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Abstrakt
Nigerijský zábavní průmysl Nollywood se objemem své audiovizuální produkce
jiţ několik let řadí celosvětově na jedno z prvních míst. Jeho trh je však do značné míry
izolovaný od dominantních mediálních toků, coţ podněcuje zájem o podrobnější
studium jeho postavení na globální kulturní scéně. Práce je teoretickým pojednáním
o historii a současném stavu Nollywoodu, jehoţ rozvoj autorka zasazuje do kontextu
dvou

zdánlivě

antagonistických

paradigmat

v rámci

globalizačního

diskurzu

– kulturního imperialismu a kulturní globalizace. K zachycení co nejaktuálnějších
a nejkomplexnějších údajů vyuţívá práce obecně teoretických metod, zejména analýzy,
syntézy a komparace informací získaných studiem odborných článků a literatury
na dané téma. Text se skládá ze tří hlavních částí. Po uvedení do nigerijských reálií
a stručném seznámení s historií jejích audiovizuálních médií je ve druhé kapitole vůbec
poprvé na české akademické půdě popsán vznik Nollywoodu a jsou charakterizovány
jeho aktuální produkční a distribuční principy. V této části práce je kladen důraz
i na zachycení rozsahu působnosti Nollywoodu ve světě včetně České republiky,
a to jak z hlediska šíře a typu publika, tak způsobů produkce a distribuce nigerijských
snímků za hranicemi domovské země jejich tvůrců. Třetí, závěrečná, kapitola práce
propojuje všechny uvedené roviny prostřednictvím teoretického zasazení fenoménu
Nollywood do akademického diskurzu globalizačních trendů a procesů v médiích.

Abstract
The Nigerian entertainment industry called Nollywood has for several years been
one of the top audiovisual producers worldwide in regards to the volume of media
produced. However, its market is to a large extent isolated from the dominant media
flows, which has inspired interest for a detailed study of its role in the global cultural
scene. The thesis is a theoretical treatise about the history and the present situation

of Nollywood, which the author discusses in the context of the two seemingly
oppositional paradigms of the globalization discourse: cultural imperialism and cultural
globalization. To gather the most up-to-date and the most complex information,
the thesis uses theoretical methods, such as the analysis, synthesis and comparison
of the articles found in science journals and literature. The text is comprised of three
main parts. After a brief introduction into the current situation in Nigeria
and the historical development of its audiovisual media, the second chapter discusses
the birth of Nollywood for the first time in the Czech academia, as well as its current
production and distribution principles. In this part of the thesis, the focus is given
to the description of the extent of Nollywood‟s influence in the world, including
the Czech Republic, talking both about the audience size and type, and about
the production and distribution of the Nigerian films beyond the borders of the home
country of their makers. The third and final chapter interconnects all the topics
mentioned by contextualizing the phenomenon of Nollywood into the academic
discourse of the globalization trends and media processes.
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Úvod
Tématem této diplomové práce je nigerijský filmový průmysl, respektive videoprůmysl
zvaný „Nollywood“, jenţ se objemem své roční produkce řadí po boku indického
filmového průmyslu daleko před USA. Protoţe systém výroby a distribuce
nollywoodských filmů funguje na pololegálních aţ nelegálních principech, a rovněţ
vzhledem k ţánrovým specifikům Nollywoodu, je jeho trh do značné míry izolovaný
od dominantních celosvětových mediálních toků. V Africe a mezi řadami jejích
migrantů po celém světě se Nollywood od svého prudkého vzestupu v 90. letech rok
od roku stává stále respektovanějším centrem mediální produkce, pro běţného
západního diváka však zůstává téměř neviditelným. Zřejmě i proto mu doposud v české
odborné literatuře, beletrii ani v médiích nebyla věnována takřka ţádná pozornost1,
stejně tak zahraničních monografií zabývajících se tímto tématem vyšlo minimum.
Kombinace všech těchto faktorů přivedla autorku textu k zájmu o podrobnější studium
pozice tohoto afrického fenoménu v rámci globalizačního diskurzu, a předkládaná
diplomová práce je tak první publikací v zemi, která se Nollywoodu souhrnně věnuje.
Oproti Nollywoodu je globalizace na poli sociálních věd jiţ několik desetiletí
jedním z nejdiskutovanějších témat. V odborné literatuře je s ní dnes a denně spojována
celá řada jevů, ať uţ ekonomických, kulturních či přírodních, a návazných
celospolečenských proměn. Pro někoho představuje intenzivní výměna statků, sluţeb
a informací mezi jednotlivými národy a regiony pokrok, prosperitu, stabilitu a mír, jiní
si tento proces propojování světa asociují s chaosem a útlakem slabších. Mezi termíny
často

skloňované

v souvislosti

s globalizací

patří

například

homogenizace,

westernizace, případně amerikanizace, komodifikace, hybridizace, zpětný tok mediální
produkce či regionalizace – přičemţ ani jeden z těchto pojmů není prezentován jako
čistě pozitivní, nebo naopak výhradně negativní. A protoţe jednotné definici globalizace
se odborná literatura neblíţí ani náznakem, bývá na jednotlivých autorech, aby v úvodu
svého díla vymezili vlastní pojetí tohoto procesu.
Nollywood je z hlediska dějin filmu a televize poměrně mladým fenoménem,
a tak se tato práce při analýze jeho aktuálního působení v Nigérii i na globální scéně
bude zabývat mediálními trendy pouhých několika posledních desetiletí. Vzhledem
ke svému zaměření tedy nebude hledat odpovědi na otázky o vzniku globalizace
1

Během 25 let (1990–2014) se podle databáze Newton Media Search slovo „Nollywood“ objevilo
v pouhých 34 příspěvcích českých médií.
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ani pátrat po její přesné, univerzální definici. Pojem „globalizace“ bude chápat jako
obecný termín, rámec zahrnující procesy především ekonomického a kulturního
sbliţování národů a postupného „srůstání“ světa prostřednictvím intenzivního
přeshraničního pohybu osob, zboţí a informací. Tato volná definice pak umoţní
věnovat patřičnou pozornost jednomu z nejvýznamnějších hráčů globalizačních
procesů, vlivným i ovlivnitelným médiím, aniţ by z podstaty definice tohoto klíčového
pojmu jakkoli omezovala šíři identifikovatelných principů jejich globálního fungování.
I dnes existují autoři, kteří o globalizaci hovoří jako o mýtu. Jedinou základní
politickou jednotkou je podle nich stále stát a cílené rozšíření myšlenky globalizace
do celého světa povaţují za účelové: potlačuje přílišný ekonomický nacionalismus,
který by v extrémním případě dokázal zcela zastavit mezinárodní obchod. Takzvané
„nadnárodní“ korporace jsou podle nich i dnes pevně zakotvené ve svých domovských
zemích a většina obchodních transakcí stále neprobíhá globálně, ale lokálně
či regionálně. Hlasy těchto skeptiků2 však nejsou zdaleka tak slyšet jako argumenty
dvou hlavních táborů v diskuzi o globalizaci. Těch, co ji nepopírají, ale povaţují
ji za daný fakt – a zaujímají k ní pozitivní či negativní postoj.
Ačkoli rozdělení diskuzí na téma globalizace na pouhé dva směry, které lze
s jistou mírou nadsázky nazvat „pesimistickým“ a „optimistickým“, je samozřejmě
značným zjednodušením, je dlouhodobě platné. Jiţ se sice začínají objevovat i autoři,
kteří se snaţí o jakési „smíření“ a syntézu těchto hlavních proudů (například
Hesmondhalgh, 2013), také oni však vţdy svou práci uvádějí představením „dvou
nejvlivnějších paradigmat pro studium globálních zábavních médií: kulturního
imperialismu a kulturní globalizace“ (Mirrlees, 2013, s. 20). Zatímco „pesimistický“
kulturní imperialismus vidí propojování světa jako jednu z hlavních hrozeb
pro světovou rozmanitost a suverenitu jednotlivých národů, směr Mirrleesem
označovaný za kulturní globalizaci se na postupné smývání státních hranic dívá s nadějí.
Odmítá obavy, ţe spolu s globalizací se do našich národních států vkrádá uniformní
světová, respektive prozápadní kultura, a naopak vyzdvihuje výměnu znalostí
a zkušeností mezi různorodými společenstvími.
Diplomová práce podrobně popisuje historii Nollywoodu a jeho současný stav
s cílem představit ho v kontextu těchto dvou zdánlivě antagonistických paradigmat.
Po stručném uvedení do nigerijských reálií a historie jejích audiovizuálních médií
2

Patří k nim například Paul Hirst, Grahame Thompson a Simon Bromley, kteří v roce 2009 úspěšně
vydali třetí reedici své knihy s názvem Globalization in Question. Popvé vyšla v roce 1996.
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v první kapitole je v kapitole druhé poprvé na české akademické půdě popsán vznik
tohoto fenoménu africké kultury a jsou charakterizovány jeho aktuální produkční
a distribuční principy. V této části práce je kladen důraz i na zachycení rozsahu
působnosti Nollywoodu ve světě včetně Česka, a to jak z hlediska šíře a typu publika,
tak způsobů produkce a distribuce nigerijských snímků za hranicemi domovské země
jejich tvůrců. Třetí, závěrečná kapitola práce pak propojuje všechny uvedené roviny
prostřednictvím teoretického zasazení fenoménu Nollywood do akademického diskurzu
globalizačních trendů a procesů v médiích, respektive diskuzí o moţných způsobech
vnímání jeho pozice v něm.
Práce je koncipována jako teoretická syntéza tématu a jako taková vyuţívá
obecně teoretických metod, jak je definují Široký et al. (2011, s. 29-33), zejména
pak metody analýzy, syntézy a komparace, jeţ je zde chápána jako „srovnávání pojetí
problémů, názorů, premis“ (Široký, 2011, s. 33). Pouţité metody jsou plně podřízeny
záměru analytické deskripce tématu, tedy snaze o získání a zformulování
co nejaktuálnějších a v rámci moţností nejkomplexnějších informací prostřednictvím
sekundární analýzy odborných článků a literatury. Pro rozšíření informační báze druhé
kapitoly pouţila autorka i metodu ankety a rozhovoru, ty jsou však pouze doplňkovým
nástrojem sběru dat a nemění celkový, primárně teoretický charakter práce. Překlady
citací z cizojazyčných zdrojů jsou autorské.
Oproti schválené tezi diplomové práce byly ve finální podobě textu provedeny
dílčí změny ve struktuře, jeţ přispěly k lepší kontextualizaci tématu. Tematicky
a metodologicky však zůstal obsah práce nezměněn.
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1

Nigerijské reálie a dějiny audiovizuálních médií

Pátý největší světový exportér ropy, celkově devátá země na světě v počtu uţivatelů
Internetu, ale také pouze 61% gramotnost obyvatelstva a v absolutních číslech nejvíce
obětí AIDS ročně (CIA, ©2015). Federativní republika Nigérie, jak zní oficiální název
tohoto státu leţícího v Guinejském zálivu, je rozvojovou zemí s mnoha problémy,
která však v některých oblastech vykazuje nesmírně optimistická čísla. I přes značné
úspěchy ve vybraných odvětvích lze ale ţivotní situaci většiny nigerijského
obyvatelstva označit za nelehkou. Má to původ v komplikované historii, protkané
etnickými spory, která je v širším důsledku zdrojem permanentní politické nestability
a z ní vyplývajících ekonomických problémů této země. A protoţe i aktuální mediální
realita v zemi s nimi souvisí, dříve neţ se práce zaměří přímo na ni, nejdříve tyto oblasti
– ekonomiku, politiku a historii Nigérie – blíţe představí.

1.1

Politicko-ekonomická situace země

Ţivotní úroveň Nigerijců je všeobecně vzato velmi špatná. Očekávaná průměrná délka
ţivota činí v Nigérii podle odhadů pro rok 2015 52,6 let (CIA, ©2015) a ze 177 milionů
obyvatel jich zhruba 70 % ţije pod hranicí chudoby, přičemţ 100 milionů lidí si musí
vystačit s méně neţ 1 USD na den (Zastupitelský úřad ČR: Abuja, ©2013, s. 14).
Místní populaci tvoří lidé z více neţ 250 etnických skupin, z nichţ ani jedna
nepředstavuje nadpoloviční většinu – některé čítají pouhé stovky lidí, jiné desítky
milionů. Nejpočetnější skupinu obyvatel, celkem 29 %, tvoří Hausové, druhou největší
skupinou jsou Jorubové s 21 % a třetí Ibové, někdy označováni jako „Igbové“, s 18 %.
Úředním jazykem země je angličtina, i kdyţ zde existuje více neţ 500 domorodých
jazyků a dialektů, mj. hauština, jorubština a iboština. Přibliţně 50 % obyvatelstva jsou
muslimové (ţijící převáţně na severu země), 40 % křesťané (zejména na jihu)
a zbývajících 10 % jsou stoupenci domorodých náboţenství. (CIA, ©2015)
I přes velkou chudobu většiny obyvatel je Nigérie nejbohatší zemí Afriky.
Na jaře roku 2014 po mnoha letech zrevidovala systém svého výpočtu HDP a doslova
„přes noc“ v číslech předběhla tehdejší africkou jedničku, Jihoafrickou republiku.
Ukázalo se, ţe tahounem její ekonomiky uţ není „pouze“ ropný průmysl, jak tomu bylo
v době jeho největšího rozmachu – i kdyţ dodnes tvoří celých 14 % jejího HDP. Nový
způsob výpočtu nyní zahrnuje i odvětví, se kterými staré vzorce vůbec nepočítaly
– například videoprůmysl. „Jeho velikost je dnes odhadována na 1,4 % HDP“
(The Economist, ©2014).
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Rozsáhlá loţiska ropy v deltě Nigeru, po dlouhou dobu neodmyslitelný symbol
Nigérie, byla objevena v roce 1956, a těţba ropy zaţila největší boom v 70. letech
(Falola a Heaton, 2008, s. 181). O pouhé jedno desetiletí později se ale trh s ropou
zhroutil a nigerijská ekonomika zaţila rychlý pád. Země se během krátké doby dostala
do velkých dluhů. Situace se stabilizovala aţ po roce 2006, ale nyní dluh opět narůstá.
„Největším hospodářským problémem […] zůstává chronický a totální nedostatek
elektrické energie ze státní sítě,“ uvádí české velvyslanectví (Zastupitelský úřad ČR:
Abuja, ©2013, s. 14).
Z hlediska rozdělení moci ve státě je Nigérie prezidentským systémem,
a na hlavu státu tak v očích jejích obyvatel padá odpovědnost za aktuální ekonomickou,
politickou, ale i bezpečnostní situaci v zemi. Mezi „podřízené“ prezidenta patří
i guvernéři 36 federálních států a jednoho se zvláštním statutem: F. C. T. neboli Federal
Capital Territory, označující hlavní město Abuja. Jednotlivé federální státy mají
i své regionální vlády. (Zastupitelský úřad ČR: Abuja, ©2013, s. 10)
Lagos, dodnes největší nigerijské město s 10 miliony obyvatel, a s celkem 30
po připočítání populace celého stejnojmenného federálního státu, byl od roku 1914
do roku 1991 hlavním městem a dodnes zůstává ekonomickým centrem země.
V současnosti je zde soustředěno asi 40 % veškerého nigerijského průmyslu
(Zastupitelský úřad ČR: Abuja, ©2013, s. 3) a mimo jiné představuje významné
centrum nollywoodského filmu. Přestoţe Nigérie má 4 047 km hranic s pevninou, které
ji oddělují od Beninu, Nigeru, Čadu a Kamerunu (CIA, ©2015), 80 % příjmů federace
z dovozních cel generuje tento přímořský stát na úplném jihu země (Zastupitelský úřad
ČR: Abuja, ©2013, s. 3).

1.2

Dějinný kontext

Heslo „Unity in Diversity“ neboli „Jednota v rozmanitosti“, kterým se Nigérie sama
prezentuje, vystihuje spíše vysněný cíl neţ kaţdodenní realitu této země. „Nigérii
sjednocuje anglický jazyk,“ komentuje to Klíma (2003, s. 8), čímţ dobře ilustruje formu
„jednoty“ této země, ve skutečnosti narušenou mnoha hluboko zakořeněnými rozdíly.
Následující část práce umoţní pouze základní porozumění celkovému historickému
pozadí tohoto státu, a poskytne tak kontext potřebný k pochopení některých dějinných
souvislostí nigerijské filmové tvorby.
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1.2.1 Koloniální období
Podrobná historická dokumentace sice chybí, víme však, ţe aţ do příjezdu prvních
obchodníků z Evropy do Lagosu měly ekonomickou převahu hauské, muslimské
městské státy na severu dnešního území Nigérie. Oproti tomu na jihu dospěli
ve středověku v rozvoji státnosti nejdále Jorubové, obývající dnešní jihozápad, kteří
jako první vyměnili na jihu převládající tradiční náboţenství za křesťanství.
Na jihovýchodě Nigérie se mezitím rozvíjel národ Ibů. (Klíma, 2003, s. 9-13)
Po příchodu Evropanů začal jih profitovat z obchodu s Evropou, přičemţ velký
podíl zisků plynul z obchodu s otroky. Velká Británie však v roce 1807 obchod s otroky
zakázala a kontroly dodrţování tohoto zákazu daly Britům od počátku 19. století dobrou
záminku ke zdrţování se v Guinejském zálivu, coţ vyuţívali k navazování četných
obchodních styků s africkými náčelníky. Vedlejším efektem prohlubování obchodních
vztahů bylo čím dál podrobnější mapování nigerijského území. (Klíma, 2003, s. 18-20)
„Britové se ocitli uprostřed ‚závodu o Afriku„, který se vystupňoval po berlínské
konferenci v letech 1884–1885, a byli více méně donuceni převzít přímou kontrolu
nad celým tímto [nigerijským] územím, aby zde neztratili dominantní vliv v otázkách
obchodu a politiky ve prospěch jiných evropských sil,“ uvádějí Falola a Heaton
(2008, s. 86) k následné kolonizaci Nigérie. Zábor byl dokončen na konci 19. století
a roku 1914 byly všechny dobyté oblasti v regionu sloučeny v Kolonii a protektorát
Nigérie – vznikl tak přímý předchůdce dnešního federativního státu (Klíma, 2003,
s. 23-28).
Od dobytí Lagosu to trvalo téměř sto let, neţ Britové z Nigérie odešli. V kolonii
postupně vznikaly různé iniciativy ze strany domorodého obyvatelstva za zvýšení
podílu Afričanů na veřejné správě, nebyly však příliš úspěšné, dokud britská strana
po druhé světové válce sama neuznala nezbytnost postupného předání vlády do rukou
místních občanů. V nigerijské politice následovala řada reforem. Kromě zvyšování
podílu Nigerijců na moci ve státě došlo i k administrativnímu přerozdělení země. V roce
1954 byla země rozdělena na Sever, Západ, Východ a samostatný Lagos na jihozápadě.
(Klíma, 2003, s. 33-34)
Z opozičních hnutí, která se jiţ dříve bila za práva místního obyvatelstva,
se začali během příprav na přechod k nezávislosti rodit silní političtí hráči, důleţití
pro další rozvoj Nigérie. Avšak pokud mohla být během koloniální nadvlády do značné
míry ignorována odlišnost jednotlivých národnostních skupin v tomto nesourodém státě,
během formování domácích politických stran se projevila naplno. Spojnicí
8

nacionalisticky laděných stran byl odpor vůči vládnoucím Britům, jinak však měly často
zcela odlišné cíle. (Falola a Heaton, 2008, s. 136-137)
Nezávislost na Velké Británii byla vyhlášena 1. října 1960 a hlavním městem
federace zůstal Lagos, jako za britské nadvlády (Klíma, 2003, s. 40-45). Etnické spory
místního obyvatelstva se během prvních let nezávislosti ještě umocnily a vygradovaly
ve dva vojenské převraty s půlročním odstupem (Klíma, 2003, s. 126), které byly
trpkým předvojem k následné zničující válce o Biafru.

