haaldehijdecovervande
Aziatische versie van Time Magazine.
‘Cananactorchangeanation?’vroeghet
tijdschrift zichaf.
Hoewel verkrachtingsscènes inBol-

lywoodfilms sinds de jaren negentig
mindervoorkomen,komtvrouwenon-
derdrukkinginmiddelsopanderema-
nieren aande orde. Zo betoogt onder
andere vrouwenactiviste Shabana
Azmi. ‘Groveteksten,voyeuristischeca-
merahoeken, foto’s van decolletés,
blotenavelsenswingendeheupenbe-
roven vrouwen van hun autonomie,’
verkondigde de actrice onlangs op
Twitter.
Azmi, voornamelijkbekendvanart-

housefilms, zet zich in voor een ster-
kererepresentatievanvrouweninBol-

lywoodfilms. ‘In een landwaar baby-
meisjeswordengeaborteerd is het de
verantwoordelijkheidvandefilmindu-
strie een positief beeld van vrouwen
neer te zetten. Zodat mensen inzien
dat dochters geen last zijn,maar een
zegen,’ zei de 61-jarige actrice onlangs
tegenBollywood life.
Zeziet itemsongsalseen ‘commerci-

ele exploitatie’ van filmsdiede stereo-
typering van vrouwen in stand hou-
den.VrouwenzoudenvolgensAzmiva-
ker een dragende rolmoeten krijgen
ennietalleeneen ‘leukcadeautjevoor
deheld’moetenspelen.
AlsvoorbeeldnoemtzijTheDirtyPic-

ture (2011),datvolgenshaarprecieslaat
zienwat er in de filmwereld gebeurt.
Defilmgaatovereenactricedieeralles

aan doet beroemd te worden enmet
mannenhet bed induikt omhogerop
te komen. Voor de camera hoeft ze al-
leen sensueel te bewegen enhaar lip-
pen te tuiten. Als niemandhaarmeer
wil, sterft zeaaneenoverdosis.
De regisseur baseerde The Dirty Pic-

tureophetwaargebeurde verhaal van
Silk Smitha, een Zuid-Indiase actrice
die bekend stond om haar erotische
rollen. De film had een bruto omzet
van 15miljoen euro enontving twaalf
prijzen,demeestevoorhoofdrolspeel-
sterVidyaBalan.Voornamelijkwerdde
filmgeprezenvanwegezijn‘nieuwege-
luid’ ineensamenlevingdiewordtge-
domineerddoormannen.

Maar erwas ook kritiek.De produ-

centenmoestenvanhetministerievan
Informatie en Omroep 59 stukken
schrappenvoordatdefilmoptelevisie
mocht worden vertoond. Hij zou ob-
scenescenesbevattenenBalanzouals
sekssymbooleenverkeerdbeeldgeven
aan het publiek. Het is een ironie die
symboolstaatvoordeveranderingdie
gaande is inde Indiase filmwereld.

InhetWestenstaanBollywoodfilms
nog steeds bekend omhunmelodra-
matische karakter, met kleurrijke
zang- endansscènes volmetaforische
verwijzingen.Debekendstekaskraker
is misschien wel Mother India (1957),
overeenarmeplattelandsvrouwdiein
haar eentje twee zoons opvoedt en al-
lerlei problemenoverwint. Het is een
mix van actie, romantiek, drama, ko-
medie enmusical. Precies volgenshet
recept van de klassieke ‘masala’ – ge-
noemdnaarhet gelijknamige Indiase
kruidenmengsel.

DitsoortverhalenboodinIndiaeen
vorm van escapisme voor de lagere
klasse. Tegelijkertijd waren de films
toegankelijk voor een breed publiek.
Een rondvliegende duif of twee bloe-
mendie elkaar streelden: voor kinde-
renwashet een lieflijk beeld,maar de
oplettende ouder zag een symbolise-
ringvandeliefdesdaadtussenmanen
vrouw.Hetwaren filmswaar het hele
gezinnaarkonkijken.

Maar sinds de eeuwwisseling zijn
toonenthematiekaanhetveranderen.

Waar vroeger de Indiase traditie een
grote rol speelde, is tegenwoordig
meerplaatsvoorthema’salshomosek-
sualiteit (My Brother Nikhil, 2005) en
dyslexie(TaareZameenPar, 2007).Voor-
heenblevenditsoortonderwerpenge-
reserveerd voor de artistieke enmin-
der goed bezochte filmhuisfilms, nu
beginnen ze door te dringen tot de
commerciëlemassaproducties.