1.2.2 Občanská válka
Iboský stát Biafra, zaloţený 30. května 1967 na území bývalé Východní oblasti Nigérie,
měl jejímu někdejšímu vládci Ch. O. Ojukwuovi zaručit, ţe nepřijde o mocenský vliv
po opětovném administrativním přerozdělení Nigérie. Z rozmíšky, do které se podle
něho Biafra dostala týden po svém vyhlášení čistě ze sebeobrany a u které centrální
vláda doufala v bleskové ukončení, se stala tříletá občanská válka. Do bojů byla
zavlečena celá země. (Klíma, 2003, s. 61-67)
„Válka vzala ţivot jednomu aţ třem milionům Nigerijců, hlavně z Východní
oblasti, a to zejména v důsledku hladomoru, zanechala za sebou další tři miliony lidí
bez domova,“ píší Falola a Heaton (2008, s. 180). Také podstatně znesnadnila návrat
federace k civilní vládě – naopak posílila a zdůvodnila autoritářství.
Po skončení války v lednu 1970 byly nastartovány rozsáhlé reformy, kromě
jiného i takzvaná nigerianizace (indigenizace) řady hospodářských odvětví od roku
1972. Ta měla dát Nigérii do rukou Nigerijců a zamezit přílišnému vstupu cizího
kapitálu do země. Za touto i dalšími reformami stál ropný boom – bez prostředků, které
produkoval, by jejich realizace nebyla moţná. (Klíma, 2003, s. 126)
Nigérie však pro ropu opomíjela rozvoj dalších odvětví, včetně zemědělství,
které pozvolna upadalo. V roce 1976 zaznamenal federální rozpočet poprvé schodek
a ekonomická situace státu se dramaticky zhoršila na počátku 80. let. Kromě
nesoběstačnosti země v produkci potravin se musela nová vláda vyrovnat s rychlým
poklesem z příjmů z vývozu ropy. Světový trh se nasytil, navíc USA i Velká Británie
začaly těţit na nových nalezištích. (Klíma, 2003, s. 93-99)
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1.2.3 Ekonomická restrukturalizace
V 80. letech se Nigérie propadla na ekonomické dno a pokusila se z něho dostat pomocí
tzv. SAPs, programů strukturálního přizpůsobení3. Vznik Nollywoodu je někdy
označován za jakýsi vedlejší, neplánovaný efekt jejich zavedení v roce 1986
(mj. Obaseki, 2008, s. 72), proto se na ně zaměříme blíţe.
Tento balík strukturálních reforem akceptovaný řadou rozvojových zemí byl
organizován a v průběhu realizace dozorován Mezinárodním měnovým fondem (MMF)
a Světovou bankou. Pokud by byl přijat v plné míře, pro Nigérii by znamenal kromě
restrukturalizace dluhu také mnoho zásadních ústupků, ale zároveň vysokou půjčku
od MMF. Přijetí, či odmítnutí finanční pomoci od Západu však bylo pro hrdé Nigerijce
otázkou cti a z řad veřejnosti zaznívalo – „přijmout reformy, ale odmítnout půjčku“.
„Nigérii by to umoţnilo vyhnout se pověsti ţebrající země, která je ochotna ohrozit
svou suverenitu výměnou za západní pomoc,“ píší Falola a Heaton (2008, s. 217) s tím,
ţe v červnu 1986 byl program strukturálního přizpůsobení skutečně oficiálně přijat
bez půjčky na překlenovací období.
SAPs zemi opravdu pomohly zmírnit některé hluboké ekonomické problémy
– alespoň „na papíře“. Restrukturalizace dluhu sníţila podíl jeho splátek na celkových
příjmech státu, zvýšení celních poplatků a devalvace nigerijské nairy (NGN),
zákonného platidla země, zase podpořila domácí produkci, a to nejen v tolik potřebném
zemědělství. Jeho rozvoj navíc částečně pomohl zmenšit rozdíly mezi bohatšími městy
a chudým venkovem. Avšak na většinu Nigerijců měly reformy fatální dopad.
(Falola a Heaton, 2008, s. 218)
V důsledku SAPs rapidně stoupla nezaměstnanost, protoţe firmy, jejichţ výroba
byla závislá na importovaném zboţí, začaly masivně propouštět, a také inflace byla
nezastavitelná. Těm, kteří nepřišli o práci, rychle klesaly platy, a mnoho lidí rázem
nemělo dostatečný příjem na pokrytí základních ţivotních potřeb. Útěchu proto hledali
ve víře – a náboţenství se radikalizovala. Nařízené sníţení vládních výdajů navíc stálo
za upadající kvalitou školství, zdravotnictví, ale také elektrické sítě. (Falola a Heaton,
2008, s. 219-222)
V průběhu 90. let se situace v zemi uklidnila a po mnoha letech střídání jednoho
vojenského reţimu jiným došlo v Nigérii v roce 1999 k předání vlády civilistům.
Etnické konflikty od té doby nahradily spory křesťanského jihu a muslimského severu
(Klíma, 2003, s. 117) – v několika severních státech bylo po opětovném převzetí moci
3

V originále Structural Adjustment Programmes – někdy je pouţíváno i v jednotném čísle.
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civilisty dokonce zpřísněno právo šaría, které zde má dlouhou tradici (Falola a Heaton,
2008, s. 238). Zdá se však, ţe od konce 90. let je celková politicko-ekonomická situace
v Nigérii ve srovnání s minulostí relativně stabilizovaná.

1.3

Vývoj nigerijského audiovizuálního průmyslu

„Domníváme se, ţe víme, co je to rádio nebo k čemu slouţí kino, ale tyto fenomény,
které my povaţujeme za naprosto samozřejmé, mají často překvapivé příběhy. Musíme
se tázat, čím média jsou, ne to předpokládat,“ píše Larkin (2008, s. 3). Tato podkapitola
ukáţe, nakolik odlišné mohou být příběhy médií ve srovnání s těmi, které známe z euroatlantického prostoru. Zaměří se však pouze na ty, které je nezbytné znát pro pochopení
okolností, jeţ daly vzniknout Nollywoodu.
Nigerijský mediální trh – podle mnohých největší a nejţivější v Africe – datuje
své počátky do doby, kdy ještě zdaleka nebylo rozhodnuto o dnešní podobě Nigérie.
První noviny zde byly zaloţeny o necelé dva roky dříve, neţ „oficiálně“ začala
kolonizace země Brity. Dne 3. prosince 1859 začal křesťanský misionář reverend Henry
Townsend v Abeokutě v jihozápadní části dnešní Nigérie vydávat titul Ìwé Ìròhìn a jeho
zpravodajsko-publicistická činnost inspirovala další duchovní, kteří poloţili základy
tisku nejen v této části západní Afriky. (Oso a Pate, 2011, s. 1-2)
Jak je patrné z předchozí části práce, od období těchto skromných novinářských
začátků před více neţ 150 lety si země prošla řadou zásadních změn. Jedno se však
aţ do nedávna neměnilo – média zde byla dlouho úzce spjata s mocí, či její opozicí,
a jejich historie tak není jen odrazem turbulencí, které nigerijská společnost zaţila,
ale i dějinami jednoho z katalyzátorů těchto společenských změn (Uche, 1989, s. xxi).
Militantní reţimy, které se v Nigérii několikrát vystřídaly s civilní vládou, vţdy dávaly
důraz na přísný dohled nad jejich obsahem – drtivou většinu legálně vydávaných
tiskovin samy vlastnily, přičemţ pod kontrolou drţely i rozhlas a televizi (Betiang,
2013, s. 10).
Pro uvedení do kontextu nigerijské mediální reality s ohledem na téma
Nollywoodu se bude nyní práce zabývat počátky a současnou situací nejvýznamnějších
audiovizuálních médií na území dnešní Nigérie: kinematografie a televize.
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1.3.1 Rozvoj kinematografie
První veřejné promítání na území dnešní Nigérie proběhlo v srpnu roku 19034,
kdy nigerijský vlastenec Herbert Macaulay ve spolupráci se španělskou společností
Balboa představil nové médium publiku v lagoské Glover Memorial Hall (Olayiwola,
2011, s. 184; Ebewo, 2007, s. 46). Podle Ebewa (tamtéţ) však místní filmové
společnosti začaly v Nigérii vznikat aţ po roce 1960. Práce se proto nejprve zaměří
na to, v jaké formě byli Nigerijci zvyklí setkávat se s kinematografií do doby,
neţ započala tvorba domácích autorů – historie filmu v prvních desetiletích od jeho
vzniku se totiţ v Nigérii dělí na dvě zcela odlišné větve. Kromě „klasického“ kina, které
v Nigérii fungovalo od 30. let 20. století (Larkin, 2008, s. 2), se v zemi ještě dříve
rozšířila jiná forma promítání – tzv. pojízdné kino, které poznaly i mnohé další britské
kolonie.
1.3.1.1 Pojízdné kino
První podívané tohoto druhu se v Nigérii datují uţ do 20. let, formalizovány ale byly
aţ během druhé světové války, kdy britská vláda zaloţila Středisko pro koloniální film
(neboli CFU)5. To vlastnilo kino-automobily, které cestovaly jak do městských,
tak venkovských oblastí imperiálních drţav a vysílaly různé krátkometráţní filmy,
dokumenty a zpravodajské pořady. Čtvrtina filmů promítaných za války byla s válečnou
tematikou, s cílem přesvědčit (nejen) Nigerijce, ţe oni i Britové mají společného
nepřítele v nacistickém Německu. (Olayiwola, 2011, s. 184)
„Poselství těchto filmů bylo politické, zaměřené na vzdělávání tvárných občanů
rozvojové země, ale z jejich promítání se stala vysoce oblíbená událost, jejíţ dopad
dalece překonal původní záměry organizátorů. Pro miliony Nigerijců a pro miliony
dalších obyvatel koloniálního světa představovalo pojízdné kino s jeho vzdělávacími
pořady první opravdovou zkušenost s kinematografií,“ píše Larkin (2008, s. 77).
Zatímco v běţných městských kinech, která byla navíc pro venkovské
obyvatelstvo velmi těţko dostupná, se promítaly zahraniční filmy, pro pojízdné kino
vznikaly i snímky z místního nebo alespoň pro místní obyvatelstvo kulturně blízkého
prostředí. Příkladem těchto filmů můţe být třeba dokument o přenosu malárie nebo
instruktáţní video o tom, jak se správně starat o novorozence, natočené v lagoské
nemocnici. (Larkin, 2008, s. 84-85)
4

Bylo to celkově druhé promítání v subsaharské Africe. Prvenství patří od roku 1900 Senegalu.
(Jedlowski, 2012, s. 435)
5
V originále Colonial Film Unit.
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Kulturní blízkost vybraných pořadů a skutečnost, ţe kino přijíţdělo přímo
za svými diváky, však nebyly jedinými výhodami tohoto promítání. Na rozdíl
od komerčního kina byl program koloniální vlády zdarma a kromě vzdělávacích pořadů
(z oblasti zdravotnictví, zemědělství či o úspěších kolonie a impéria) obsahoval
i komediální skeče či krátké kovbojky, které si diváci rychle oblíbili. Pojízdné kino totiţ
nikdy nepřijíţdělo pouze s jedním krátkým filmem – venkovní promítání trvalo včetně
průběţných vstupů moderátora aţ dvě hodiny. (Larkin, 2008, s. 93)
Všechny krátké filmy pro pojízdné kino včetně těch, které byly vyrobené
v Nigérii, však „reţírovala“ britská koloniální vláda, a nedají se tak povaţovat
za původní nigerijskou tvorbu.
1.3.1.2 Komerční kinematografie
V klasických biografech, provozovaných na komerčním principu, se dříve promítaly
filmy převáţně z USA či Velké Británie, později i z Indie a jiných států, například
z Hongkongu. Přestoţe v severních muslimských částech země od počátku představují
středobod vášnivých diskuzí o morálce, u některých skupin obyvatelstva si časem našly
své stálé příznivce. (Larkin, 2008, s. 77)
Popularita klasického biografu však byla v polovině století s oblíbeností
pojízdného kina v negativním smyslu nesrovnatelná. Zatímco kino-automobily o své
fanoušky nepřišly ani po vyhlášení nezávislosti v roce 1960 a na jejich programy, nově
organizované přímo nigerijskou vládou, plynule navázala televize (Larkin, 2008,
s. 119), biografu se podobných úspěchů nikdy dosáhnout nepodařilo.
První původní nigerijský snímek natočený na filmový pás šel do kin roku 1962,
jmenoval se Bound for Lagos a vznikl čistě díky vládnímu sponzoringu. Druhý film,
financovaný uţ ze soukromých peněz, měl premiéru roku 1963 a publikum ho znalo pod
názvem Culture in Transition. Někteří kritici ho ale neuznávají za pravý celovečerní
film, neboť ţánrově se blíţí spíše dokumentárnímu dramatu. Prvenství proto formálně
přičítají aţ snímku z roku 1970 nazvaném Kongi’s Harvest, od kterého pak datují
počátky soukromé filmové umělecké produkce v Nigérii. Slibný rozvoj tohoto odvětví
na počátku 70. let vygradoval v roce 1975 natočením filmu Amadi, prvního filmu
v domorodém jazyce, iboštině. První jorubský celovečerní film následoval rok poté
(Ajani Ogun) a hauský v roce 1977 (Sheu Umar). (Olayiwola, 2011, s. 185)
I přesto, ţe do poloviny 70. let si městští obyvatelé jiţ zvykli navštěvovat kino
a významní tvůrci se stali celebritami, například Ola Balogun, Ade Love nebo Eddie
13

Ugbomah (Ebewo, 2007, s. 46), Barrot (2008a, s. 6) upozorňuje na publikaci, která
v roce 1984 popsala historii nigerijské kinematografie jako průmyslu, který „sotva
vznikl, uţ vykazoval známky svého zániku“. Po zavedení opatření směřujících
k nigerianizaci totiţ po roce 19756 došlo k prvním problémům, neboť většina kin byla
v rukou cizinců, převáţně Libanonců. Ti ze země odešli a velká kina v Lagosu, Ibadanu,
Kanu a Josu zůstala opuštěná (Oladunjoye, 2008, s. 62). Do Nigérie se přestaly dováţet
filmy z ciziny, produkce těch místních se však nezvýšila (Jedlowski, 2012, s. 436).
Kdyţ naplno udeřila krize 80. let, byla tedy kina jiţ několik let v úpadku
a zahraniční filmy uţ se téměř nepromítaly. Pozdějším zavedením strukturálních
reforem se navíc filmařům zcela neúnosně zvedly výrobní náklady, neboť se prudce
zvýšila cena dováţeného zboţí (Oladunjoye, 2008, s. 62). Úměrně zvyšující
se nezaměstnanosti během realizace SAPs navíc stoupala i kriminalita a lidé se začali
bát chodit ven (Ebewo, 2007, s. 46; Obaseki in Barrot, 2008, s. 75), coţ v kombinaci
s ostatními faktory srazilo návštěvnost kina na minimum. Potenciální diváci začali
raději zůstávat doma u televize a na počátku 90. let proto zbylo v metropoli Lagosu
uţ jen několik otevřených kinosálů (Jedlowski, 2012, s. 436).
Dnes obliba návštěvy kina pozvolna stoupá, i kdyţ čísla stále překvapují. Na 177
milionů obyvatel a téměř tisícovku nollywoodských snímků ročně měli Nigerijci v roce
2011 k dispozici pouze 55 kin s celkem 100 promítacími plátny (UNESCO Institute
for Statistics, ©2013, s. 37) – ve světovém měřítku zcela nestandardní situace.

1.3.2 Vznik a vývoj televizního vysílání
Stejně jako v případě kinematografie i vývoj televizního vysílání byl v Nigérii
od počátku silně spjat s politickou garniturou země a střídáním osobností v jejích
nejvyšších pozicích. Babatunde Folarin7 (podle Betiang, 2013, s. 2) rozdělil historii
nigerijského televizního vysílání do čtyř fází, značně závislých právě na politickoekonomických proměnách země.8
1.3.2.1 První fáze: Začátky (1959–1967)
První televizní vysílání začalo v Nigérii necelých 25 let po odvysílání prvního
rozhlasového pořadu – roku 1959 byla spuštěna Western Nigeria Broadcasting
Corporation (WNBC) s cílem protestovat proti tehdejšímu koloniálnímu guvernérovi
6

Tehdy byla nigerianizace rozšířena i na filmový průmysl. (Jedlowski, 2012, s. 436)
V roce 2000 v knize Foundation of Broadcasting: A Handbook for Nigerian Students.
8
Následující popis jednotlivých fází neodpovídá pouze Folarinovým charakteristikám, jak je popisuje
Betiang, ale zahrnuje i poznatky jiných autorů, viz bibliografický aparát.
7
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Johnu McPhersonovi. Televizní přenos spustil premiér Západního oblasti Obafemi
Awolowo, a poloţil tak základy politicky ovládaného vysílání. (Betiang, 2013, s. 2)9
Chioma (2014, s. 18) však zdůrazňuje, ţe za zaloţením Awolowovy televize
nestála pouze politika, ale rovněţ snaha o osvětu a vzdělání obyvatelstva. Jeho
myšlenky na edukativní vyuţití televize byly sice zpočátku kritizovány a někteří vládní
představitelé je odmítali jako „příliš revoluční“, nakonec se ale uchytily. Jiţ o rok
později (1960) byla zaloţena Eastern Nigeria Television (ENTV), televize
pro Východní oblast, a v roce 1962 se přidala Severní oblast s Radio Kaduna Television
(RKTV) (Betiang, 2013, s. 2).
První období podle Folarina ukončila uţ v roce 1967 občanská válka, přesto
zanechalo důleţité stopy, jeţ zvyklosti nigerijských diváků ovlivňují aţ do dnešních dní.
„Kdyţ začal vysílat první nigerijský program, jen velmi malé procento nigerijského
obyvatelstva si ve skutečnosti mohlo dovolit pořídit televizor a ti, kteří mohli, ţili
v největších městských aglomeracích na jihozápadě země, v Lagosu či Ibadanu. […]
Oblastní vlády nakonec spustily kampaň za zavedení komunitních center pro sledování
televize v menších vesnicích,” uvádí Jedlowski (2012, s. 436) s tím, ţe spolehlivým
zdrojem elektřiny pro tato střediska se staly přenosné elektrocentrály. „Jak je patrné
z tohoto příkladu, jiţ od svých počátků nebyla televize [v Nigérii] technologií
pro osobní nebo soukromé uţívání. Byla naopak společenským záţitkem, […],
podobným spíše návštěvě kina,” dodává Jedlowski (tamtéţ). A tradice společného
sledování pořadů či filmů ve speciálně zřízených centrech nevymizela ani s nástupem
Nollywoodu – právě naopak.
1.3.2.2 Druhá fáze: Od regionů k monopolu (1970–1977)
Druhou fázi vývoje televize v této části Afriky lze datovat od konce války o Biafru
v roce 1970 do doby, kdy moc nad vysíláním získala federální vláda a zaloţila
monopolní státní televizi.
Na počátku tohoto období zrušila militantní vláda v 70. letech základní rozdělení
země na tři oblasti a ustanovila rozdělení nové – a v nových regionech vznikaly další
televizní kanály. „Ke konci roku 1976 bylo v Nigérii devět televizních stanic,“ uvádí
Betiang (2013, s. 3). Dva roky předtím bylo podle něj v Nigérii poprvé představeno

9

Televizní kanál, který zaloţil, byl zároveň první televizí v celé Africe. (Obafemi Awolowo Foundation,
©2012; Olayiwola, 2011, s. 187)

15

barevné televizní vysílání prostřednictvím Benue Plateau Television se studiem
ve městě Jos.
Zaloţení tzv. Nigerijského televizního úřadu (NTA)10 v květnu 1977 však utnulo
aktivity rozvíjejících se regionálních stanic – oficiální vznik centralizované televize byl
vyvrcholením delšího procesu11, jímţ tehdejší vláda směřovala k monopolizaci moci
nad televizním vysíláním. Federální televize měla za úkol poskytovat „veřejnoprávní
vysílání v zájmu Nigérie, nezávislé a nestranné“, coţ však zůstalo jen na úrovni
proklamace. (Betiang, 2013, s. 3-4)
1.3.2.3 Třetí fáze: Cesta k deregulaci (1977–1992)
Monopol NTA skončil uţ po dvou letech s příchodem civilní vlády v roce 1979, kdy byl
návrat k právu jednotlivých federálních států na vlastní vysílání uzákoněn ústavou
(Betiang, 2013, s. 3). Moc nad televizními stanicemi byla však aţ do roku 1992 v rukou
vládních zmocněnců, ať uţ na úrovni celostátní či regionální (Chioma, 2014, s. 18),
dokud nebyla spuštěna deregulace vysílání.
Mezi hlavní okruhy problémů, které Chioma identifikuje u televizního vysílání
v období před deregulací, patřily zejména: potíţe s financováním (obzvláště po zavedení
SAPs); obecně vysoké produkční náklady oproti niţším nákladům na zakoupení
zahraničních pořadů; vyuţívání audiovizuálních médií jako prostředků propagandy;
další otázky související se státním monopolem nad vysíláním – například politická
nestabilita v zemi, která způsobovala rychlé zvraty ve struktuře televizních stanic
(Chioma, 2014, s. 21-22).
„Zdá se, ţe televize byla Nigérii představena jen pro novost tohoto média a jeho
prestiţ. Jen stěţí naplňovala ta poslání, jeţ slibovali její zastánci,“ okomentoval
nedostatky televizního vysílání v Nigérii Uche (1989, s. 63). Lidé se tak postupně začali
od televize odvracet, a následná deregulace pak nebyla pouze snahou vyhovět
reformním poţadavkům Mezinárodního měnového fondu, ale také pokusem o opětovné
zvýšení prestiţe televizního vysílání (Jedlowski, 2012, s. 437).
1.3.2.4 Čtvrtá fáze: Období deregulace (1992–2015)
Čtvrtou fázi, která trvá aţ do dnešních dní, datuje Folarin od roku 1992, kdy byla
ustanovena Národní rada pro vysílání (NBC)12, aby stanovila postup pro deregulaci

10

V originále Nigerian Television Authority.
První federální televize, Nigeria Television Service, byla zaloţena jiţ v roce 1962. (Betiang, 2013, s. 2)
12
V originále National Broadcasting Commission.
11
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audiovizuálního průmyslu, a umoţnila tak komercionalizaci nigerijské televizní tvorby
– krok, který byl pro vládu dlouho nepředstavitelný (Betiang, 2013, s. 2). Počet
televizních stanic záhy raketově vzrostl a na konci roku 2013 bylo v Nigérii minimálně
166 programů (Betiang, 2013, s. 5). Vysílací standard se změnil k lepšímu, viditelná
byla zejména proměna v kvalitě obrazu, různorodosti programu a modernizaci
televizního vybavení. Ve studiích začal pracovat lépe vyškolený personál a objevilo
se více moţností spolupráce se zahraničními stanicemi (Chioma, 2014, s. 22).
Některé staré problémy však byly rychle nahrazeny novými. Chioma k nim řadí
vysílání spíše za účelem zisku neţ veřejného zájmu (ačkoli stanice fungující jako
skutečně „veřejnoprávní“13 subjekt v zemi doposud nikdy nepůsobila); komercionalizaci
zpravodajství, kdy i v tomto druhu obsahu často figuruje skrytá, placená reklama; a také
například nízkou technickou i obsahovou kvalitu programů, a to i přes výše zmiňované
zlepšení (Chioma, 2014, s. 22-23). Betiang (2013, s. 10) přidává v duchu paradigmatu
kulturního imperialismu ostrou kritiku převaţujícího obsahu z kulturně odlišného
prostředí, propagaci materialistických hodnot a konzumerismu. Kromě toho se také stále
nepodařilo vymýtit některé nedostatky, jeţ nigerijské televizní vysílání provázejí
od úplných začátků: nedostatečně stabilní elektrická síť či její úplná absence
v některých částech země, špatný televizní signál nebo – s ohledem na ţivotní úroveň
zejména venkovského obyvatelstva – i vysoké náklady na pořízení televizoru
či samostatné elektrocentrály v oblastech s nespolehlivými dodávkami elektřiny nebo
mimo dosah státní rozvodné sítě (Chioma, 2014, s. 24).

13

Jakkoli je toto označení samo o sobě diskutabilní.
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2

Svět Nollywoodu, jeho vznik a rozvoj

Vznik Nollywoodu je obvykle datován teprve na počátek 90. let minulého století.
Na úroveň 1,4 % HDP Nigérie (The Economist, ©2014) se tedy měl rozvinout
za necelých 25 let své existence a lze předpokládat, ţe procento jeho podílu by mohlo
být ještě mnohem vyšší, kdyby se značná část jeho distribuce a prodeje neodehrávala
v šedé (či černé) ekonomické zóně (Lobato, 2013, s. 346). To vše v zemi,
kde pro filmaře a herce panují – optikou západního standardu – naprosto nevyhovující
aţ neúnosné podmínky. Tato část práce popíše faktory, které Nollywoodu pomohly
k úspěchu, a zdokumentuje způsoby, jakými se ho snaţí udrţet. Zaměří se ale i na různé
způsoby výkladu jeho historie, zejména s ohledem na dobu jeho vzniku.
Úvodem k této části je však ještě třeba podotknout, ţe zatímco v médiích
i v některých odborných publikacích v Česku a jinde ve světě se v souvislosti
s Nollywoodem často hovoří o „filmovém“ průmyslu, místní autoři se od tohoto
označení spíše distancují. Jde totiţ ve skutečnosti o „videoprůmysl“, a to jak
co do formátu natáčených snímků, tak do způsobu jejich konzumace, jeţ se prozatím
z drtivé části kinodistribuci vyhýbá. Přesto lze říci, ţe Nollywood dnes vyprodukuje
odhadem asi tři nové „filmy“ denně. Ve shodě s řadou odborných publikací pouţívá tato
práce v souvislosti s nollywoodskou tvorbou oba termíny, „film“ i „video“. Kdykoli
je však v textu řeč o dílech klasické kinematografie, mezi které nollywoodské snímky
řadit nelze, je to vţdy zřetelné z kontextu.

2.1

Okolnosti zrodu Nollywoodu

Jak uţ bylo zmíněno v předcházející kapitole, před nollywoodským boomem trpěl
nigerijský filmový průmysl jednak špatnou ekonomickou situací, ale také stoupající
kriminalitou, jeţ obyvatelstvo nutila zůstávat v bezpečí svých domovů. Návštěvnost kin
zejména na jihu země, kde byla zločinnost o něco vyšší neţ na přísně vedeném
muslimském severu (Barrot, 2008b, s. 21), prudce poklesla a značně propagandistická
státní televize s nízkou kvalitou vysílání divákům nepřinášela takový program,
jaký by je dokázal udrţet u obrazovek. Spojením všech negativních faktorů byly
vytvořeny přímo ideální podmínky pro rozvoj nového fenoménu africké kultury, který
dnes svým rozměrem dalece přesahuje hranice své domovské země i kontinentu.
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2.1.1 Čas vzniku: Protikladné perspektivy
„Na počátku rozmachu nigerijské kinematografie byla náhoda. Kenneth Nnebue z města
Onitsha se v roce 1992 nemohl zbavit své obří zásoby prázdných videokazet z Tchajwanu, a tak dal narychlo dohromady štáb a vytvořil drama Život v poutech. Historka
o muţi, který zabil pro peníze svoji manţelku a poté je pronásledován jejím duchem,
přinesla snový úspěch. Prodalo se na půl milionu videokazet, Nnebue se zbavil zásob
a Nollywood byl na světě,“ napsal redaktor Tomáš Nídr (2013, s. 56) v českém týdeníku
Euro. Velmi podobně se vyjádřila i redaktorka britského časopisu New African Sinem
Bilen-Onabanjo (2013, s. 109), která hovořila o filmu, jenţ „vzešel z čiré vynalézavosti
a naprosté náhody“. Tyto dva příklady tvoří jen začátek dlouhé řady zahraničních
i českých novinářů (například Tvarůţková, 2012, s. 20; Vodička, 2014, s. 68-71), kteří
počátky Nollywoodu uvádějí přibliţně těmito slovy.
Z jiných neţ novinářských zdrojů však vyplývá, ţe nastartovat kolos, kterým
dnes nigerijský filmový průmysl bezpochyby je, ve skutečnosti takto jednoduché
nebylo. Ačkoli i někteří autoři odborných článků (například Abah, 2008) zůstávají
u obchodnické legendy jménem Nnebue, neboť vzhledem k zaměření svého výzkumu
zřejmě u daných textů nepovaţují detailní historický rozbor za podstatný, jiní datují
počátky Nollywoodu jiţ do 80. let (Adejunmobi, 2002; Barrot et al., 2008; McCall,
2004; Haynes et al., 2000; Olayiwola, 2011; Saul a Austen et al., 2010).
McCall například uvádí, ţe skutečný příběh nigerijského videoprůmyslu začal
jiţ v roce 1987, a to nízkonákladovým ghanským filmem Zinabu o nesnázích mladé
ţeny, která se snaţí vymanit z kultu. Obrovský úspěch tohoto filmu měl potom přimět
nigerijského velkoobchodníka zvaného „Holy Rock“ k zamyšlení, kdyţ potřeboval
prodat velký náklad videokazet z Tchaj-wanu. Aby kazety rychleji prodal, nakopíroval
na ně jorubskou divadelní hru, kterou sám natočil (McCall, 2004, s. 99). Ačkoli autorce
této diplomové práce se nepodařilo spolehlivost těchto informací ověřit v jiných
zdrojích, je nutné podotknout, ţe McCall tuto událost označuje za milník, kterým
ve velkém odstartoval tzv. jorubský videoprůmysl, jehoţ historií se budeme níţe
zabývat podrobněji. „V roce 1992 Kenneth Nnebue, iboský obchodník, který pomáhal
financovat jorubskou produkci, vytvořil a vydal první video v iboštině, rituály
prodchnutý film nazvaný Living in Bondage14,“ navazuje McCall (2004, s. 99) popisem
vzniku iboského videoprůmyslu.

14

Neboli výše zmiňovaný „Život v poutech“ v článku redaktora Nídra.
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Je otázkou, zda novější odborná literatura uţ ghanský film Zinabu v souvislosti
se vznikem Nollywoodu nezmiňuje15 pro jiný neţ nigerijský původ, avšak je moţné,
ţe v „legendě“ o Nollywoodu, jak se o ní můţeme dočíst nejen v českém tisku,
se nakonec setkaly dva příběhy – o počátcích boomu jorubské a iboské větve tohoto
průmyslu. Faktem totiţ zůstává, ţe i kdyţ do něj obecně vzato lze řadit videofilmy
všech nigerijských etnik, o tom, který kmen Nollywood nastartoval, spolu Jorubové
a Ibové stále vedou vášnivé diskuze, a to i na akademické půdě. Po úspěchu filmu
Living in Bondage, jenţ se do historie zapsal prodejem v řádu statisíců16, se totiţ Ibové,
známí svým talentem pro obchod, velmi rychle prosadili na nollywoodském trhu
(Barrot, 2008c, s. 33; Olayiwola, 2011, s. 189) a jsou někdy podezíráni ze záměrného
„opomínání“ toho, ţe nigerijský videoprůmysl netvoří pouze jeho iboská větev
– a je tak nelze povaţovat za výhradní průkopníky tohoto fenoménu.

2.1.2 Přínos filmařů jorubského kočovného divadla
Zatímco mnozí z autorů, kteří Jorubům přikládají jistý díl zásluh, zmiňují jejich první
videa pouze okrajově (kromě McCalla, 2004, například Haynes, 2007a, ale i další výše
jmenovaní, kteří počátky Nollywoodu datují do 80. let), Olayiwola (2011) se přínosem
Jorubů zabývá dopodrobna. Film Living in Bondage podle něho sice video nepochybně
zpopularizoval mezi diváky, ale zásluhy na vytvoření podmínek pro boom v 90. letech
přičítá především Jorubům (Olayiwola, 2001, s. 183).
Stejně jako McCall dává Olayiwola vznik divácké základny pro videoprodukci
do souvislosti s tzv. jorubským kočovným divadlem. Tito herci, kterých se po celé
Nigérii v 70. a na počátku 80. let pohybovalo minimálně 100 skupin (Olayiwola, 2011,
s. 186), začali uţ tehdy pouţívat „multimediální“ přístup – kromě odehrání klasického
divadelního představení prodávali na kazetách zvukové záznamy ze svých her a v kniţní
podobě

komentované

hry

zachycené

na

fotografiích.

S příchodem

nových

audiovizuálních médií postupně některé z nich „odlákal“ film, později televize.
Inspirovala je k tomu nadšená reakce jejich publika, kdyţ během některých svých
divadelních her začali při určitých scénách promítat filmové záznamy (Olayiwola, 2011,
s. 187). „Na rozdíl od filmařů, kteří vymýšleli, kde sehnat okázalé sumy na záchranu
filmového průmyslu před hrozícím zánikem, tvůrci [jorubských] videí přišli
s videoformátem a tím si zachovali publikum,“ napsal Olayiwola (2011, s. 188)
15

Autorka vychází z vlastní rešerše.
Uvádí se celkem 200 tisíc (Barrot, 2008b, s. 18) aţ 750 tisíc (Abah, 2007, s. 337) prodaných kopií,
z čehoţ je patrné, nakolik černá ekonomika zkresluje nollywoodské statistiky.
16
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o počátcích nahrávání celých divadelních představení kočovníků na kameru,
s nímţ záhy začali.
O jejich přínosu pro nigerijskou audiovizuální kulturu mluví kromě McCalla
a Olayiwoly i Obaseki (2008, s. 72), ale ten na rozdíl od nich zmiňuje „jen“ filmovou
produkci jejich bývalých kolegů natáčenou na klasický filmový pás, nikoli
videonahrávky. Rovněţ tak Barrot (2008b, s. 19) hovoří o tom, ţe „poloţili základy“,
avšak bliţší okolnosti nevysvětluje. Olayiwola oproti tomu jasně deklaruje,
ţe: „Nepochybně to bylo jorubské kočovné divadlo, které dalo v Nigérii vzniknout
tradici videofilmů.“ (Olayiwola, 2011, s. 189).
Ať uţ mají hlavní zásluhu na opravdovém „nastartování“ Nollywoodu Ibové,
či Jorubové, z výše uvedeného vyplývá, ţe počátek natáčení filmů na video se v Nigérii
datuje minimálně o deset let dříve neţ do roku 1992, jak bývá zkratkovitě uváděno
jak v médiích, tak v některých odborných publikacích. To, ţe filmy se na videokazety
nahrávaly jiţ dávno předtím a dobře se prodávaly, dokládá i nepříjemný záţitek Jimiho
Odumosua, bývalého reţiséra státní televize. Jeho hororový snímek Evil Encounter
se podle Barrota (2008b, s. 18) jiţ v roce 1980 dostal do rukou lagoských „pirátů“
– Odumosu se s jeho nelegálními kopiemi setkal hned druhý den po televizním vysílání
na jednom z dosud největších pirátských trţišť v Nigérii, lagoské Alabě. Byl to prodejní
hit. Podobné příběhy nebyly tehdy podle Barrota výjimečné, a to ani v jiných částech
Afriky.
Rozšířený mýtus o rychlém vzestupu Nollywoodu „z ničeho“ po příchodu
Nnebueho tak lze povaţovat za nepravdivý, či minimálně velmi nepřesný. Ačkoli
iboský film Living in Bondage skutečně zaznamenal do té doby nevídaný zájem, kromě
technického vybavení v podobě televizí a videopřehrávačů měla určitá část obyvatelstva
(ať uţ jednotlivých rodin či majitelů tzv. videoklubů, o kterých budeme hovořit později)
na počátku 90. let jiţ i zaţitý zvyk kupovat filmy na videokazetách. Lze říci, ţe Nigérie
„jen“ čekala na první skutečný hit. A k tomu Nnebuemu dopomohla jedna významná
okolnost – krize ve státní televizi.

2.1.3 Inspirace seriálovou televizní tvorbou
„Indie chrlí ročně přes 1200 filmů. Ve srovnání organizace UNESCO z roku 2009
zaujímá americký film se sedmi sty snímky třetí místo. Druhý je téměř s tisícovkou
filmů Nollywood, nigerijská kinematografie,“ psalo se před časem v českém deníku E15
(ČTK, 2013; kurzíva přidána autorkou). Ačkoli Institut pro statistiku Organizace OSN
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pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) ve své zprávě tehdy jednoznačně přiznal,
ţe v případě Nigérie nehovoří statistiky o filmech distribuovaných do kin,
ale o videoprodukci především pro domácí pouţití, způsobil novými čísly náhlé zvýšení
zájmu o Nollywood a zároveň vlnu chybných interpretací těchto informací.
„V roce 2005 vzniklo ve videoformátu 872 filmů. Tato čísla dávají Nigérii
na téměř stejnou úroveň s Indií, co se produkce filmů týká, a před Spojené státy,“
uváděla zpráva (UNESCO Institute for Statistics, ©2009, s. 2). Při porovnávání objemu
nollywoodské produkce s produkcí Hollywoodu a Bollywoodu od té doby dochází
k mylnému předpokladu některých autorů, ţe stejně jako ony i Nollywood svou tvorbou
navazuje na tradici klasického biografu, a můţe tedy být povaţován za „kinematografii“
(Bud, 2014, s. 92), neméně často záhy označovanou za „druhořadou“ (Jedlowski, 2012,
s. 432). Přitom, jak je evidentní z mediálně historické části této práce, filmový průmysl
jako takový se v Nigérii vlastně nikdy plně nerozvinul. „Odkdy je produkce afrických
filmů závislá na jejich distribuci do kin?“ pokládá Barrot (2008a, s. 6) řečnickou otázku.
Zmínili jsme jiţ výše, ţe nigerijskou kinematografii, která po zavedení programu
strukturálního přizpůsobení v 80. letech skomírala, nepříliš úspěšně suplovala televize.
Obsah jejích programů byl značně propagandistický, i technická kvalita byla pochybná,
nicméně v zemi s absentujícími moţnostmi jiné audiovizuální zábavy se jí podařilo
prosadit lépe neţ filmovému průmyslu. V 70. a 80. letech uţ dokonce vysílala poměrně
úspěšné seriály, například Behind the Cloud, Mirror in the Sun, Ripples
nebo Checkmate. Problémy s financováním těchto pořadů, spory producentů
se sponzory, však na konci 80. let způsobily, ţe i tyto programy s relativně širokým
okruhem diváků zmizely z obrazovek (Obaseki, 2008, s. 73).
Nastalé situace dokázal vyuţít Nnebue a jeho kolega Sam Azubuike, který měl
jiţ zkušenosti s natáčením na videokameru. „Kenneth Nnebude vzal televizní hvězdy,
jako byli Richard Mofe Damijo, Segun Arinze, Fred Amata, Bob Manuel-Udokwu,
Kenneth Okonkwo, Liz Benson a mnoho dalších – a natočil Living in Bondage,“
popisuje Obaseki (2008, s. 74) vznik prvního skutečně kultovního nollywoodského
filmu a nepřímo tak potvrzuje McCallovu a Olayiwolovu tezi, ţe zdaleka nebyl
tak náhodný, jak bývá prezentováno. Ještě předtím měli Nnebue a Azubuike podle
Obasekiho (2008, s. 74) natočit s hvězdami seriál, který rovněţ prodávali
na videokazetách. A tak zatímco jorubská větev Nollywoodu se hlásí k návaznosti
na videozáznamy z představení kočovných divadelníků, iboská větev přímo navazuje
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na televizi (Jedlowski, 2012, s. 432; Obaseki, 2008, s. 74; Olayiwola, 2011, s. 189;
Haynes, 2010, s. 17).
Nollywoodský hit Living in Bondage – nehledě na to, zda byl, či nebyl skutečně
„prvním“ nollywoodským videofilmem – inspiroval mnohé další filmaře, a natáčení
filmů a seriálů se známými televizními tvářemi se tak stalo přímým krokem
na přechodu k „čistě“ nollywoodským videofilmům, které velmi brzy vytvořily vlastní
hvězdy. Jiţ dva roky po Living in Bondage natočil Kenneth Nnebue první videofilm
v angličtině, Glamour Girls, který alespoň částečně zbořil etnické bariéry dosavadní
tvorby (McCall, 2004, s. 100). Rozdíly v tvorbě tří největších nigerijských etnik
však zůstávají značné do dnešních dní – stručný úvod do této problematiky poskytne
následující podkapitola a detailněji se jimi bude zabývat část 2.2.2 věnovaná produkci.

2.1.4 Nollywood iboský, jorubský i hauský
„Pravda je taková, ţe ‚Nollywood„, pokud je toto označení pouţíváno pro celý
nigerijský videoprůmysl, se sestává ze tří proudů. Zaprvé zde máme tvůrce anglických
či iboských filmů, z nichţ většina pochází z východní části Nigérie; potom jorubské
filmaře, kteří jednoznačně mají své předchůdce v populárním jorubském divadelním
ţánru; a nakonec hauské tvůrce, kteří […] do videoprodukce promítají vlastní kulturní
a jazykové zázemí,“ uvádí Olayiwola (2011, s. 193)17. Kromě toho, ţe tak velmi
přehledně zformuloval základní rozdělení nollywoodského videoprůmyslu, otevřel
hojně diskutované téma samotného pojmenování „Nollywood“, jeţ dodnes nachází
mnohé kritiky.
Vysledovat první pouţití slova „Nollywood“ není jednoduché – stopa zdánlivě
začíná u redaktora The New York Times Matta Steinglasse, který měl s tímto
pojmenováním poprvé přijít v roce 2002. I Haynes (2005, s. 56), který tuto informaci
poprvé uveřejnil před deseti lety v lagoském The Guardian a z jehoţ textu vychází
v této souvislosti hojně citovaná Onuzulike (2007), se ve svém článku o původu tohoto
slova vyjadřuje značně nejistě: „[…] zřejmě se poprvé objevilo v článku Matta
Steinglasse […],“ (kurzíva přidána). Během ověřování této informace však autorka
práce zjistila, ţe Steinglass své autorství jednoznačně odmítá: „Z nějakého důvodu
si lidé, včetně Jonathana Haynese, myslí, ţe jsem ten termín vymyslel, ačkoli já jsem
ho ani nepouţil,“ napsal v twitterové konverzaci (viz Černá a Steinglass, ©2014).

17

Je zde na místě říci, ţe zatímco Ibové uţ při natáčení téměř zcela přešli do angličtiny, i velká část
nigerijských filmů v jorubštině a hauštině dnes bývá distribuována s anglickými titulky.
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Autorství tohoto označení sám přisuzuje novináři The New York Times Norimitsovi
Onishimu, který ho podle něj v tomto deníku poprvé pouţil 16. září 2002 (viz Onishi,
©2002). Chris Ihidero, editor webu True Nollywood Stories, to potvrzuje a v reakci
na tuto twitterovou konverzaci na svém webu vydal korigovanou verzi původního
Haynesova článku (Haynes, ©2014).
Právě z předpokladu, ţe „Nollywoodu“ dal jeho jméno cizinec (nehledě na to,
zda Steinglass či Onishi), vychází jedna skupina kritiků tohoto názvu: jejich
argumentace se odvíjí od toho, ţe tento název byl Nigerijcům „vnucen“ západními
mocnostmi, respektive zkrátka cizinci. „Pokud bychom prozkoumali pouţívání slova
„Nollywood“, nepochybně by se potvrdilo, ţe to jsou právě Nigerijci, kteří toto slovo
v drtivé většině pouţívají,“ oponuje jim Haynes (2005, s. 56) s tím, ţe otázka přesného
původu slova je „méně důleţitá, neţ by se mohlo zdát“.
Další kritici tohoto pojmenování vidí problém jinde – označení „Nollywood“
je podle nich značně nepřesné, protoţe je příliš široké, jak to naznačil Olayiwola,
citovaný v úvodu této části. „Termín ‚Nollywood„ se vztahuje v první řadě
na jihonigerijské filmy v angličtině, jejichţ distribuci z velké části zajišťují Ibové,
ale na kterých pracují lidé všech etnik nigerijského jihu,“ vysvětluje podrobněji svůj
postoj Haynes (2007, s. 134) a stejného názoru je i Larkin (2008, s. 183). Nicméně
Nollywood v nejširším moţném pojetí nezahrnuje pouze iboskou (respektive anglickou)
a jorubskou produkci z jihu, neboli videa z většinově křesťanské části Nigérie, ale také
hauskou ze severu země, reprezentující muslimskou komunitu, jejíţ tvorba
je v některých aspektech radikálně odlišná a známá i pod samostatným názvem
„Kanollywood“18 (Noy, 2008, s. 79).
Přístup jednotlivých akademiků k této otázce se značně liší a vyhraněné
stanovisko Haynese a Larkina zdaleka není všeobecně přijímané. Mnoho odborníků
označení „Nollywood“ akceptovalo v jeho nejširším významu a běţně s ním pracuje
(Barrot et al., 2008; Krings a Okome et al., 2013; Saul a Austen et al., 2010). Stejně
tak autoři populárně-naučné literatury přímo z nollywoodské praxe se jej takto
nezdráhají pouţívat (např. reţisér Novia, 2012) a akceptují ho i nigerijské státní
instituce zabývající se filmem, například Národní rada pro cenzuru filmu a videa (dále
NFVCB)19. I autorka této práce proto „Nollywood“ pojímá v nejširší moţné podobě

18

Případně „Kanywood“ nebo „Kallywood“ (Haynes, 2005, s. 56). Město Kano, od kterého je název
odvozen, je nejvýznamnější severonigerijská metropole a druhé největší město v Nigérii (CIA, ©2015).
19
V originále National Film & Video Censors Board.
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– jako iboský, jorubský i hauský. Avšak v závislosti na objemu iboské a jorubské
produkce v porovnání s tvorbou ze severu, kde filmů vzniká mnohem méně (Noy, 2008,
s. 79), bude text vycházet primárně z údajů o jihonigerijské tvorbě – a ke specifikům
hauské produkce se bude průběţně vracet.