De omslag in Bollywoodfilms is te
verklarenuit de ontwikkeling van In-
dia zelf. De economie van het land
groeit hard.Doordeopkomst vaneen
welvarende middenklasse zien film-
makers enproducenten zich genood-
zaakt aan te sluiten bij eennieuwpu-
bliek: de jonge Indiër met een eigen
meningeneenbrede,wereldserblik.

Het betekent dat de films realisti-
scher worden, maar ook dat ze meer
zijn doordrongen van eenwesters ge-
dachtegoed en explicieter zijn. Er
wordtmeergekustenvrouwenkomen
al lang niet meer volledig bedekt in
beeld. Dat is wennen voor een maat-
schappij die conservatieve normen
hanteert als het gaat om de manier
waarop vrouwen zichhoren te gedra-
genenkleden.

Filmsterren doen sinds december
hunbest demaatschappelijke discus-
sieopgangtehouden.Op20aprilgin-
genhonderdenmensen inNewDelhi
destraatoptoeneen5-jarigmeisjewas
verkracht. Ze protesteerden tegenhet
trageoptredenvandepolitienadatde
oudershetkindalsvermisthaddenop-
gegeven.

‘Woede tegenover de politie is ge-
rechtvaardigd,maarwemoetendieper
graven om te begrijpen waarom we
zo’n vrouwenhatende, zieke maat-
schappij aanhetworden zijn’, schreef
ShabanaAzmi.

OokAmitabhBachchan,debekend-
ste Bollywoodstermetmeer dan 200
filmsopzijnnaam,lietopzijnblogzijn
mening horen. ‘De daders zouden
moetenwordenovergeleverd aanhet
publiek’, vondhij. ‘Gevangenissenzijn
geenoplossing. Opsluiting verandert
niets aanhunmaniervandenken.’

DeDelhi gang rape is inmiddels ver-
taald naar het toneel. De Zuid-Afri-
kaanse scriptschrijver Yael Farber
brachthetstuknaardeLondenseplan-
ken en gaf het de titelNirbhaya – naar
de naamdie demedia het slachtoffer
gaven voordat haar identiteit bekend
werd. Het is Hindi voor ‘de onbe-
vreesde’.

Vrouwelijke Bollywoodsterrendie
temakenhebbengehadmet seksuele
intimidatiekomen inhet stukaanhet
woord. ‘Het hele idee is dat erover
wordt gepraat’, zei Farber onlangs te-
genTheGuardian. ‘Laathetgeenneder-
laag zijn dat dit meisje is gestorven.
Laathet juisteenmogelijkheidzijnom
vooruit tekomen.’

Nirbhaya is totenmet26augustuste
zien in The Assembly Hall in Edin-
burgh.EenopvoeringinIndiastaatge-
plandop16december,precieseenjaar
nadeverkrachting.

InBollywoodiseen filmindemaak.
Kill theRapistzalnietoverdeverkrach-
ting zelf gaan, maar over een meisje
datwraakneemt.Dehoofdrolspeelster
ismomenteel hard aanhet trainen in
demartialartsomdeIndiaseversievan
Uma Thurman uit Kill Bill te worden.
ProducentSiddhartaJain: ‘Alsdezefilm
ookmaar één potentiele verkrachter
beïnvloedt, isonswerkalgedaan.’
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TheDirty Picture (2008)

‘Ik beloof dat ik zal vechten’
Na de groepsverkrachting van een 23-jarige vrouw in een bus in Delhi, eind

vorig jaar, brak in India een ongekende verontwaardiging uit over het wijdver-
breide geweld tegen vrouwen. Ook de vrouwenhaat en verkrachtingen in

Bollywoodfilms werden onderwerp van discussie. Het voortouw hierin werd
genomen door de immens populaire Shahrukh Khan, de Brad Pitt van India.
‘Het spijt me dat ik eenman ben’, twitterde hij een paar uur nadat de vrouw

twee weken na de verkrachting was overleden. Hij richtte zich tot zijn vrouwe-
lijke volgers: ‘Ik beloof dat ik zal vechtenmet jullie stem.’

‘Grove teksten, voyeuris-
tische camerahoeken,

foto’s vandecolletés, blote
navels en swingende

heupenberoven vrouwen
van hun autonomie’