2.2

Produkce a distribuce nigerijských videofilmů

„Přestali jsme pracovat, aţ kdyţ jsme přestali pracovat. […] Takţe pokud jsme měli
natočit 12 scén a trvalo nám to do tří do rána, pracovali jsme do tří do rána. Pokud nám
to trvalo do pěti, museli jsme pracovat do pěti. A pokud jsme museli druhý den vstávat
v osm nebo v devět, vstali jsme,“ uvedl Joshua-Philip K. K. Okeafor (Obiaya, 2012,
s. 112), bývalý pomocný pracovník v nollywoodském zákulisí a dnes jiţ reţisér,
kdyţ měl popsat styl práce v průmyslu, který svým unikátním a vysoce flexibilním
systémem produkce a distribuce poutá celosvětovou pozornost. A nejen jimi – velmi
neobvyklé je zde i chování místního publika, které zřídkakdy chodí do kina a na filmy,
respektive videa, se dívá doma či prostřednictvím televizní obrazovky v místním
„videoklubu“.
Moţná to byl právě onen zmiňovaný způsob „domácí“ konzumace, jenţ
Nollywoodu umoţnil vyrůst do nevídaných rozměrů a (nejen) prostřednictvím
nigerijských menšin expandovat do všech koutů světa. Pro malé obrazovky stačí méně
kvalitní (a tedy i finančně dostupnější) záznamová technika neţ pro kinodistribuci
a VHS, VCD či DVD lze velmi snadno rozmnoţit a doručit kamkoli, kde můţe sídlit
potenciální divák. Producenti a obchodníci z hlavních center Nollywoodu – z Lagosu,
východonigerijského města Onitsha a severonigerijské metropole Kano (Novia, 2012,
s. 15; Noy, 2008, s. 79; Miller, 2012, s. 121) – se těchto moţností chopili jiţ v 90. letech
v období prvního nollywoodského boomu, odkdy tomuto průmyslu připravují podmínky
pro stále rychlejší globální růst. Tato část práce nyní představí praktické způsoby
fungování Nollywoodu, a to od výrobních principů přes ţánrovou charakteristiku
nigerijských snímků, aţ po distribuci v Nigérii a v zahraničí.

2.2.1 Nollywoodská produkce ve statistikách
Jak bylo předestřeno výše, celosvětový zájem o Nollywood značně vzrostl v roce 2009
poté, co UNESCO vydalo zprávu, jeţ nigerijský „filmový průmysl“ označila za druhý
na světě co do objemu produkce (UNESCO Institute for Statistics, ©2009, s. 2). Bylo
z ní patrné, ţe od svých skromných počátků v 80. letech a boomu v letech 90. ušel
Nollywood dlouhý kus cesty. Jeho produkce několikasetnásobně přibrala na objemu
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a dnes uţ zdaleka neslouţí jen potřebám místního publika – kromě značné části Afriky
si nollywoodské videofilmy získaly diváky po celém světě, a to zejména v dlouhých
řadách nigerijských imigrantů a jejich potomků (Evuleocha, 2008, s. 408; Miller, 2012,
s. 118; Krings a Okome, 2013, s. 1).
Poslední zpráva organizace UNESCO, která byla v roce 2009 kritizována
za směšování dvou kategorií filmů – kinematografie a videofilmů, důrazně upozorňuje
na rozdíly klasického filmového průmyslu a nollywoodské produkce, jejímu srovnání
s Bollywoodem a Hollywoodem se však ani tentokrát neubránila. Podle dat z července
2013 vychází ze souhrnné tabulky počtů filmů v roce 2011 nejlépe Indie s 1255 snímky,
na druhém místě je uvedena Nigérie s 997 filmy a na třetím jsou USA s produkcí 819
snímků (UNESCO Institute for Statistics, ©2013, s. 37-39). Mezi lety 2005–2011
podle tohoto dokumentu Nigérie realizovala průměrně 967 filmů ročně (UNESCO
Institute for Statistics, ©2013, s. 13).
Opakované uznání celosvětově druhé pozice ve statistice tak respektované
organizace, jakou je UNESCO, přináší Nollywoodu nejen pozornost publika z celého
světa, ale i potenciální zájem investorů. Zde je však třeba upozornit na to, ţe Institut
pro statistiku UNESCO vychází výhradně z údajů dodaných nigerijským cenzurním
orgánem pro audiovizuální tvorbu, výše zmiňovanou Národní radou pro cenzuru filmu
a videa (NFVCB), která je zároveň jediným úřadem v zemi disponujícím celkovými
statistickými údaji o Nollywoodu (Bud, 2014, s. 92). „Nevěřím, ţe existují nějaká
realistická a zrevidovaná data,“ uvedl k tomuto tématu v e-mailové konverzaci
s autorkou Alexander Bud (29. října 2014), který se intenzivně věnuje studiu postupů
NFVCB. Tvrdí, ţe ani údaje poskytované tímto úřadem nemusejí být spolehlivé.
Ať uţ ze zištných důvodů, za kterými můţe stát touha přilákat do Nollywoodu
zahraniční investory, či z pouhé dezorganizace úřad skutečně v různých letech udává
pro stejné roky odlišné údaje o objemu produkce. Prokázala to i rešerše provedená
pro účely vypracování tohoto textu. Autorka opakovaně nacházela významné odchylky
v datech publikovaných na webu NFVCB a údajích v literatuře, u kterých byl tento
cenzurní úřad uvedený jako zdroj. Například pro roky 2002, 2003 a 2004 uvádí oficiální
webové stránky NFVCB 2046, 1791 a 1272 filmů (NFVCB, ©2010b), Barrot oproti
tomu udává 975, 761 a 1082 snímků (Barrot, 2008c, s. 32) s tím, ţe odkazuje
na statistiku NFVCB z roku 2007.
S přihlédnutím k tomu, ţe nollywoodská produkce a distribuce navíc často
fungují na pololegálních principech, je nutné konstatovat, ţe všechny číselné údaje
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týkající se Nollywoodu je moţné vnímat jen jako čistě orientační. „Je snazší vyţdímat
vodu z kamene neţ získat spolehlivé údaje o videoprůmyslu v Nigérii,“ cituje v této
souvislosti Barrot (2008c, s. 32) nigerijského novináře Tundeho Oladunjoyeho.
Pro dokreslení představy o situaci můţeme dodat, ţe například záznamy obchodníků
z trţiště ve městě Ojo podle Obiayi (2013, s. 265) udávají pro rok 2010 celkem 490
nových titulů v anglickém znění. Obiaya ale poukazuje na to, ţe podle webu NFVCB
(©2010b) bylo tento rok oficiálně schváleno pouze 127 nových filmů v angličtině.
Bez ohledu na přesnost konkrétních čísel je z výše uvedeného zřejmé,
ţe Nollywood je v Africe skutečně nepřehlédnutelnou silou. A velký objem produkce
zdaleka není tím jediným, čím opakovaně překvapuje svět. Poněkud neuvěřitelně zní
západním filmovým tvůrcům i údaje týkající se rychlosti výroby, které bývají obvykle
udávané v řádu týdnů – jako realistický se podle Millerové jeví odhad osmi týdnů
od předprodukce po distribuci (Miller, 2012, s. 119), ačkoli tento proces můţe být
i rychlejší – Bud (2014, s. 93) hovoří o čtyřech týdnech nutných pro produkci
a postprodukci, Evuleocha (2008, s. 407) mluví dokonce o pouhých deseti dnech.
A například z autobiografie reţiséra Charlese Novii (2012, s. 1-24) vyplývá, ţe během
těhotenství své ţeny stihl natočit a uvést téměř čtyři filmy. Nejde přitom o krátké
snímky – obvyklá délka jednoho nollywoodského příběhu jsou 2 aţ 3 hodiny, a videa
se tak často prodávají na více dílů (Miller, 2012, s. 118).
Jednotlivé filmy se potom v legálním prodeji na trţištích udrţí zhruba dva týdny
(Bud, 2014, s. 93), přičemţ jejich cena na dnes obvyklých VCD nosičích20 se pohybuje
zhruba do 300 nair, tedy asi 2 dolarů (Barrot, 2008c, s. 39; Bud, 2014, s. 93).
Překvapující jsou i nízké odhadované výrobní náklady, které jsou udávány na škále
od 15 do 50 tisíc dolarů (Barrot, 2008c, s. 34; Bud, 2014, s. 93; Evuleocha, 2008, s. 407;
Lobato, 2010, s. 342; Miller, 2012, s. 119), tedy v maximální výši okolo zhruba
1 milionu korun.
Takto vysoký objem produkce a obdivuhodná rychlost výroby by nebyly moţné
bez značného počtu lidí pracujících v tomto průmyslu. Pokud však u mnoţství produkce
a její rychlosti existují alespoň odhady, které lze povaţovat za kvalifikované, v tomto
směru se uţ statistiky zcela rozcházejí. Autorka nalezla počty od údajů hovořících
o 200 tisících zaměstnanců v roce 2005 (Barrot, 2008c, s. 38) aţ po oficiální číslo

20

Dříve se filmy prodávaly na VHS kazetách, poté se přešlo na VCD, která jsou levnější neţ DVD,
a tak pro obyvatele subsaharské Afriky i dostupnější. V nigerijských diasporách v západních zemích jsou
však filmy obvykle dostupné na DVD. (Miller, 2012, s. 132)

27

udávané dnes nigerijským cenzurním úřadem – 1 milion lidí aktuálně závislých
na Nollywoodu jako na svém hlavním příjmu. „[To] z něj dělá druhého největšího
zaměstnavatele v Nigérii a [toto tvrzení] má obzvlášť velký vliv na postoj investorů vůči
tomuto průmyslu,“ naznačuje Bud (2014, s. 92) důvody, proč by pro nigerijský stát
mohlo být výhodné udávat co nejvyšší číslo a proč je na místě trocha skepse.
Pravda je však taková, ţe i kdyby NFVCB chtěla bez ohledu na potenciální
kapitálový přínos uvést přesný počet lidí zaměstnaných v Nollywoodu, takovým údajem
ani nedisponuje. „Neexistují státní ani oborové regulační orgány zodpovědné
za administraci údajů o nových pracovnících,“ uvádí k tomu Obiaya (2012, s. 110),
jenţ se dopodrobna zabývá pracovními podmínkami zdejších zaměstnanců. „Všichni
pracovníci ze zákulisí, které jsem během svého výzkumu vyzpovídal, uvádějí,
ţe v tomto oboru je vysoká zaměstnanost a počet pracovníků stále narůstá,“ dodal
tamtéţ (2012, s. 110).

2.2.2 Podoba videofilmů jako odraz způsobu jejich vzniku
Statistické odhady z předchozí pasáţe jednoznačně poukazují na to, ţe videofilmy jsou
v Nigérii rychloobrátkovým zboţím, a tomu odpovídá i nepříliš dobrá kvalita jejich
provedení. Za „druhořadou kinematografii“ (viz výše Jedlowski, 2012, s. 432) totiţ
nejsou nigerijské filmy povaţovány jen kvůli odlišné záznamové technice. Kritizována
je také nízká kvalita obrazu, způsobená jak nevyhovujícím technickým vybavením,
tak špatně zvolenými lokalitami či nepříliš vydařenou scénografií, ale i nekvalitní
zvukový záznam. Ještě před několika lety nebylo výjimkou pouţívání kamer
se zabudovaným mikrofonem (Barrot, 2008d, s. 55). Vysloveně amatérsky působí
i některé speciální efekty, někdy i střih. Stává se například, ţe filmaři si obtíţně
získatelný záběr „vypůjčí“ z jiného filmu a pak ho bez jakýchkoli viditelných úprav
vloţí do svého díla.21 „Estetika je méně důleţitá neţ emocionální dopad [filmu],”
podotýká Barrot (2008e, s. 27). Ten se někteří herci snaţí vyvolat tak usilovně,
aţ „přehrávají“, načeţ jsou kritizováni za profesní nevyzrálost. Následující část
poodhalí zákulisí vzniku všech těchto jevů.
2.2.2.1 Hmotné a finanční zázemí nigerijských filmařů
I kdyţ mají nollywoodské filmy celosvětový dosah, „Nollywoodská produkce není
ve své podstatě příliš globální. S výjimkou časté spolupráce a mnoha výměn s blízkým
21

Jako příklad je moţné uvést záběry na antilopy ve filmu Osuofia in London (Ogoro, 2003), které byly
nepochybně vystřiţené z přírodovědného dokumentu.

28

ghanským filmovým průmyslem jsou nollywoodské snímky domácí výroby, zrozené
z nigerijských prostředků, řízené nigerijskými producenty a vyuţívající nigerijský
talent,“

uvádí

Miller

(2012,

s.

123).

Přesto

však

existuje

jedna

oblast,

kde i do Nollywoodu zasahuje „svět“ – prostřednictvím technického vybavení, které
se v Nigérii zatím aţ na výjimky nevyrábí.
Místo nákladných kamer a procesu získávání záznamu z 35mm nebo 16mm
filmových pásů metodou negativ-pozitiv si Nigerijci pro svou tvorbu z finančních
i praktických důvodů zvolili původně televizní záznamovou techniku – kamery
na analogové pásky s magnetickým záznamem stočené do kazety, respektive v dnešní
době digitalizace poměrně levné kamkordéry, zaznamenávající na disky či karty. „Stále
se však jedná o magnetický či optický záznam vzešlý z televizní technologie, jehoţ
obraz je oproti filmu daleko, leckdy aţ nepřirozeně ostrý a má niţší dynamický rozsah,“
komentuje technické rozdíly mezi videem a filmem Michalik (2007, s. 8).
Přechod z analogu na digitální technologii zvládla většina filmařů do roku 2004
(Novia, 2012, s. 28). Tvůrcům orientovaným na diváka u televizní obrazovky však niţší
rozlišení nevadilo a doposud jim nevadí, pokud výjimečně nenatáčejí film určený
pro kinodistribuci. I v těchto ojedinělých případech se však dnes uţ někteří filmaři
přiklánějí k digitálnímu záznamu – rozdíl v kvalitě podle nich z divákovy perspektivy
„zcela zmizel“, jak řekl jeden z nejznámějších nollywoodských reţisérů Tunde Kelani
v rozhovoru s Haynesem (2007b, s. 2). „Mohl bych být také tak nadšený [jako Steven
Spielberg] ze vzhledu a povahy [klasického] filmu, kdybych měl přístup k 50 milionům
dolarů, průměrnému rozpočtu filmu v Hollywoodu. Ale realita a zkušenost mě naučily
myslet jinak,“ napsal Kelani (2008, s. 90).
Zde je třeba zdůraznit, ţe bylo-li výše uvedeno, ţe nollywoodské filmy spoléhají
na „nigerijské prostředky“, byly tím myšlené prostředky nigerijských producentů
či jednotlivých investorů z korporátního prostředí, nikoli finanční podpora nigerijské
vlády a granty. Nollywood vznikl a funguje bez finančního přispění místní vlády, navíc
obvykle není vnímán jako natolik stabilní, aby získal bankovní půjčky (Lobato, 2010,
s. 337; Miller, 2012, s. 119)22. Nigerijští producenti a reţiséři proto spoléhají čistě
na své omezené zdroje či půjčky z okruhu rodiny a známých. Uváţíme-li aktuální
ekonomickou situaci v zemi a ţivotní úroveň místního obyvatelstva, za značný pokrok
22

Nedůvěra je však zakořeněná i naopak, od producentů vůči bankám. K tomu přispěla například známá
zkušenost reţiséra Novii s Ecobank, jeţ měla pomoci financovat „Project Nollywood“ – síť reţisérů
a distributorů pod jednou střechou. Projekt podle Noviových slov zcela pohořel na nedodrţení smlouvy
ze strany banky a pro skupinu producentů představoval velkou finanční ztrátu. (Novia, 2012, s. 112)
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v technické stránce nigerijské tvorby lze povaţovat třeba i skutečnost, ţe na rozdíl
od minulosti dnes jiţ mnoho filmařů nenatáčí na kamery z druhé ruky ani nestříhá
na vyřazených počítačích ze zámoří, ale pouţívá nové přístroje (Miller, 2012, s. 124).23
Důsledkem místní nízké ţivotní úrovně je i to, ţe v Lagosu, největším
nigerijském městě a uznávaném centru Nollywoodu, dosud zůstává přítomnost filmařů
bezmála neviditelná. Studia ani rozsáhlé kancelářské prostory slouţící filmovým
tvůrcům zde nenajdeme, Nollywood si je pro svou práci ani po mnoha letech
nevybudoval. Nebýt upoutávek na nové filmy a jejich prodej v pouličních stáncích
a na trzích, Nollywood jako by nebyl (Haynes, 2007a, s. 131; Barrot, 2008d, s. 54).
„Neformálnost“, jak o ní v souvislosti s Nollywoodem hovoří Jedlowski (2012,
s. 432), se proto musí projevovat i ve výběru lokací natáčení. Filmy obvykle vznikají
v soukromých bytech, v hotelích či krátkodobě pronajatých kancelářích, výjimkou dříve
nebyly ani výměnné obchody místo finanční úhrady za moţnost pouţití daných prostor.
Tento způsob práce někteří označují za „guerillový“ (například Alozie, 2010, s. 4),
pravdou však je, ţe filmaři tak někdy mohou suplovat nefunkční sluţby. „Ta velká
spousta filmových štábů, na které dnes můţeme narazit napříč západní Afrikou, je často
povinována nějakým způsobem pomoci komunitám, ve kterých natáčejí – například
opravit část cesty výměnou za povolení kmenového náčelníka k natáčení v dané vesnici
nebo oblasti,“ napsal k tomu dříve McCall (2004, s. 101).
2.2.2.2 Práce v Nollywoodu jako profese
Co se dělby práce ve výrobním řetězci týká, má Nollywood jedno významné specifikum
– producent, který zde má stejně jako například v USA právo posledního střihu, tady
na rozdíl od praxe v mnoha jiných zemích obvykle zároveň plní roli distributora (Barrot,
2008d, s. 54). V případě, ţe tomu tak není a tzv. „nezávislý reţisér“ si kapitál nutný
k výrobě svého filmu opatří sám, můţe mít následně velký problém distributora sehnat
(Novia, 2012, s. 11). Takovým distributorům, respektive producentům a distributorům
v jednom, se v místním kontextu říká anglicky „marketers“, „marketéři“ a tento text
bude toto označení respektovat. O marketérech podrobněji pojedná část věnovaná
distribuci.
Pracovní náplň ostatních filmových profesí je podobná rolím jejich zahraničních
protějšků, nicméně na rozdíl od nich musejí být nigerijští filmaři často všestrannější,
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Kromě koupě přístroje „z druhé ruky“ byly dříve velmi populární výpůjčky zařízení
ve specializovaných obchodech, někdy s moţností splátek aţ po uveřejnění filmu. (Novia, 2012, s. 3)
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jelikoţ ne vţdy dovoluje rozpočet zaměstnat dlouhou řadu specialistů zaměřených
pouze na jednu oblast. Co se odborného vzdělání týká, situace kaţdého příslušníka
výrobního štábu (reţiséra, kameramana, střihače atd.) je značně individuální. Pro tato
povolání existuje v Nigérii velice málo škol – National Film Corporation, organizace
spadající pod federální ministerstvo informací, uznává devět takových institucí, z nichţ
šest sídlí v Lagosu (Obiaya, 2012, s. 120). Spousta pracovníků z Nollywoodu
se proto (ale i z existenciálních důvodů) učí přímo v praxi, přičemţ různé odborové
organizace, které by mohly alespoň částečně funkci školy suplovat vzdělávacími kurzy,
podle Obiayi (2012, s. 115) zcela selhávají. K rušivým prvkům ve filmech tak kromě
finančních a technických důvodů nezřídka přispívá právě i nedostatečné teoretické
vzdělání příslušných pracovníků; a pro herce to platí rovněţ.
Prestiţ práce v Nollywoodu vzrostla spolu s růstem popularity videí a v případě
herců se tato profese stala jednou z nejlépe placených v zemi (Addelman a Mallal,
2008)24 – o adepty přicházející doslova „z ulice“ zde proto není nouze. Nollywoodským
standardem se tak stal herec bez specializovaného vzdělání, zato s velkými ambicemi
uspět a „vytrpět“ pro naplnění svých snů téměř cokoli. Jedna z největších hereckých
hvězd současného Nollywoodu Omotola Jalade Ekeinde hraje od svého prvního velkého
hitu v roce 1995 průměrně v 16 filmech ročně (Arogundade, 2013, s. 1) a toto tempo
není ţádnou výjimkou. Začínající herci mohou během jednoho roku zvládnout i více
menších rolí. „Zvykem je natáčet aţ do padnutí, dnem i nocí. Musíte si uvědomit,
ţe pracujeme s velmi malými rozpočty, a proto nemáme čas čekat,“ uvedla Ekeinde
pro časopis Stella (Arogundade, 2013, s. 1). Její herecké portfolio podle respektovaného
amerického webu specializovaného na svět filmu čítá neuvěřitelných 120 snímků
– pro srovnání: Angelina Jolie hrála podle stejného zdroje ve 47 filmech (IMDb,
©1990-2014a; IMDb, ©1990-2014b).
Kdyţ uţ nigerijští herci mají nějaké vzdělání ve svém oboru, obvykle jde o různé
divadelní kurzy, ať uţ na vysoké škole či v rámci některého z programů celoţivotního
vzdělávání, nikoli o kurzy zaměřené na práci před kamerou. „Byl jsem zvědavý,
jak si Norbert [Young], výborný divadelní herec se vzděláním v oboru a učitel herectví,
sedne s Ramseym [Nouahem] a Omotolou [Jalade Ekeinde], které on i ostatní zkušení
divadelní herci v určitém období povaţovali „pouze“ za komerční herce se znalostmi
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Zjistit průměrnou výši platů nollywoodských herců je zcela nemoţné vzhledem k neexistenci statistik
o pracovních smlouvách, případně i kvůli neexistenci smluv jako takových. Tvrzení o vysokém platu
herců staví pouze na jejich vlastních slovech a vysoké poptávce lidí po vstupu do tohoto průmyslu.
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jen z praxe,“ podotkl reţisér Novia (2012, s. 46) k natáčení v roce 2002 s tím,
ţe divadelní herci se školou v oboru se kvůli nevyhnutelné spolupráci s „nevzdělanci“
Nollywoodu dlouho vyhýbali. Nehledě na druh vzdělání jsou však známí nollywoodští
herci hvězdami, na které se vztahují všechny zákonitosti této profese – davy fanoušků
a respekt na pracovišti nevyjímaje.
Naprosto odlišná je však situace podřízených technických pracovníků (včetně
kameramanů či zvukařů) a pomocníků různých profesí (například maskérů apod.),
kteří se bez ohledu na své vzdělání a zkušenosti „na placu“ často cítí přehlíţeni či přímo
opovrhováni, a to jak reţisérem, tak kolegy herci. „Stíţnosti zahrnují témata
jako nedostatečné finanční ohodnocení, zpoţděné platby, diskriminační zacházení
a špatné pracovní podmínky ve smyslu dlouhých přesčasů a nevyhovujících
ubytovacích zařízení,“ shrnuje výsledky svého průzkumu na toto téma Obiaya (2012,
s. 111).
„Termíny natáčení [reţiséři či producenti] domlouvají bez dohody s [technickým
a pomocným] personálem. Pracoval jsem jednou s reţisérem, který mi (na jeden můj
návrh) řekl: ‚Ty nemáš co myslet!„ Ale někteří jiní nás berou v potaz a chovají se k nám
dobře. Nicméně často naším směrem opravdu létají uráţky,“ uvedl k tomu kameraman
Byron Ene (Obiaya, 2012, s. 113). Neúctu k těmto pracovníkům Obiaya vysvětluje
zmiňovanými nefunkčními odbory, které by jim kromě nabídky vzdělávacích kurzů
mohly poskytnout i jistou míru „jistot“, třeba v podobě standardizovaných smluv,
jeţ by jednotlivcům dovolovaly účinně vzdorovat neúnosným podmínkám (Obiaya,
2012, s. 122). Na rozdíl od známých tváří před kamerou jsou totiţ zákulisní pracovníci
zdánlivě velmi snadno nahraditelní.
2.2.2.3 Nollywood a Hollywood: Základní rozdíly
Ačkoli některé rozdíly v systému nollywoodské a hollywoodské, respektive západní
produkce jsou jiţ z textu patrné, pro přehlednost přináší následující tabulka seznam
těch nejvýznamnějších.
Hollywood

Nollywood

Natáčí se několik měsíců nebo let

Natáčí se několik dní

Scénář je velmi důleţitý

Scénář není důleţitý

Obrázkový scénář je důleţitý

Obrázkové scénáře neexistují

Vizuální uspořádání scény je důleţité

Příběh je primárně zaloţený na dialogu

Pořadí natáčení scén stanoví asistent reţie

Pořadí natáčení stanoví manaţer produkce
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Casting provádějí odborníci

O obsazení často rozhodují marketéři

Pouţití kamerové jízdy a jeřábu je důleţité

Scény natočené pomocí jízdy nebo jeřábu
obvykle chybí

Značná pozornost je věnována

Kvalitě obrazu a zvuku je věnována malá

audiovizuální kvalitě

pozornost

Principům vizuálního designu je věnována Principům designu není věnována ţádná
přísná pozornost

vědomá pozornost

Pečlivá postprodukce trvá několik měsíců

Postprodukce je hotová za několik hodin

Střihy jsou rychlé a zahrnují méně dialogů

Velmi pomalé střihy a mnoho dialogů
Podle Ajibadeho (2013, s. 271)

2.2.2.4 Hlavní témata nigerijských snímků
Z pohledu diváka zvyklého na evropskou či americkou filmovou a televizní tvorbu tedy
lze říci, ţe estetika nigerijských videofilmů znatelně trpí nedostatečným technickým
zázemím a nízkou profesionalitou místních tvůrců – to však není jediný důvod,
proč výsledná díla zřídkakdy opustí „své“ kulturní prostředí. Rozdíl mezi africkou
a euroatlantickou kulturou a ţivotními podmínkami je v mnohém přímo propastný,
coţ se samozřejmě promítá i do témat filmů a jejich ţánrových specifik. Chování a jevy
zachycené ve videích, které jsou v Africe, respektive v Nigérii normou, mohou
u evropského diváka vyvolat různé emoce na škále od příjemného překvapení přes údiv
aţ po znechucení; a to samé platí i naopak.
Zřejmě nejčastěji skloňovaným slovem v souvislosti s obsahem nigerijských
videofilmů je „drama“ (Barrot, 2008e, s. 25; Larkin, 2008, s. 169). Drama bývá
centrálním prvkem všech druhů filmů – ani nigerijská komedie nebude nikdy
jen „pouhou“ komedií, dramatické prvky, ať uţ co do stylu hraní či obsahu příběhu,
budou vţdy přítomné i tady25. Na pomalé tempo známé například z některých
evropských psychologických dramat však nollywoodský divák zvyklý není – snímky
naopak spoléhají na překotnou rychlost vystupňovanou staccatovým střihem, prudkými
pohyby

kamery

a

ohlušující

hudbou

navozující

zlověstnou

atmosféru.

O to překvapivější můţe být pro člověka z jiné kultury skutečnost, ţe jedním z hlavních
důvodů, jeţ jsou udávány v odpověi na otázku, čím si nollywoodské filmy udrţují
přízeň diváků, je jejich blízkost nigerijské realitě.
25

V souladu s tímto trendem pouţívá reţisér Novia ve své autobiografii pro tento typ filmů, kde se mísí
drama a komedie, častěji označení „dramedy“ (Novia, 2012, s. 56) neţ prosté „comedy“.
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„Nollywoodské zápletky vyprávějí o situacích, které lidé znají a se kterými
se denně setkávají; obsahují milostné vztahy, komedii, okultní praktiky, zkorumpované
policisty, prostituci a HIV/AIDS,“ píše Evuleocha (2008, s. 408). Vypjaté ţivotní
situace jsou v ţivotě běţného Nigerijce zastoupené v mnohem větší míře neţ třeba
v ţivotě dnešního Středoevropana – moţnost, ţe ţivot jednotlivce se během jediného
dne otočí o 180 stupňů, je zde vzhledem k niţší ţivotní úrovni, související kriminalitě,
ale i agresivním nemocem a náboţenskému extremismu podstatně reálnější
neţ ve státech euroatlantické civilizace. Stres způsobený nutností být vţdy připraven
„na cokoli“ je podle Larkina hlavním hnacím prvkem námětů většiny nollywoodských
filmů. Kromě toho často zachycují i věčné experimentování jednotlivců v různých
oblastech, vycházející z touhy po nalezení alespoň základní ţivotní stability a jistot,
ať uţ ekonomických, sociálních nebo duchovních (Larkin, 2008, s. 170). Stresující
situace ve filmu mají potom divákům pomoci odbourávat stres v reálném ţivotě – podle
Barrota (2008e, s. 24) videa pomáhají lidem uvolnit psychický přetlak nashromáţděný
dopadem dramat běţného dne. Filmaře a herce proto nazývá „bojovníky proti stresu“ 26.
Dramatické zápletky Nollywood provázejí uţ od průkopnického filmu Living
in Bondage. Snímek, který bývá nejčastěji charakterizován jako „dramatický thriller“,
vypráví příběh o nešťastném muţi, jenţ se přidá ke kultu, aby zbohatl. Výměnou
za snové peníze však musí rituálně obětovat svou ţenu. Udělá to, ale štěstí přesto
nenalezne – nepřestává ho strašit její duch. Motiv, kdy se hlavní hrdina rozhoduje
mezi dvěma osudovými moţnostmi (v tomto případě mezi ţivotem manţelky a penězi,
kterých se mu po celý ţivot nedostává), je v Nollywoodu velmi častý (Larkin, 2008,
s. 189) a hlavní zápletka bývá nezřídka vystavěna právě na něm, stejně tak prvky
okultismu nejsou ničím neobvyklým (zejména praktiky tzv. dţu dţu, černá magie,
čarodějnictví, vúdú nebo rituální vraţdy) (Alozie, 2010, s. 10). Oblíbená jsou kromě
toho i témata náboţenská – „Bible a zbraň se často objevují jedna vedle druhé,“ píše
Barrot (in Barrot, 2008b, s. 15) – , komedie či grotesky, hauské hudební komedie
či kaţdodenní dramata často s milostným podtextem.
Na rozdíl od filmů, které Nigerijcům promítalo Středisko pro koloniální film
(CFU) a které sledovali v komerčních kinech, se nollywoodská videa obvykle nebojí
kontroverzních společenských témat – naopak, často upozorňují na hlavní morální
témata ve společnosti (Larkin, 2008, s. 184). Alozie (2010, s. 8) za jeden

26

V originále stress warriors. (Barrot, 2008e, s. 24)
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z nejdůleţitějších prvků nollywoodských filmů označuje střet kulturních tradic
s modernitou a téma vzestupné sociální mobility, ale i souvisejícího materialismu
(tamtéţ, s. 9). Jako na samostatné téma upozorňuje i na násilí a specifický způsob jeho
ztvárnění: „Ačkoli i v amerických filmech je běţně vidět násilí, nigerijské filmy
znázorňují

násilí

odpudivým

způsobem

[…],“ píše

Alozie (2010, s.

10).

Tam, kde je moţné ukázat krev, nebude chybět – vraţdy či rituální oběti bývají
znázorněny velice explicitním způsobem, stejně tak jakékoli jiné scény, jeţ obsahují
násilí či bolest: automobilová sráţka s chodcem, ale třeba i „obyčejné“ krvácející
zranění na noze.
Co se odlišení jihonigerijské a severonigerijské tvorby týká, v tématech filmů
panují značné rozdíly. Zatímco filmy z jiţní Nigérie staví na dramatických thrillerech
s nádechem hororu, hauská tvorba ze severu sází na milostná dramata okořeněná
zpěvem a tancem coby inspirací z Bollywoodu, který je v tomto regionu velmi oblíbený.
Larkin zde však navzdory těmto odlišnostem vidí významnou spojnici a tou je právě
věčná existenciální nejistota, která je společná oběma druhům filmů. Zatímco na jihu
ji reprezentuje korupce (finanční, sexuální i duchovní), na severu láska, respektive
manţelství z donucení a nevěra. (Larkin, 2008, s. 173)
Z textu by se zatím mohlo zdát, ţe neexistuje téma, kterým by se nollywoodští
tvůrci nezabývali, ale opak je pravdou. V legální distribuci je naprostým tabu nahota.
„Pokud násilí je všudypřítomné, sex je vidět málokdy, a kdyţ uţ, tak jeho zobrazení
je velmi prudérní,“ komentuje to Barrot (2008f, s. 49) s tím, ţe jak křesťané na jihu,
tak muslimové na severu země jsou v otázce milostných scén jednotní – tyto záběry
proto nedostávají schválení od cenzurního úřadu.27 Další kategorií filmů, které v Nigérii
téměř nevznikají, jsou pak filmy pro děti a mladistvé. Zde je patrný strach z nízké
profitability, jelikoţ zkušenost ukázala, ţe je rovněţ velmi obtíţné získat pro videofilmy
určené této věkové kategorii schválení od cenzorů (Barrot, 2008c, s. 36-37), a peníze
investované do jejich výroby se proto často nevrátí.28
2.2.2.5 Příslušníci diaspory na obrazovce i za kamerou
S pokračujícím rozšiřováním Nollywoodu mezi nigerijské menšiny po celém světě jsou
naopak na vzestupu náměty zabývající se zahraničím. Odhadnout, kolik potenciálních
27

Nutno podotknout, ţe pro export do ostatních afrických zemí toto představuje spíše výhodu
neţ nevýhodu. „Na rozdíl od mnoha západních filmů neobsahují nigerijská videa milostné scény,
které diváka uvádějí do rozpaků,“ cituje Barrot (2008f, s. 49) keňského novináře Ogovu Ondegu.
28
Mezi lety 2001 a 2008 se mnoţství filmů pro děti, které nedostaly povolení od NFVCB, zvýšilo
ze 36 % na 92 %. (Barrot, 2008f, s. 46)
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diváků nollywoodských videí se skrývá mezi nigerijskými krajany v cizině,
je však nesplnitelným úkolem i pro nigerijský parlament. Orgánem, který se zabývá
otázkami nigerijských menšin ve světě, je Komise pro záleţitosti diaspory
při Sněmovně reprezentantů29. Počátkem roku 2014 její předsedkyně v ţivém
televizním rozhovoru přiznala, ţe důvěryhodná statistika o počtech Nigerijců ţijících
v zahraničí neexistuje (Sahara Reporters, ©2014).
Zlepšení komunikačních moţností v průběhu 20. století umoţnilo mnohem
těsnější propojení emigrantů s jejich rodnou kulturou (či kulturou jejich předkůemigrantů) a přispělo k rozvoji tzv. „mediálních diaspor“. Příslušníci diaspory mají
„silné sentimentální nebo materiální vazby“ ke svým domovským zemím (Sinclair
a Cunningham, 2000, s. 18) a podle toho si vybírají, jaká média budou konzumovat.
Média určená migrantům konkrétních národností sice existovala jiţ dříve, vázala
se však obvykle na určité město či zemi. S příchodem nových médií však diaspory
vytvářejí publikum zcela nezávislé na prostoru a leckdy i času, coţ je i případ
nollywoodského zahraničního publika. Z diváků podobného kulturního zázemí přitom
Nollywood nesledují jen nigerijské menšiny sídlící v ostatních zemích afrického
kontinentu i mimo něj, ale i jiné početné skupiny Afričanů, kteří se rozhodli opustit
rodný světadíl (Samyn, 2013, s. 107). „[Nollywood] je v diaspoře velmi oblíbeným
obchodním artiklem, částečně i proto, ţe některé z těchto filmů se natáčejí v zahraničí,
často ve spolupráci s komunitou emigrantů,“ píše k tomu Samyn (2013, s. 100).
Za první nollywoodský film, který vznikl v Evropě, označuje Samyn (2013,
s. 101) Under Pressure z roku 1998, který byl natočený v Nizozemsku Nigerijci
tam ţijícími. Snímků vyrobených částečně nebo zcela v zahraničí začalo zejména
po přelomu milénia přibývat, a to jak v Evropě, tak v USA (Hoffmann, 2013, s. 121).
Většina těchto filmů zpracovává podobná témata – od kulturního šoku při příjezdu
do cizí země přes kaţdodenní strasti spojené s ţivotem v jiné kultuře aţ po problematiku
smíšených manţelství a dětí vzešlých z těchto svazků. Obecně ale platí, ţe mezi domácí
nollywoodskou tvorbou a tvorbou zahraniční existuje mnoho podobností. „Láska, drama
a zločin jsou rovněţ dominantními náměty,“ uvádí Samyn s tím, ţe oproti domácí
tvorbě se poněkud méně vyskytují témata náboţenská a okultismus, a to zejména
s ohledem na snahu přilákat i neafrického diváka (Samyn, 2013, s. 104-105).

29

V originále Nigerian House of Representatives’ Committee on Diaspora Affairs. (Sahara Reporters,
©2014)

36

Díky vzájemným podobnostem v tématech, morálních a psychologických
námětech i formě provedení označuje Haynes filmy se zahraniční tematikou
za samostatný, specifický ţánr v rámci Nollywoodu. U snímků, které jsou buď natáčeny
přímo v zahraničí, nebo se tomuto tématu věnují z pozice domácích nigerijských
tvůrců30, podle něj obvykle nechybějí tyto sekvence: úvodní pasáţ o odcizení
či strastech v cizině, krátká „turistická“ část, kdy hlavní postava objevuje nový svět,
následuje nákupní sekvence, která „spíše neţ turismus ukazuje konzumerismus“,
a romantická část (Haynes, 2013, s. 83-84). Zápletka vykrystalizuje během některé
z těchto sekvencí a hlavní hrdina stojí stejně jako v domácím nollywoodském filmu
na prahu nevratného ţivotního rozhodnutí. Často se v této souvislosti objevuje téma
nově nabyté svobody – v zahraničí zdánlivě není třeba dodrţovat nigerijské morální
normy (Haynes, 2013, s. 87-88).
Je však třeba si uvědomit, ţe drtivá většina nollywoodských filmů natáčených
na Západě stojí výhradně na spolupráci nigerijských domácích tvůrců s nigerijskými
tvůrci zahraničními – nejde tedy o klasickou koprodukci ve smyslu spolupráce štábů
dvou či více kultur. Té stojí kromě jiného v cestě diametrálně odlišný styl práce.
Na závratnou rychlost Nollywoodu a neustálou improvizaci nejsou filmaři ze západních
zemí zvyklí. Samyn popsala, jak takovou ojedinělou spolupráci vnímal jeden
z nigerijských reţisérů ţijících v Německu: „Němec se chce nejdříve posadit a nehledě
na to, jak dlouho mu to zabere, rozplánovat celý příští rok. Ale v Nollywoodu… ano,
existují přibliţné předprodukční plány, ale i ty se neustále mění. […] Kdyţ jsem
si [v Německu] vzal do ruky scénář a vyhodil z něj pár řádek, abychom měli rychleji
hotovo, byl z toho velký problém,“ uvedl Azubuike Erinugha, reţisér jednoho z mála
v pravém smyslu koprodukčních filmů The Champion Sportsman (Samyn, 2013,
s. 110). Na tomto snímku, stejně jako na filmu Half of a Yellow Sun, který v roce 2013
vznikl v koprodukci Nigérie a Velké Británie (IMDb, ©1990-2014c), či Ijé:
The Journey z roku 2010 vzešlém z koprodukce Nigérie a USA (IMDb, ©1990-2014d),
je znát podstatně vyšší rozpočet a nepřehlédnutelná je i proměna stylu hraní: mnohem
méně dramatických efektů a viditelně důkladnější příprava dialogů.
Pokud se však vrátíme k filmům v „koprodukci“ Nigerijců-emigrantů a jejich
krajanů doma, zjistíme, ţe ty jsou nollywoodským videím velmi podobné nejen

30

Ze „zahraničních“ filmů natáčených štáby sídlícími v Nigérii je někdy patrné, ţe filmaři vůbec Afriku
či dokonce Nigérii neopustili. Úvodní záběry na cizí zemi mohou být převzaté z jiného filmu a zbytek
děje se odehrává ve vnitřních kulisách. (Haynes, 2013, s. 75)
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tematicky, ale i co se praktických výrobních záleţitostí týká. Rozpočty jsou velmi nízké
a závisí především na vlastních zdrojích jednotlivých „nezávislých reţisérů“, technické
vybavení je často nekvalitní či zkrátka „z druhé ruky“, na výrobu těchto filmů je velmi
málo času a herci jsou většinou všichni Nigerijci – především emigranti, ačkoli někdy
je film pro větší úspěch natočen ve spolupráci s některou z nigerijských „domácích“
hvězd (Samyn, 2013, s. 117). I přes jejich původ lze proto tyto filmy, natáčené
v různých zemích za rozličných okolností a s různou mírou spolupráce s Nigerijci
sídlícími v Africe, podle Samynové (tamtéţ) i Haynese povaţovat za „nollywoodské“.
„Tento ţánr úţasně ilustruje integritu Nollywoodu jak estetickou, tak sociální. Jakkoli
je těţké definovat „Nollywood“ v nigerijském kontextu (patří do něj i jorubské a hauské
filmy?), jeho vnější hranice jsou zcela jasné a zřetelné,“ uvádí Haynes (2013, s. 76).
Zahraniční nollywoodské filmy navíc spojuje i cílová skupina. Přestoţe někteří
jejich producenti a reţiséři deklarují záměr proniknout s jejich pomocí i mezi diváky
z kultury své hostitelské země, kromě občasných titulků v místních jazycích
pro to mnoho nedělají – marketing mimo africkou komunitu obvykle zcela chybí
(Samyn, 2013, s. 111). Většina z těchto tvůrců cílí jednak přímo na „svou“
přistěhovaleckou komunitu, jednak na publikum v Nigérii, kam se upínají hlavní
distribuční snahy (Samyn, 2013, s. 111). „Přitaţlivost pro diváky z řad emigrantů
spočívá v jejich důrazu na strasti imigranta, do kterých se publikum diaspory můţe
vcítit, ať uţ proto, ţe si tito lidé těmito strastmi sami prošli nebo protoţe znají ty,
kterým se nevyhnuly,“ píše Hoffmann (2013, s. 125), jeţ se zabývala výzkumem
nollywoodských filmů z USA. Naopak pro diváky v Africe představují tyto snímky
nenápadný prostředek osvěty – boří mýty o bezstarostném ţivotě imigrantů
v neafrických zemích (Samyn, 2013, s. 103).

2.2.3 Cesta k divákovi
„Nigerijské video zavedlo novou, inovativní filmovou kulturu, zaloţenou na levné
a dostupné distribuci mimo kina spíše neţ skrze ně; ve skutečnosti vyřešilo mnoho
problémů s distribucí, které trápí filmaře po celém světě,“ tvrdí Lobato (2010, s. 339).
Systém nollywoodské distribuce je skutečně v mnohém revoluční. Filmy
zde reţiséři spolu s marketéry aţ na výjimky nevyrábějí pro diváky v kině,
ale pro publikum, které je sleduje z VCD či DVD na televizní obrazovce – ať uţ u sebe
doma, či na veřejnosti v tzv. videoklubu (Jedlowski, 2012, s. 438; Lobato, 2010, s. 340;
Miller, 2012, s. 118). Klíčovým ukazatelem úspěchu distribuce je proto mnoţství
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jednotlivých kopií filmů se ziskem prodaných konkrétním divákům, nikoli prodejnost
vstupenek do kina. „Zatímco v roce 2010 vzniklo v Nigérii 1 074 filmů, na domácí
snímky se prodalo pouze 117 563 vstupenek do kina (26 % z celkového počtu v tento
rok),“ uvádí Institut pro statistiku UNESCO (©2013, s. 12).
Je ale unikátní způsob nigerijské distribuce „od marketéra přímo k divákovi“
skutečně natolik inspirativní a pouţitelný pro země „prvního světa“, ţe se od Nigérie
„mají co učit“, jak tvrdí Lobato (2010, s. 350)? Následující část práce popíše přednosti
i slabiny tohoto systému.
2.2.3.1 Přízeň marketéra jako podmínka úspěšné distribuce
I pro mnohé odborné publikace zabývající se Nollywoodem je dnes Chris Obi Rapu
neznámým jménem. Přesto to byl on, kdo reţíroval Living in Bondage, první skutečný
nollywoodský hit (Bilen-Onabanjo, 2013, s. 109). Zatímco standardem ve větší části
filmového světa je sláva reţiséra, v Nigérii znají diváci především tzv. marketéry,
neboli například Kennetha Nnebueho. O neobvyklém vztahu reţisérů a marketérů,
respektive producentů a distributorů v jednom, se stručně zmínila jiţ podkapitola
věnovaná produkci. Tento způsob práce, při kterém úspěch filmu do značné míry závisí
na tom, zda je od počátku vytvářený pod záštitou a s finančním přispěním marketéra,
přináší mnohá úskalí zejména pro ty tvůrce, jeţ se z jakéhokoli důvodu ocitnou „mimo
systém“. Bezproblémový však není ani pro ostatní reţiséry.
„Je snadné pochopit, jak se z lidí, kteří prodávali videopřehrávače, stali
distributoři – měli vybavení potřebné pro rozmnoţování kopií,“ vysvětluje Obaseki
(2008, s. 74) velmi obecně princip, ze kterého vzešel nollywoodský prodejní systém.
V počátcích však ještě existovala snaha funkci producentů a distributorů oddělit.
Jak podotýká Obaseki, mj. vzhledem k podvodům s prodejními právy však byl systém
„producent – reţisér – distributor“ v nigerijských podmínkách neudrţitelný. „Tehdy
mnoho z nich [producentů] filmy ve skutečnosti nefinancovalo, jen skupovali práva.
Někteří producenti zašli tak daleko, ţe prodali práva na stejný film aţ třem různým
lidem,“ popisuje Obaseki (2008, s. 75) jeden z důvodů, proč se distributoři nakonec
rozhodli převzít kontrolu i nad produkcí.31 Během tohoto procesu se z prodavačů
elektroniky stali jedni z hlavních „hráčů“ Nollywoodu.

31

Důvodů to mělo samozřejmě více. Novia k hlavním z nich řadí špatné vztahy distributorů s producenty.
Ti si místo toho, aby vydělané peníze vrátili do produkce dalšího filmu, kupovali luxusní zboţí.
Distributoři tak začali mít pocit, ţe jim unikají potenciální zisky. (Novia, 2012, s. 11)
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Dnešní systém produkce a distribuce je tedy nastaven tak, ţe reţisér,
má-li k dispozici dobrý námět na film, se obvykle nejprve obrátí na marketéra
– a uzavřou-li dohodu, najde v něm jak „sponzora“ svého nového počinu, tak budoucího
distributora (Miller, 2012, s. 119). Často to však funguje i „naopak“: marketér poptá
reţiséra a dodá mu jak námět, tak herce. Reţisér pak působí pouze jako vykonavatel
marketérova záměru (Barrot, 2008d, s. 54). Marketéry si přesto nelze představovat jako
„velkoobchodníky“ – v nigerijském měřítku jimi sice ti největší jsou, nicméně
s rozměry distribučních firem obvyklými v Evropě či USA je velikost jejich podniků
nesrovnatelná. „Distribuce nigerijského videa má více společného s YouTube
neţ s Hollywoodem,“ píše k tomu Lobato (2010, s. 345). Na trhu je spousta malých
subjektů, ne jen několik větších – nefungují totiţ obvykle jako firmy s mnoha
pobočkami, ale jako sítě individuálních prodejců propojených dobrými obchodními
vztahy.
Stejně jako v produkční části, i u distribuce hraje v Nollywoodu roli rychlost
– zejména kvůli strachu z „pirátů“. Tento pojem má však v Nigérii poněkud jiný
význam neţ v Česku. Kromě toho, ţe „piráti“ samozřejmě mohou digitální obsah volně
šířit po Internetu32, mnohem častější je varianta ilegálního rozmnoţování fyzických
kopií. Na trţištích se kopie originálních VCD či DVD prodávají ve velkém a jedinou
moţností, jak od sebe odlišit originál a kopii, bývá jiný přebal filmu. Ty se totiţ vyrábějí
na přesný počet kusů – na rozdíl od nosičů, které si pro legální prodej kaţdý distributor
kopíruje sám (Alozie, 2010, s. 4; Novia, 2012, s. 22). Vodítkem pro rozpoznání kopií
není ani cena, neboť bývá stejná jako u originálů (Lobato, 2013, s. 347).
Kromě výše popsaného principu ale v Nigérii existuje ještě jedna forma
„pirátství“ – „remake“ stejného filmu pod taktovkou jiného reţiséra, respektive
marketéra, a to někdy i za spolupráce herců z původního snímku. „Několik týdnů
po úspěšném uvedení […] Dangerous Twins, se [herec v hlavní roli] Ramsey Nouah
objevil v předělávce stejného příběhu nazvané London Boy,“ upozorňuje Barrot (2008b,
s. 15) na dění kolem známého filmu z roku 2004. Rychlostí proto jednotliví marketéři
bojují proti oběma druhům nelegálních kopií – trh je třeba co nejrychleji zásobit
takovým mnoţstvím nahrávek, ţe „piráti“ nemají šanci objevit trhliny v uspokojování

32

V roce 2006 odhalila nigerijská policie v rámci akce proti kyberzločinu více neţ 25 nelegálních
webových stránek, kde bylo moţné zdarma zhlédnout nollywoodská videa. Většinu z nich provozovali
Nigerijci ţijící v zahraničí. (Jedlowski, 2013, s. 30)
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poptávky (Oladunjoye, 2008, s. 67).33 Distribuční sítě v Nigérii jsou proto velmi
flexibilní, nicméně i navzdory tomu a snahám Nigerijské komise pro autorská práva34
(NCC), která uţ od roku 1992 distribuci padělaných výrobků aktivně brání (NCC,
©2014), se „pirátům“ daří.
Na tomto místě je však opět nutné se vrátit ke zmiňovanému neobvyklému
vztahu marketérů a reţisérů. Zatímco problémy marketérů lze vyřešit dostatečnou
rychlostí distribuce, reţiséři a hlavně tzv. „nezávislí reţiséři“, na ní naopak mohou
prodělat. „Nezávislý reţisér“, který si svou produkci sponzoruje sám, často v závěrečné
fázi práce narazí na marketéra, který se ho snaţí ošidit (Novia, 2012, s. 19). Coby svůj
vlastní „producent“ totiţ tento reţisér dodá marketérovi určitý počet originálních
přebalů na příslušné nosiče. Jelikoţ si poté kaţdý distributor filmy kopíruje sám,
je jen na něm, zda jich nakopíruje více a část z nich prodá nelegálně, respektive
v nepravém obalu a bez zisku pro reţiséra-producenta. „Téměř všichni, které můţeme
označit za ‚piráty„, zároveň média duplikují a prodávají i legálně,“ popisuje Larkin
(2004, s. 295, in Lobato, 2010, s. 340) hlavní slabinu místního distribučního systému,
co se autorských práv týká.35 „Nehrálo roli, zda byl [můj] film uţ rozšířený po celé
Nigérii. Marketér o tom bezostyšně lhal,“ popsal své počáteční problémy „nezávislý
reţisér“ Novia (2012, s. 20). I reţiséři, kteří s marketéry běţně spolupracují,
však mohou podle něj být takto šizeni. Nestává se jim to ale tak často, protoţe nestojí
„mimo systém“, a tím pádem jsou marketérům přirozeně sympatičtější (tamtéţ).
2.2.3.2 Rozsah moci nigerijských cenzorů
O NFVCB, National Film & Video Censors Board neboli Národní cenzurní radě
pro film a video, uţ v této práci padlo několik zmínek. Pokud však hovoříme
o podmínkách nutných pro vstup filmu na trh, je třeba věnovat se jí podrobněji. Kromě
přízně marketérů hraje právě její rozhodnutí klíčovou roli v tom, zda se daný snímek
legálně objeví na trhu, či nikoli. Jiţ od roku 1993, kdy byla zřízena zákonem č. 8536,
od ní musejí všechny filmy a videa legálně dostupná v Nigérii dostat povolení
k distribuci, zahraniční tvorbu nevyjímaje (NFVCB, ©2010c).

33

Tento systém fungoval velmi dobře, dokud byly standardním médiem pro videa VHS a neprodané
kazety šlo snadno „recyklovat“ – nahrát na ně jiný film. S příchodem nepřepisovatelných VCD a DVD
je tato praxe mnohem riskantnější neţ dříve. (Jedlowski, 2013, s. 28-29)
34
V originále Nigerian Copyright Commission.
35
Nastává zde tedy zřejmý paradox, kdy se marketéři, kteří se sami podílejí na prodeji nelegálních kopií
(ve vztahu k reţisérovi), bojí nelegálních kopií od konkurence, jeţ naopak můţe zisk sníţit jim.
36
V originále NFVCB Act No. 85 of 1993. (NFVCB, ©2010c)
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„Posláním NFVCB je přispívat k pozitivní transformaci nigerijské společnosti
pomocí cenzury a klasifikace filmové tvorby a videí, spolu s vyvaţováním potřeby
zachování svobody slova v mezích zákona a omezením společenské újmy způsobené
filmy,“ deklaruje Rada na svých webových stánkách (NFVCB, ©2010d). Zároveň
se zavazuje postupovat tak, aby její kroky nebyly „zbytečně přísné“ (NFVCB, ©2010e).
Jak píše Barrot (2008f, s. 46), dohled NFVCB však ve srovnání s 90. lety zpřísnil
opravdu značně, coţ přináší kritiku řady marketérů, reţisérů, ale i některých fanoušků.
Zákaz prodeje či promítání určitého filmu obvykle NFVCB odůvodňuje snahou
o podporu pozitivního obrazu Nigérie a její kultury doma i v zahraničí, a obsah
tak hodnotí podle morálních kritérií specifikovaných podrobně v jejích směrnicích
(viz NFVCB, 2006).37
Diskuze o tom, jaký obsah filmů je ještě morálně přípustný a jaký uţ nikoli,
se ale dnes v Nigérii zdaleka neomezují na půdu cenzurního úřadu – naopak, toto téma
je předmětem sporů jak v médiích, tak v akademické sféře. Rozmíšky o obsahu
nollywoodských videofilmů se vyostřují jiţ od přelomu tisíciletí, kdy v roce 1999
tehdejší výkonný ředitel NFVCB Ademola James filmařům veřejně vytkl jejich přílišný
zájem o všechny „negativní prvky“ nigerijské kultury, zahrnující podle něho
okultismus, sektářství, čarodějnictví, ale také zvrácené sexuální praktiky včetně incestu,
rovněţ tak násilí (Alozie, 2010, s. 15). Kritici, kteří souhlasí s Jamesem, tvrdí,
ţe „videofilmy by mohly místní i zahraniční diváky o zemi poučit [… a …] ukazovat
nigerijské kulturní hodnoty v pozitivním světle, aby tak podpořily socioekonomický
rozvoj,“ jak píše Alozie (2010, s. 16). Jejich pohled na věc podporuje skutečnost,
ţe zdrcující kritika Nollywoodu z hlediska obsahu jeho tvorby se zdaleka nezastavuje
u nigerijských hranic – opakovaně zaznívá od příslušníků elit ostatních zemí afrického
kontinentu (Krings a Okome, 2013, s. 10).
Příznivci nigerijských filmů v jejich necenzurované podobě naopak oponují,
ţe „nigerijské videofilmy odvádějí dobrou práci při reflektování současného stavu země
v kontextu korupce, sociálních problémů, náboţenského pokrytectví a politického
násilí“ (Alozie, 2010, s. 16), coţ je podle nich ostatně jeden z důvodů, proč jsou
tak populární. Cenzura navíc podle nich kultivaci obsahů neprospívá. Poukazují
například na to, ţe do natáčení snímků určených pro klasickou televizní distribuci
se nyní mnoho reţisérů raději ani nepouští. Jelikoţ pro videofilmy na přenosných

37

Počet zakázaných filmů však NFVCB oficiálně nikde neuvádí, pouze počty schválených.

42

nosičích existují mírnější kritéria, tito filmaři se uţ ani nesnaţí natáčet snímky s vyššími
morálními standardy (Barrot, 2008f, s. 48).
Ať uţ mají filmaři na NFVCB jakýkoli názor, chtějí-li svůj film v Nigérii
distribuovat legálně, bez tzv. „Censorship Certificate“ neboli certifikátu o schválení
cenzory se neobejdou (NFVCB, ©2010c). A to i přes námitky vůči protekci některých
filmařů a marketérů, jimţ jsou podle oponentů NFVCB certifikáty vystavovány
automaticky, aniţ by jejich filmy prošly příslušným schvalovacím procesem (Obiaya,
2013, s. 265). U přidělování certifikací však kompetence Rady nekončí. „Úkolem
NFVCB není pouze klasifikovat filmy, ale také zajistit, ţe nebude docházet k prodeji
neschválených filmů a ţe na trhu budou operovat pouze distributoři s platnou licencí,“
dodává Obiaya (2013, s. 265). Zatím nepříliš úspěšné pokusy o kontrolu
nad distributory úřad odůvodňuje snahou o snazší regulaci trhu, respektive dohled
nad tím, zda jsou na trhu dostupné jen schválené filmy (Obiaya, 2013, s. 272).
2.2.3.3 Domácí distribuce Nollywoodu
Zatímco s výjimkou filmů natáčených přímo v zahraničních lokacích nemá produkce
nollywoodských snímků s mezinárodním trhem práce mnoho spojitostí, v distribuční
části je to jiné. Dříve neţ se však dostaneme ke způsobům distribuce Nollywoodu
za hranice Nigérie i Afriky, popíše tato podkapitola způsoby prodeje videofilmů
na jejich domácí půdě.
O mnoha aspektech distribuce nollywoodských videofilmů jiţ bylo pojednáno
v předchozích částech práce. Snaha vysoce flexibilních, neformálních sítí distributorů,
z nichţ někteří si kromě legálního prodeje přivydělávají výrobou padělků, kulminuje
na trţištích po celé Nigérii, která v rychlém tempu zásobují stále novými videonosiči.
„Videofilm […] představuje relativně levnou formu odpočinkové aktivity pro komunity,
které si nemohou dovolit chodit do kina nebo doma surfovat po Internetu. […] Hlavním
místem sledování videofilmů je domov,“ píše Lobato (2010, s. 343) a kromě finanční
stránky věci se odvolává i na to, ţe dívat se na filmy v pohodlí domova je v některých
čtvrtích bezpečnější neţ noční procházka do kina a zpět.
Trţišť a obchodů, kde si obyvatelé mohou za dostupnou cenu koupit filmová
VCD nebo DVD, je v zemi nepřeberné mnoţství – proslulé jsou ale zejména
ty v Lagosu, ve kterých se koncentruje nejvíce marketérů: konkrétně trţiště Idumota
(Novia, 2012, s. 15) a Alaba (Barrot, 2008b, s. 18). Existují ale ještě dvě další velká
centra produkce a distribuce nollywoodských videí. Město Onitsha a trţiště
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s elektronikou na tamní Iweka Road (Novia, 2012, s. 15) v bývalé Východní oblasti
Nigérie a Kano, centrum hauského videoprůmyslu na severu země (Noy, 2008, s. 79).
Některá z tamějších trţišť jsou venkovní, jiná krytá. Co však shodně charakterizuje
téměř všechny, je podle vyprávění místních filmařů chaos.
„Kdyţ jsem šel poprvé na Idumotu, očekával jsem, ţe uvidím rozsáhlý moderní
distribuční komplex. […] Místo toho […] jsem přišel k odpudivému bloku obchodů,
z nichţ kaţdý byl o velikosti vězeňské cely […]. Všechny byly vytapetované do očí
bijícími upoutávkami na videa,“ popisuje svůj záţitek z roku 2000 dnes jiţ slavný
reţisér Novia (2012, s. 15). „Organizace byla značně chaotická a bylo to velice
fascinující. Aţ později mi došlo, ţe v tom, co jsem právě viděl, se točí stovky milionů
nair.“ (Novia, 2012, s. 16)
Z důvodů, jeţ zmiňuje Novia, a rovněţ tak kvůli častým podvodům marketérů
vůči „nezávislým reţisérům“ popsaným výše, vzniklo v Lagosu kromě Idumoty a Alaby
ještě jedno centrum obchodu s videy – Surulere. Tamní obchody představují jakousi
alternativu k převládajícímu systému distribuce skrze marketéry, neboť na něm operují
sami „nezávislí reţiséři“. Jeho umístění v lagoské rezidenční čtvrti vzešlo z ryze
praktických důvodů. „Většina z nás má svůj byznys v Surulere, ve čtvrti, která
je tak trochu nigerijským ‚Hollywoodem„,“ píše k tomu reţisér Obaseki (2008, s. 75)
a dodává (tamtéţ): „Chceme se vyhnout nutnosti chodit na místa jako je Idumota,
kde v bahně procházíte mezi společenskou lůzou.“ Obchody v Surulere jsou však stále
v národním rozměru výjimkou a Idumota s Alabou zůstávají klíčovými prodejními uzly.
Typický nollywoodský divák si tedy svůj film vybere v jednom ze stánků
na některém z mnoha trţišť a pustí si ho doma na videu. Nemusí přitom ani vadit, pokud
nemá zavedenou elektrickou síť, či zda je zrovna výpadek proudu – většina obyvatel
Nigérie zvyklých pouţívat elektroniku disponuje vlastní přenosnou elektrocentrálou
(Lobato, 2010, s. 343). Zároveň je zde na místě podotknout, ţe skutečně typickými
diváky nollywoodských videí jsou ţeny (Novia, 2012, s. 33) – v některých oblastech
k tomu přispívá i tradiční způsob ţivota, kdy ţeny nechodí do práce, ale celodenně
pečují o domácnost. Na severu země některé z nich v důsledku islámské tradice téměř
nikdy neopouštějí prostory manţelova pozemku (Lobato, 2010, s. 343).
Kromě sledování videí v domácím prostředí pak mají zejména muţi jednu
oblíbenou alternativu – placenou návštěvu videoklubů (Evuleocha, 2008, s. 415;
Jedlowski, 2012, s. 438; Lobato, 2010, s. 344). „Nigerijské videokluby se staly
nejoblíbenějšími mezi nejniţšími vrstvami nigerijské populace, které si ne vţdy mohly
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dovolit koupit originály,“ píše Jedlowski (2012, s. 438) a připodobňuje záţitek
sledování filmů ve videoklubu ke „spíše kinu neţ obývacímu pokoji“ (tamtéţ). Tradice
videoklubů totiţ přímo navázala na televizní komunitní centra, o kterých byla řeč výše
(v části 1.3.2).38
Vedle zakoupení VCD či DVD nebo jejich sledování ve videoklubu ale existuje
také moţnost si filmy vypůjčit u specializovaného obchodníka (Jedlowski, 2012, s. 438)
a kromě toho lze některé z nich sledovat i v televizi. Programy zaměřené na Nollywood
najdeme u několika satelitních sítí (např. síť Multichoice Nigeria nebo MNet a její
24hodinový program Africa Magic vysílající pouze nigerijská videa), které sledují nejen
místní, ale i nollywoodští fanoušci z celého světa (Lobato, 2010, s. 344).
Na to, jaký film bude divák sledovat, má stejně jako v jiných zemích velký vliv
marketing. Neobvyklá je zde u něj ale výše investice vzhledem k celkové ceně výroby
filmu. „Ve skutečnosti je jednou z charakteristik Nollywoodu jeho tendence investovat
mnohem více do marketingu neţ do produktu jako takového,“ uvádí k tomu Barrot
(2008c, s. 39). Na ulicích v Nigérii se to projevuje všudypřítomnými plakáty
nalepenými na billboardech i sloupech (Alozie, 2010, s. 4), v jejichţ středu se obvykle
vyjímají fotografie hlavních postav a slavných herců v dramatických pózách. I trailery
v televizi jsou dnes jiţ běţnou záleţitostí (Novia, 2012, s. 68).
2.2.3.4 Distribuce Nollywoodu za hranice Nigérie
„Nigerijská videa […] se stala velice populární v místech jako je Ghana, Zambie,
Uganda, Keňa, Tanzanie, Kongo, Jihoafrická republika a Namibie. Přilákala také široké
publikum z diaspory v Evropě, USA, Kanadě a v Karibiku […],“ vypočítává Jedlowski
(2013, s. 32). „V Kinshase […] je konţští bilingvní pastoři překládali a komentovali
během mší […]. V Keni ovlivnily místní módu natolik, ţe uţ i politici byli spatřeni
v nigerijských róbách,“ upozorňuje Krings (2010, s. 89). Tato část práce se téţ bude
věnovat několika hlavním oblastem výskytu nollywoodské tvorby mimo Nigérii
a jejímu exportu na tato území.
Historie rozšíření nollywoodské produkce do jednotlivých zemí je různá a nelze
ji zobecnit, ale lze říci alespoň to, ţe za exportem prvních filmů do zahraničí všude stáli
nigerijští migranti (Jedlowski, 2013, s. 32). Velmi dobrého přijetí, minimálně
u většinového publika, se Nollywoodu dostalo v jiných afrických zemích – od začátku
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Zjistit přesný počet videoklubů v zemi není moţné, nicméně v roce 2008 Barrot (2008c, s. 38)
odhadoval, ţe jich můţe být asi 23 tisíc.
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pro ně představoval vítanou alternativu k tehdy převládajícím filmům z neafrických
států. A nejen to: „V Tanzanii, Keni, Ugandě a Jiţní Africe například Nollywood
poslouţil jako modelový příklad způsobu filmové produkce a inspiroval růst místních
filmových průmyslů,“ podotýkají Krings a Okome (2013, s. 1). Paralelou k tomuto
úspěchu se stala skutečnost, ţe i v zemích mimo Afriku dnes Nollywood nesledují
jen příslušníci nigerijské menšiny, ale rovněţ tak jiní obyvatelé afrického původu
či jejich potomci.
Co se distribučních kanálů mezi Nigérií a zahraničím týká, export videí v rámci
Afriky probíhá velmi podobně jako prodej v Nigérii: závislý je především
na neformálních sítích obchodníků. „Na hraničních přechodech mezi Nigérií a Nigerem
nabízejí překupníci [s filmy] nigerijská videa celníkům jako úplatky; takto se filmy
dostaly do Nigeru,“ popisuje Oladunjoye (2008, s. 63) jeden z příkladů rozvoje
nollywoodské distribuce do sousední země. „Nezáleţí na tom, zda [jednotliví
obchodníci vyhýbající se clu] pašují větší nebo menší mnoţství, výsledným efektem
je to, ţe přes hranice se dostanou tisíce filmů,“ dodává k tomu Abdoulaye (2008, s. 99).
Skrze „pirátské“ obchodní sítě filmy putují aţ do Tanzanie (Krings, 2010, s. 75)
nebo Keni (Ondego, 2008, s. 114).
Pravdou je, ţe naopak snahy zahraniční distribuci formálně správně zlegalizovat
nemusejí být vţdy úspěšné. Nigerská televize Tal-TV se v začátcích vysílání
nollywoodských filmů snaţila k této činnosti získat svolení od nigerijských producentů,
ale nakonec se kvůli „problémům s komunikací“ spokojila s vyjádřením nigerijské
ambasády. Ta jim vysílání povolila s odůvodněním, ţe rozšiřování povědomí
o nigerijské kultuře je pro jejich zemi prospěšné (Abdoulaye, 2008, s. 100). Podobná
situace nastala rovněţ v Demokratické republice Kongo, kde ale nakonec vysílání
nollywoodských filmů mj. i z důvodů porušování autorských práv na určitou dobu
zakázali. Nicméně nikoli na základě poţadavků nigerijských producentů, ale v důsledku
stíţností konţských filmařů. „My platíme daně, abychom mohli vysílat, a předtím musí
být naše hudba i děj schválené cenzurním úřadem; ale nigerijská videa se vysílají,
aniţ by provozovatelé programů platili jakékoli daně či poplatky nigerijským
producentům,“ zněl podle Fuity a Lumisy (2008, s. 107) jeden z argumentů.
Jak je z výše uvedeného patrné, distribuce nollywoodských videí napříč Afrikou
probíhá zejména prostřednictvím fyzického rozšiřování jejich kopií – a v globálním
měřítku tomu není jinak. „Fyzický prodej je dominantní metodou globální distribuce
Nollywoodu,“ uvádí Miller (2012, s. 125). Z větší části je mezinárodní prodej těchto
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kopií nelicencovaný a producentům se zisky nevracejí (Jedlowski, 2013, s. 31; Miller,
2012, s. 125; Oladunjoye, 2008, s. 66). K tomu, aby se film dostal z Nigérie ve velkém
aţ do zámoří, stačí přitom obchodníkům pouze jedna kopie filmu – tu mají potom
prodejci v obchodech se zboţím pro diasporu k dispozici, a kdyţ přijde zákazník,
na místě mu v případě zájmu vyrobí vlastní, popisuje Miller (2012, s. 125) praxi běţnou
i v Londýně. „[…] trţiště Peckham v South London bylo [co do objemu prodeje]
v polovině 90. let dokonce silnější neţ stánky v Idumotě a Onitshe,“ tvrdí Jedlowski
(2013, s. 31) na základě rozhovorů s lidmi z praxe.
Ještě významnějším centrem nollywoodské distribuce neţ Londýn, respektive
Velká Británie s početnou nigerijskou menšinou, je podle Jedlowského (2013, s. 31)
mimo africký kontinent USA. Ačkoli i ve Velké Británii v posledních letech vznikají
iniciativy za aktivní spolupráci s nollywoodskými producenty, ve Spojených státech
se ji uţ v ojedinělých případech daří naplňovat v praxi. Zářným příkladem je African
Movies Mall v New Yorku – majitel obchodu Rabiu Mohammed nejdříve prodával
nelegální kopie filmů, ale časem zjistil, ţe přímá spolupráce s producenty je pro něj
výhodnější, neboť má přístup k širšímu sortimentu. Za to, ţe producenti videa prodávají
přes jeho obchod, jim odevzdává fixní smluvní odměnu (Miller, 2012, s. 127-128).
Kromě toho, ţe existence African Movies Mall dokládá, ţe legální prodej
Nollywoodu v zahraničí je realizovatelný, je zároveň průkopníkem zajímavého trendu,
v distribuci jiného filmového průmyslu nevídaného. Filmy, které se chystá prodávat,
Mohammed sám „vylepšuje“ – podle svého uváţení zasahuje do střihu i zvukové stopy,
je-li to technicky moţné. Přebaly „jeho“ DVD rovněţ dostanou zcela jinou podobu,
přibliţující je hollywoodskému stylu (Miller, 2012, s. 128).
Výše popsaná praxe není v rámci globální distribuce Nollywoodu ničím
neobvyklým. Bez vědomí původních marketérů nechávají „piráti“ videa často
předabovat do lokálních jazyků, popřípadě vloţené ukázky na další filmy nahradí třeba
reklamami cílenými na příslušníky africké diaspory (Jedlowski, 2013, s. 33). V těchto
případech však můţe být později problém takto „vylepšený“ film legálně prodat
– šance, ţe všichni ve výrobním řetězci mají autorská práva na všechny změny, které
ve snímku provedli, je velice nízká. Někdy to přitom platí uţ i o originální produkci
z Nigérie, kde je obzvláště pouţívání nelicencované hudby poměrně časté (Miller, 2012,
s. 128).
Právě
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nollywoodské filmy v účasti na mnoha mezinárodních festivalech mimo Afriku – jinak
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jedné z ideálních platforem pro seznámení diváka z odlišné kultury s jiným typem
zábavní tvorby. Nollywoodská produkce je pravidelně k vidění na Mezinárodním
filmovém festivalu v hlavním městě Nigérie Abuji (FAD Productions, ©2014) a někteří
tvůrci jiţ byli v průběhu let pozváni i na Panafrický festival filmu a televize
v Ouagadougou (neboli FESPACO). Ten je v oblasti filmu orientovaný především
na klasickou kinematografii a bývá pravidelně kritizován za opomíjení či přímo
diskriminaci nollywoodských tvůrců (Akande, ©2013). Nigerijští filmaři a herci také
kaţdoročně sbírají ocenění Africké filmové akademie – ceny Africa Movie Academy
Awards (AMAA), které jsou africkým ekvivalentem Oscarů (AMAA, ©2014). Je zde
ale nutné upozornit na to, ţe ačkoli mnozí z těchto oceňovaných tvůrců z Nollywoodu
vzešli (například reţisérka filmu B for Boy, který v roce 2014 vyhrál v kategorii
Nejlepšího filmu v africkém jazyce, Chika Anadu), dnes se vůči Nollywoodu vymezují
(Aigbokhaevbolo, ©2014a).
Co se týká přítomnosti nollywoodských filmů na mezinárodních festivalech
a soutěţích za hranicemi Afriky, novinové titulky v Nigérii v květnu 2014 hlásaly,
ţe Nigérie má „šanci na Oscara“. Americká Akademie filmového umění a věd
(tzv. AMPAS) totiţ ustanovila nigerijskou dvanáctičlennou komisi pro výběr filmu
pro nominaci do kategorie Nejlepší cizojazyčný film. Nakonec však k rozhořčení mnoha
filmařů ţádný nenavrhla, jelikoţ ani jeden „nesplnil základní kritéria výběru“, uvádí
Aigbokhaevbolo (©2014b). Ani jiný významný úspěch Nollywoodu v mezinárodních
soutěţích není známý.
Obecně vzato lze říci, ţe Nollywood bývá mezi většinovým obyvatelstvem
neafrických zemí opomíjen a známý je zejména mezi příslušníky africké diaspory.
Předpoklad nigerijských producentů, ţe jakýkoli prodej jejich prací v zahraničí
je důkazem toho, ţe jejich filmy mají západní publikum (Ajibade, 2013, s. 266),
rozporuje Ajibadeho výzkum v Evropě. V roce 2005 nechal Ajibade vyplnit dotazníky
112 obyvatelům západního původu ze Švýcarska, Německa, Belgie a Velké Británie,
kteří buď nějaký nollywoodský film uţ viděli či kterým ho sám pustil. „[…] 100 %
respondentů si myslí, ţe nigerijská videa se západnímu publiku líbit nebudou,“
píše Ajibade (2013, s 273). Dodává (tamtéţ), ţe z dotazníků jednoznačně vyplynul
důvod – „nedbalost producentů vůči technickým a produkčním detailům“, které jdou
proti očekávání diváka z kultury, kde se určité skupiny fanoušků dokonce baví hledáním
co největšího mnoţství produkčních chyb ve filmech. „Zdá se, ţe data naznačují,
ţe nigerijská videa v současné době západní publikum nemají. […] Nigerijská videa
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se na Západě prodávají a distribuují, ale hlavně mezi Afričany a jinými migranty,“
shrnuje Ajibade (2013, s. 280) své poznatky.
V Evropě i USA se tak nollywoodská tvorba spíše neţ v soutěţích o významná
ocenění objevuje v podobě několikadenních festivalů, kde jde více o podívanou
pro zvídavé diváky neţ o hlavní cenu. V Paříţi v roce 2015 proběhne uţ třetí ročník
festivalu Nollywood Week (Nollywood Week, ©2014) a podobná přehlídka filmů
nazvaná Nollywood Film Festival Germany se v září 2014 poprvé uskutečnila
ve Frankfurtu nad Mohanem (Emedolibe, ©2014). „Naplánované aktivity mimo jiné
zahrnují: kaţdý den promítání těch nejlepších nollywoodských filmů, hudební koncert,
besedu na téma nigerijského filmového průmyslu, stejně tak jako ocenění některých
z nollywoodských talentů, kteří Nollywood proslavili ve vzdálených koutech světa,“
psal tehdy Emedolibe (©2014).
Festivaly nollywoodských filmů jsou v Evropě ale stále pouze ojedinělé
a pravděpodobnost, ţe se průměrný evropský divák v kině setká s nollywoodským
filmem, je velmi malá – podle ročenky European Audiovisual Observatory (2014,
s. 233) připadalo v roce 2011 pouze zhruba 1,5 % prodaných vstupenek do kina
na kategorii „zbytek světa“, tj. všechny země světa kromě Evropy, USA a Japonska.
V Česku to bylo podle stejné statistiky dokonce ještě o procento méně.
2.2.3.5 Aktuální pozice Nollywoodu v Česku
S cílem zjistit aktuální stav distribuce nigerijských filmů v Česku a ilustrovat současnou
pozici Nollywoodu na české kulturní scéně poloţila autorka devíti největším filmovým
distributorům na českém trhu39 čtyři následující otázky: „1. Distribuovala někdy vaše
společnost nollywoodské videofilmy či obecně nigerijskou kinematografii? 2. Pokud ne,
uvaţovali jste někdy o tomto kroku? Máte to v plánu? 3. Pokud ani na otázku č. 2
neodpovídáte kladně – proč nikoli? 4. Víte o nějakých distributorech, kteří s těmito
filmy obchodují?“
Výsledky ankety vypovídají jednoznačně v neprospěch Nollywoodu v Česku
– ani jeden distributor neodpověděl na ţádnou z otázek kladně. Jako důvod nezájmu
o Nollywood uvádějí obchodníci nedostatečný trţní potenciál. „Mnoho kulturně bliţších
filmů na českém trhu totálně propadne a jejich distribuce se nevyplatí – třeba i polské

39

Podle European Audiovisual Observatory (2014, s. 67) byl podíl těchto firem na českém trhu v roce
2011 následující: Bontonfilm 35, 1 %, Falcon 30,2 %, Warner Bros. 11,8 %, Bioscop / Magic Box 7,6 %,
Hollywood Classic Entertainment 6,1 %, Film Europe 3 %, Aerofilms 2,8 %, Pegasfilm 0,6 %, Cinemart
0,6 %, ostatní 2,3 %.
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filmy. Myslím, ţe lidé o to nemají zájem,“ řekl k tomu ředitel společnosti Pegasfilm Jan
Lengyel (27. října 2014, telefonní rozhovor). Ředitel distribuce Bontonfilmu, firmy
s největším podílem na českém trhu ve výši 35,1 % (podle dat za rok 2011 v European
Audiovisual Observatory, 2014, s. 67), Ondřej Kulhánek, po výčtu podobných důvodů
dodal: „Samozřejmě nevylučujeme moţnost, ţe se v této národní kinematografii objeví
klenot, který bude mít šanci uspět i na našem trhu, v takovém případě bychom
se distribuci podobného titulu určitě nebránili.“ (10. listopadu 2014, e-mailová
korespondence).
Kompletní přehled všech odpovědí českých filmových distributorů poskytuje
Příloha č. 1. Anketa jednoznačně vyvrátila moţnost, ţe jakýkoli z distributorů
do minimálního podílu 0,6 % trhu v ČR někdy prodával či uváděl nollywoodské
snímky. Na základě rešerše se lze rovněţ domnívat, ţe v Česku zatím neproběhl
ani ţádný tematický festival. Český divák se tak k nollywoodským filmům můţe dostat
prakticky pouze z vlastního zájmu prostřednictvím některého z webových serverů
či přímým kontaktem s nigerijskou komunitou.
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Nollywood optikou globalizačního diskurzu

3

V důsledku politicko-ekonomických změn i technologického pokroku posunulo
ve 20. století stále zrychlující se „srůstání“ světa mediální komunikaci na zcela novou
úroveň. Proměnám mediální sféry, charakterizovaným nevídaným nárůstem objemu
přeshraniční
a

s ní

komunikace,

souvisejícím

zvýšenou

domnělým

koncentrací

stíráním

vlastnictví

rozmanitosti

v oblasti

publikovaného

médií
obsahu

(Hesmondhalgh, 2013, s. 402-413), je na poli sociálních věd věnována velká pozornost
jiţ zhruba 50 let. Jako v Africe nepřehlédnutelný, v Evropě a USA pro většinového
diváka téměř neviditelný fenomén se i Nollywood se všemi svými pro západní svět
neobvyklými charakteristikami rychle stal vděčným předmětem studií věnujících
se proudění globálních komunikačních toků.
První velkou vlnu zájmu o tato témata podnítila dekolonizace imperiálních drţav
a jejich přetrvávající silné vazby na bývalé koloniální velmoci, ať uţ v podobě obchodu
se surovinami, tak i s kulturním zboţím. Obavy o to, jaké následky můţe mít intenzivní
propojování světa pro jednotlivé národy, však začaly skutečně gradovat aţ s reálnými
dopady tzv. neoliberální politiky na podobu mezinárodní scény od 70. let 20. století.
Po postupném rozšíření idejí privatizace, liberalizace a deregulace do jednotlivých
regionů došlo v 90. letech k tomu, co Hesmondhalgh popisuje jako tzv. „čtvrtou vlnu
marketizace“ – neboli „konvergenci telekomunikací, médií a počítačů“ po celém světě
v důsledku deregulace na globální úrovni (Hesmondhalgh, 2013, s. 134). Hladké přijetí
neoliberální politiky v bývalých koloniích je podle některých autorů moţné přičíst
nutnosti přistoupit na podmínky Západu výměnou za příslib budoucí spolupráce
či pomoci, například v podobě půjček (Musa, 2011, s. 335). Reformy přitom poskytly
jasnou výhodu průmyslově vyspělým zemím, jimţ se značně rozšířila vývozní teritoria.
V sociálních vědách vykrystalizovaly tyto procesy v několik dekád trvající
debatu o moţném jednosměrném toku globálním komunikace a hrozbě splynutí
světových kultur v jednu kulturu univerzální. Proti těmto varovným tezím, stavějícím
na paradigmatu kulturního imperialismu, vznikl později o poznání optimističtější směr
uvaţování, Mirrleesem (2013, s. 20) označovaný za „kulturní globalizaci“. Otázka,
zda silné mediální konglomeráty ze západních zemí určují téma i tón společenské
diskuze po celém světě, či zda vedle nich existují nezávislé „protiproudy“, které jejich
vliv vyvaţují, zůstává ve vzájemných diskuzích zastánců obou táborů otevřená
aţ do dnešních dnů – přičemţ oba pouţívají Nollywood jako důkaz svých argumentů.
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Tato část práce postupně ukáţe, jakými otázkami ve vztahu k Nollywoodu
se zmiňovaná paradigmata zabývají a na čem svou argumentaci staví, a obě proto
průběţně i blíţe představí.

3.1

Kulturní imperialismus a fenomén nigerijského videa

„Teze kulturního imperialismu říká, obecně vzato, ţe mocné země vyuţívají kulturní
prostředky, aby dosáhly svých imperialistických politických nebo ekonomických cílů,
kterých v minulosti dosahovaly prostřednictvím vojenských sil a okupace. […] Během
tohoto procesu autonomie přijímajících zemí, stejně jako jejich kultura, hodnoty
a identita, oslabí nebo zanikne.“ (Morris, ©2008) Neboli tato teorie tvrdí, ţe světové
mocnosti vyuţívají kulturních statků k tomu, aby bez pouţití násilí pozměnily kulturu
jiných, méně rozvinutých či zkrátka ekonomicky slabších zemí ke svému prospěchu.
Tím, ţe se obyvatelstvo cizí země naučí ţít podle hodnot velmoci, automaticky
se vytvoří poptávka po jejím zboţí, respektive rovněţ to pomůţe zakořenit ideologii
kapitalismu, není-li doposud v dané zemi akceptována.
O Nollywoodu se často hovoří jako o unikátním fenoménu, který nemá ve světě
srovnání, ať uţ co do způsobu produkce, distribuce či chování publika. Rovněţ tak
je označován za regionální, africkou záleţitost a jak je patrné z části zabývající
se distribucí, příslušníci jeho publika mají z drtivé většiny africké kořeny. Asociace
s kulturním imperialismem se proto nenabízejí hned, neboť jak můţe být takto
„jedinečný“ systém v jakémkoli smyslu kopií systému západního (či jakéhokoli jiného)?
Co naopak přichází na mysl, je Nollywood jako důkaz určitého vzdoru tzv. třetího světa
proti westernizované kultuře, moţný důkaz „protiproudu“ v globálních komunikačních
tocích a symbol úpadku neokolonialismu. Jak ukáţe tato podkapitola, zdaleka to nemusí
být tak jednoznačné.

3.1.1 Reflexe konceptu na Západě a v bývalé kolonii
Paradigma nazývané „kulturní imperialismus“ nabylo na síle poté, co ve 2. polovině
20. století v některých světových regionech vyprchala vlna euforie z politického,
ekonomického i technologického pokroku několika předchozích desetiletí – dopadům
snazšího propojování světa se začala věnovat akademická obec a zvláště ta v Jiţní
Americe bila na poplach. Podle Roachové (1997, s. 47-48) patří k nejvýznamnějším
zakladatelům kulturního imperialismu jako nového tématu sociálních věd Venezuelan
Antonio Pasquali (a jeho práce jiţ z roku 1963), Argentinec Mario Kaplún (1973) a také
Bolivijec Luis Ramiro Beltrán (1976). Ti všichni se zabývali masivním exportem
52

konkrétně kultury USA do méně rozvinutých zemí a tím, jak široké můţe mít tento
proces důsledky.
Téma poté s velkým zájmem převzaly vědecké obce z (bývalých) koloniálních
impérií, jelikoţ kulturní imperialismus odhaloval a kritizoval skrytě agresivní chování
jejich rodných zemí, přesahující údajně aţ do tehdejší doby. Koncept dopodrobna
rozpracovaly, „aby prozkoumaly roli, kterou globalizující se a korporátně řízená
komunikace a elektronická média hrají v nastolování a udrţování nerovných
ekonomických

a

kulturních

mocenských

vztahů

mezi

imperiálním

‚jádrem„

a ‚periferiemi„, mezi světovým ‚Severem„ a ‚Jihem„, mezi bohatými a chudými
zeměmi“ (Mirrlees, 2013, s. 21). Pomáhali jim v tom i vědci z bývalých kolonizovaných
území – v Nigérii se touto otázkou zabývalo minimálně pět univerzit (Musa, 2011,
s. 330).
V době největší slávy tohoto konceptu, v 70. letech 20. století, se jedněmi z jeho
světově nejznámějších autorů stali Herbert Schiller z USA40 a Belgičan Armand
Mattelart41 (Štětka, 2013a).42 Navzdory tomu, ţe kulturního imperialismu coby souboru
jednání se můţe dopouštět jakákoli mocná země, která vyuţije slabin jiného státu
k vybudování nového odbytiště pro své zboţí, se tento koncept jiţ prostřednictvím jeho
zakládajících děl zúţil převáţně na kritiku skryté rozpínavosti USA. Nebylo to však
bezdůvodné – jejich vliv nejen v kulturní sféře začal být po konci druhé světové války
čím dál větší, a to mimo jiné i proto, ţe dokázaly uspokojit poptávku tam, kde válkou
zdevastované Evropě nestačily na dodávky zboţí síly. Hollywoodská filmová studia
si ve světě vydobyla silnou pozici jiţ v 1. polovině 20. století, například ve 20. letech
připadalo na hollywoodskou produkci aţ 80 % všech světových promítání (BoydBarrett, 1977, s. 122), a v poválečném období získalo odvětví zábavního průmyslu
ve Spojených státech před zbytkem světa náskok v televizní produkci. Uţ v roce 1953
mělo v USA televizor na 20 milionů domácností (Finler, 2003, s. 14), které tehdy
tvořily zřejmě celosvětově největší televizní publikum v jedné zemi.
40

Důleţitá byla zejména jeho kniha Mass Communication and American Empire, 1969; později kniha
Communication and Cultural Domination, 1976.
41
Se spoluautorem Arielem Dorfmanem vydali How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology
in the Disney Comic, 1975.
42
Dominancí jednoho či určité skupiny regionů nad jinými se ještě před nimi zabýval také Immanuel
Wallerstein, který v roce 1974 představil tzv. teorii světového systému. Svět v ní rozdělil na tři zóny:
centrum, semiperiferii a periferii. Vztahy mezi nimi měly mít jasnou strukturu s dominantním centrem
a naopak téměř přehlíţenými periferiemi, jeţ měly na dění na globální scéně zanedbatelný vliv.
Zaměříme-li se na oblast komunikace, bylo podle Wallersteina – i některých mladších autorů – evidentní,
ţe přeshraniční informační toky plně odpovídají této pevné struktuře. „Její účinky jsou zřejmé v kvantitě
a kvalitě mezinárodního zpravodajského toku a pokrytí.“ (Chang, 1998, s. 532)
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A tak zatímco impériem-kolonistou byla pro Nigérii Velká Británie,
co se importu audiovizuální produkce v postkoloniálním období týká, i zde byly
od počátku synonymem vlivu Západu USA – ačkoli zřejmě ne do takové míry jako
například v Evropě, jelikoţ filmová tvorba z dovozu se zde začátkem 2. poloviny
20. století dělila na několik samostatných větví. Kromě filmů z Hollywoodu (zejména
kovbojek) se v Nigérii zhruba do poloviny 70. let, tedy před nigerianizací filmového
průmyslu a uzavřením téměř všech kinosálů (viz část 1.3.1.2), často promítaly rovněţ
bollywoodské filmy (to zejména v hauské severní části Nigérie) a snímky z Hongkongu
(Obaseki, 2008, s. 72). Dnes, kdy se místní diváci ke klasické kinematografii pozvolna
vracejí, vede uţ v ţebříčcích prodejnosti vstupenek jednoznačně Hollywood. Například
v roce 2010 bylo v Nigérii devět z deseti nejnavštěvovanějších filmů v kinech původem
z USA či vyrobených v USA v koprodukci s další západní zemí – pouze druhý
nejnavštěvovanější snímek (se zhruba 54 tisíci zakoupených lístků) byl nigerijský
Ijé: The Journey (UNESCO Institute for Statistics, ©2014)43. A tak i přesto, ţe návštěva
kina dnes v Nigérii stále není ničím běţným, na poli audiovizuální zábavy představují
USA pro Nollywood hlavního konkurenta.
Vlivu Spojených států v oblasti zábavy, ale i jejich dalších průniků do nigerijské
komerční sféry si začali brzy po vyhlášení nezávislosti v roce 1960 všímat místní
akademici. Nerovnoměrné mocenské vztahy mezi Západem a zeměmi tzv. třetího světa
a jejich dopad nejen na média a kulturu se staly jedním z klíčových témat nigerijských
společenských věd v 70. a 80. letech (Musa, 2011, s. 330). „[…] Nigerijci se stávali
stále závislejšími na západních zemích – z hlediska módy, hudby, symbolických obrazů
a sebereflexe, coţ bylo zcela v rozporu s národní touhou po vlastním sebeurčení,
očekávaným od nezávislosti,“ vysvětluje Musa (2011, s. 331) zájem o tuto
problematiku.
Nebyla to však jen Nigérie, která touţila po opravdovém osamostatnění. Snahu
mj. bývalých afrických kolonií prosadit legálními mechanismy větší rovnováhu
v informačních tocích reprezentovala v politické aréně iniciativa NWICO (New World
Information and Communication Order), kterou zaštítilo UNESCO a od roku 1973 byla
prosazována spolu s programem NIEO (New International Economic Order) (Padovani,
©2008). Ačkoli související debata se rozvíjela jiţ od konce 50. let, za několik desetiletí
své existence nepřinesla ţádné významné výsledky a vystoupení USA (1984) a Velké
43

Nutno podotknout, ţe zatímco Institut pro statistiku UNESCO tento film kategorizuje jako nigerijský,
jinde je uváděn jako koprodukce Nigérie a USA (IMDb, ©1990-2014d).
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Británie (1986) z organizace UNESCO ji definitivně ukončilo (Štětka, 2013a).
Globálním komunikačním tokům byla ponechána volnost a jiţ několik let poté čekala
nigerijský audiovizuální průmysl deregulace (viz část 1.3.2.4). V období nových
moţností spojených s potenciálním přílivem zahraničního kapitálu do tohoto odvětví
však poněkud překvapivě nastal boom místního kulturního fenoménu Nollywoodu,
zdánlivě vyvracejícího teorie o homogenizaci světových kultur v důsledku otevření
hranic.

3.1.2 Základní teze konceptu a otázky spojené s Nollywoodem
Od 70. let studium kulturního imperialismu značně pokročilo, jeho základní myšlenky
se však nemění. I dnes lze v souvislosti s ním hovořit o imperialismu mediálním,
diskurzu národa a nacionality a jeho proměnách (existuje nějaká „čistá“ národní
kultura?), kritice globálního kapitalismu a například související homogenizaci
mediálních obsahů i spotřebitelských produktů a kritice tzv. modernizace jakoţto
„westernizace“ (Tomlinson, 1991, s. 19-28). Aktuální výčet charakteristik tohoto
paradigmatu poskytl před dvěma lety Mirrlees (2013, s. 25-32), přičemţ se soustředil
na světovou dominanci USA.
Podle Mirrleese je kulturní imperialismus povaţovaný za součást a produkt
„tradičního“ (politicko-ekonomického) imperialismu (Mirrlees, 2013, s. 25) – toto
paradigma rozděluje svět na dominantní mediální centrum (USA) a mnohem slabší,
ovládané periferie (tamtéţ, s. 26), přičemţ export amerických médií závisí
na současném exportu kapitalistického modelu mediálního průmyslu a odbourávání
veřejnoprávního modelu (tamtéţ, s. 27). Sjednocení modelu komerčních médií
v kapitalistický pak podporuje rozšíření kapitalismu i do jiných sfér (tamtéţ, s. 27),
představuje Mirrlees klíčové charakteristiky tohoto konceptu.44
Jinými slovy, USA jako světové mediální centrum nechávají pomocí rozšiřování
svých kulturních obsahů do různých koutů světa cíleně zakořenit myšlenku
44

Mirrleesův seznam charakteristik se skládá celkem z deseti tezí a tento text bude postupně pracovat
s těmi pro Nollywood nejrelevantnějšími. Přehled všech tezí: 1) kulturní imperialismus je součástí
a produktem „tradičního“ (politicko-ekonomického) imperialismu, 2) svět rozděluje na dominantní
mediální centrum (USA) a mnohem slabší, ovládané periferie, 3) mediální tok informací je jednosměrný,
vychází z USA, 4) export amerických médií závisí na současném exportu kapitalistického modelu
mediálního průmyslu a odbourávání veřejnoprávního modelu, 5) sjednocení modelu komerčních médií
v kapitalistický podporuje rozšíření kapitalismu i do jiných sfér, 6) americká vláda aktivně podporuje
dominanci korporací z USA prosazováním myšlenky „volného toku informací“, 7) americké korporace
prezentují nacionálně laděný obsah podporující „americký způsob ţivota“, 8) pomocí zábavních médií
mění velké korporace kulturu méně vlivných zemí, 9) vlivy amerických zábavních médií na jiné kultury
jsou negativní, 10) kulturní imperialismus patří k postkoloniálním paradigmatům. (Mirrlees, 2013,
s. 25-32)
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komodifikace kultury (a nejen jí). Bez tohoto „historického procesu, při kterém jsou
kulturní produkty a sluţby stále častěji vyráběny, aby mohly být kupovány a prodávány
na kapitalistických trzích” (Hesmondhalgh, 2013, s. 414) by sice nemohla existovat
ţádná média, například knihy neboli komodifikované psané slovo; tento termín se však
v souvislosti

s kulturním

imperialismem

pouţívá

pejorativně

–

stejně

jako

komercionalizace, snaha o co největší trţní úspěšnost daného produktu (Jirák, 2005,
s. 19), je často spojován s procesem záměrného rozšiřování kapitalistické ideologie
do celého světa a přípravou ţivné půdy po obchod.
Jakkoli je Nollywood povaţován za čistě nigerijský produkt, bez fungujícího
kapitalistického systému, ať uţ legálního, či v rámci černé ekonomiky, by nemohl
ve své současné podobě vzniknout. Výše rozepsanou část tezí kulturního imperialismu
v podání Tannera Mirrleese proto nelze paušálně odmítnout, ačkoli v době zrodu
Nollywoodu byla jiţ myšlenka komodifikace kultury coby zpeněţování kulturních
produktů v Nigérii pevně zakořeněná. Sporný je však v případě Nigérie její americký
původ. Ten není moţné na příkladu Nollywoodu ani potvrdit, ani vyvrátit. V této
souvislosti lze pouze poukázat na dílčí podíl Západu, protoţe v době prvního velkého
boomu Nollywoodu na počátku 90. let procházela nigerijská audiovizuální média
jiţ zmiňovanou deregulací, jednoznačně Západem podnícenou. Tento krok potom
umoţnil třeba i vznik televizních programů specializovaných na Nollywood, zejména
však zmizela poslední překáţka pro příliv západního (kulturního i jiného) zboţí
do Nigérie.
3.1.2.1 Mediální imperialismus na příkladu Nollywoodu
„Akademická analýza mezinárodních mediálních aktivit odhalila dvě důleţité vlastnosti
procesu vlivu. První z nich je jednosměrná povaha mezinárodního mediálního toku. […]
Druhou důleţitou vlastností […] je existence velice malého mnoţství zdrojových zemí
[…]. Absence recipročního mediálního vlivu přináší dané zemi kombinaci prvku
kulturní invaze cizí mocnosti a prvku nerovnováhy mocenských zdrojů zúčastněných
zemí. Toto […] ospravedlňuje pouţití termínu ‚imperialismus„,“ shrnoval Boyd-Barrett
poznatky 70. let o důvodech k obavám o budoucí podobu světové mediální a kulturní
scény (1977, s. 117-118).
Mediální imperialismus, jejţ začal Boyd-Barrett prosazovat jako nový
akademický koncept v rámci kulturního imperialismu, podle něho zahrnoval tyto čtyři
potenciální dopady aktivit dominantních států na ekonomicky slabší země: 1) přijetí
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určité formy komunikačních prostředků (druhů médií a jejich obvyklých způsobů
konzumace), 2) import formy uspořádání mediálního průmyslu (strukturálních vztahů
a zákonitostí financování), 3) přijetí profesních norem a 4) přejímání konkrétního
mediálního obsahu (Boyd-Barrett, 1977, s. 120). Konceptem se od té doby zabývalo
mnoho jiných autorů, Boyd-Barrettovy charakteristiky ale mohou dobře poslouţit jako
přehledný seznam záchytných bodů k analýze dnešní situace Nollywoodu a její reflexi
v akademické diskuzi.
Co se první poloţky Boyd-Barrettova výčtu týká, i přes unikátní chování publika
a jeho konzumaci videí téměř výhradně z VCD či DVD v prostoru svých vlastních
domovů či videoklubů není pochyb o tom, ţe televize, od které Nollywood odvozuje
svůj původ, je médiem globálním, vzešlým ze zemí euro-atlantické civilizace.
„[…] teritoriální expanze Evropy do Afriky […] vyústila mimo jiné v zavedení či přijetí
evropských neboli metropolitních jazyků, institucí státní správy, médií, vzdělávání,
politických systémů a profesí, které obvykle odráţejí hodnoty, z nichţ vycházejí. […]
nebylo to otázkou volby, jak nás někteří komentátoři přesvědčují,“ píše k tomu Musa
(2011, s. 338).
Samotné pojetí nigerijských médií je tedy podle Musy ze své podstaty evropské,
respektive západní, a pokud bychom chtěli formát Nollywoodu vnímat jako projev
mediálního imperialismu, na základě Musovy argumentace výše to moţné je. To samé
platí pro způsob konzumace nollywoodských videí – ač je svým způsobem unikátní,
je závislý na technologiích vymyšlených na Západě (a často i na přístrojích tam
vyrobených). Na základě důkladné rešerše však lze říci, ţe v odborné literatuře zatím
nebyl tomuto tématu věnován odpovídající prostor.45 Naopak velkou pozornost věnuje
akademická obec v souvislosti s Nollywoodem tématu odpovídajícímu druhému bodu
Boyd-Barrettova seznamu charakteristik mediálního imperialismu. Uţ samotné
pojmenování „Nollywood“ jako by naznačovalo podobnost či snahu o formální
přiblíţení se Hollywoodu a Bollywoodu, a potvrzovalo tak rovněţ Mirrleesova slova
o exportu kapitalistického modelu mediálního průmyslu.
„Tento název je nepochybně […] předmětem sporů, především z pohledu těch,
kteří povaţují jeho vznik coby spojení ‚Nigérie‟ a ‚Hollywoodu„ za novou formu
neokolonialismu,“ píše k tomuto pojmenování Olayiwola (2011, s. 192) a pokračuje:

45

Formátem nollywoodské produkce se dopodrobna zabýval Jedlowski, dokonce pro něj vymyslel své
vlastní označení, small screen cinema (Jedlowski, 2012, s. 431), téma však nezkoumal z hlediska
mocenského rozloţení mediálních toků, ale po technické a organizační stránce.
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„To ještě více přiţivuje skutečnost, ţe ‚Nollywood„ je eurocentrickým pojmenováním;
slovem ‚vymyšleným jako cizinecký konstrukt, které se poprvé objevilo v roce 2002
v článku Matta Steinglasse v The New York Times„,“ cituje chybnou informaci
o autorství z diplomové práce od Onuzulike (2007, s. 25). Díky tomu, ţe s tímto
pojmenováním však poprvé skutečně přišel cizinec ze Západu, v Kanadě vychovaný
Japonec Norimitsu Onishi (The New York Times, ©2015), nepostrádá jeho argument
platnost ani ve fakticky správné podobě. Tento autor však nijak nereflektuje skutečnost,
ţe samotná forma Nollywoodu je, jak je patrné z pasáţe výše, de facto západní.
„Očividně neexistuje ţádná socio-kulturní spojitost mezi názvem a domácí, původní
nigerijskou filmovou tradicí,“ tvrdí (Olayiwola, 2011, s. 192).
V této diskuzi pokračovala dále například Miller, která je přesvědčena,
ţe ekonomické a institucionální struktury mediální produkce jsou tou nejvhodnější
charakteristikou, podle níţ můţeme klasifikovat mediální průmysly (Miller, 2012,
s. 120). Nollywoodem se proto detailně zabývala po této stránce a během svého
výzkumu zde zaznamenala touhu zařadit se do „mezinárodního“ či „amerického“
systému nebo alespoň snahu o přiblíţení se jemu – ovšem mezi všemi nollywoodskými
hráči kromě marketérů, tedy těch, kteří mají tamější systém reálně pod kontrolou
(Miller, 2012, s. 122). I snaha nigerijského cenzurního úřadu o regulaci a dohled
nad distributory můţe být povaţována za jev spojený s touto aspirací. „Někteří autoři
této iniciativy deklarují, ţe vychází z amerického systému,“ upozorňuje Miller (2012,
s. 122).
Touha zapojit se do globální mediální sítě jako by poukazovala na to,
ţe minimálně část nollywoodských aktérů stále vnímá Nollywood jako hráče
na periferii, ne-li přímo outsidera v rámci „mezinárodního“ či „západního“ systému,
spíše neţ celosvětové unikum, schopné samostatného fungování nezávisle na ostatních
mediálních průmyslech. Tuto myšlenku navíc podporuje i evidentní snaha významných
nollywoodských aktérů přijmout západní profesní normy. Značná míra dezorganizace,
na Západě svým způsobem obdivovaná (Lobato, 2010, s. 339), zřejmě některým z nich
přestává z různých důvodů vyhovovat, a tak přestoţe zde tento záměr stále zůstává
v rovině aspirace, je prokazatelně přítomný. Jde o často zmiňovanou problematiku,
která se projevuje snahou o zlepšení profesního vzdělání herců i technického personálu,
zavedení funkčních odborových organizací či standardizovaných smluv pracovníků
v kultuře, ale třeba i úsilím vynaloţeným na zvýšení ochrany autorských práv, jednou
z nejvýraznějších aktuálních iniciativ Západu na globální kulturní scéně.
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Jediným skutečně zpochybnitelným bodem Boyd-Barrettova výčtu proto nyní
v případě Nollywoodu, respektive Nigérie, zůstává bod 4 – „přejímání konkrétního
mediálního obsahu“ – u většiny zemí zasaţených mediálních imperialismem
ten nejviditelnější problém, který ve svém seznamu charakteristik vyzdvihuje i Mirrlees.
USA totiţ podle jeho výkladu kulturního imperialismu nejsou „pouze“ dominantní
mediální silou, ale globální tok informací je podle tohoto paradigmatu jednosměrný
a vychází z USA (Mirrlees, 2013, s. 26). Proto postupně dochází k unifikaci kulturních
produktů, ale třeba i spotřebního zboţí, která v konečném důsledku hrozí homogenizací
světových kultur, jejich zploštěním a zánikem kulturní rozmanitosti. „[…] paradigma
kulturního imperialismu tvrdí, ţe zábavní média jsou prostředkem, pomocí něhoţ
velmoci a jejich korporace (v tomto kontextu korporace z USA či se sídlem v USA)
ovlivňují, mění nebo oslabují kulturu vlastní jiným, slabším státům,“ doplňuje Mirrlees
(2013, s. 29).
Proces homogenizace či unifikace světových kultur pod vlivem přílivu
západních mediálních obsahů a jiných produktů, nazývaný také westernizací či přímo
tzv. „amerikanizací“, však nelze dobře ilustrovat pouze na jednom z dílčích segmentů
daného mediálního trhu – pro prokázání existence či neexistence tohoto procesu
v Nigérii by byla nutná podrobná analýza jejího celého mediálního prostoru.
Hovoříme-li pouze o Nollywoodu, Boyd-Barrettovo varování před „přejímáním
konkrétního mediálního obsahu“ jako projevem mediálního imperialismu je zde tedy
zdánlivě irelevantní, neboť obsahově je Nollywood uţ ze své podstaty záleţitostí
nigerijskou, nezápadní. Pro zohlednění tohoto bodu se však lze pokusit nastínit moţné
podobnosti ve vnitřních zákonitostech nollywoodské tvorby a západní produkce
– udělalo to jiţ několik autorů, ve světle jejichţ argumentů ztrácí idea nollywoodské
revolty proti jednosměrnému mediálnímu toku svou sílu.
„[…] od africké kinematografie se původně očekával vznik prostoru pro kulturní
alternativu, vytvářenou v místních jazycích, kde měla být africká kultura posilována,
podporována a chráněna před cizí kulturní dominancí,“ podotýká k tomuto tématu
Larkin (2008, s. 177). Z části práce, která pojednává o produkčních a distribučních
mechanismech v Nollywoodu (2.2 a 2.3) je však patrné, ţe zdaleka ne všichni
nollywoodští tvůrci dnes tyto ambice prvních nigerijských reţisérů sdílejí. „Africký“
kulturní záţitek navzdory nejsilnější ekonomice na kontinentu často zůstává pouze
vedlejším produktem snahy dobře se uţivit, a to bez ohledu na potenciální kulturní
přínos, či hrozbu. Důkazem můţe být třeba (zejména iboské) pouţívání mluvené
59

angličtiny, a tedy i její symboliky, místo lokálních jazyků. Pro některé badatele
tím ale kritizované „kompromisy“ nekončí – odraz Západu hledají i v konkrétních
obsahových liniích filmů.
Hojné přejímání cizích televizních programů, ale i prodej zahraničních
spotřebních produktů vedou podle Larkina k tomu, ţe „Nigerijské filmy se […] inspirují
širokou řadou kulturních forem a vycházejí z předpokladu, ţe publika […] daného
snímku jsou seznámena s globální masovou kulturou a účastní se jí,“ uvádí (Larkin,
2008, s. 177) na základě výsledků svých četných studií v tomto prostředí. A podoba
nollywoodských snímků tímto nemůţe zůstat nedotčená. Alozie, který se zabýval
porovnáváním nigerijských videí s hollywoodskými filmy, našel mnohé shody,
ale přiznává i rozdíly závislé na socio-ekonomické realitě daných zemí. „Například
násilí, diskriminace ţen, socio-ekonomický status, materialismus nebo náboţenství
lze jako témata identifikovat globálně“ (Alozie, 2010, s. 12). Musa (2011, s. 340)
potvrzuje to samé, ale u nigerijských filmů to z podobných důvodů, jaké zmiňuje
Larkin, přičítá inspiraci Západem.
3.1.2.2 Obrácená perspektiva: Nigérie „impériem“
Ve své studii Media Flows, Domination and Discourse in Nigeria z roku 2011
poukazuje Musa na „podezřelé ticho“ mezi současnými nigerijskými intelektuály
na téma kulturního imperialismu – jako by s příchodem 90. let upadlo v zapomnění
(Musa, 2011, s. 329). A není to podle něj tím, ţe by ztrácelo na relevanci – právě
naopak. Za hlavní příčinu tohoto jevu označuje proměnu „celého národního slovníku“
(a to nejen ve vztahu k médiím), jeţ proběhla s příchodem neoliberálních reforem,
programy strukturálního přizpůsobení počínaje. Nutnost předat téměř všechny
záleţitosti veřejné správy (média, ale i zdravotnictví či školství) soukromému sektoru
začala být tehdy povaţována za samozřejmou – a dnes je jiţ automaticky přijímaná
(Musa, 2011, s. 336).
Podobně však lze tvrdit i to, ţe téměř automaticky přijímaná je nyní
v globalizačním diskurzu obranářská pozice Nigérie. Moţná aţ příliš často
se na ni nahlíţí jako na statečnou „oběť“ kulturního imperialismu Západu,
jeţ se mu zdatně vzpouzí s pomocí svých vlastních hereckých hvězd. Tato země,
byť všem Boyd-Barrettovým kritériím realizace mediálního imperialismu skutečně
odpovídá, můţe v rámci africké kulturní scény tvořit moţná aţ příliš přesnou paralelu
USA. „Podezřelé ticho“, na které upozorňuje Musa, totiţ nepanuje jen na téma
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kulturního imperialismu ze strany USA, ale i ve smyslu hledání potenciálních
negativních dopadů distribuce nollywoodské tvorby napříč celou Afrikou. Masové
rozšíření nigerijských videí zdaleka nemusí pro místní státy představovat jen symbol
africké revolty vůči Hollywoodu, ale také symbol útlaku jejich vlastní kultury. „Napříč
celým kontinentem existují důkazy o tom, ţe estetika nigerijských videofilmů ovlivňuje
veřejnou kulturu jiných zemí,“ podotýkají k tomu tématu Krings a Okome (2013, s. 5).
Vţdyť jorubština, po angličtině nollywoodský nejzastoupenější jazyk, byla jiţ v roce
2009 údajně druhým nejčastějším jazykem pouţívaným ve filmové produkci po celém
světě (UNESCO Institute for Statistics, ©2012). Moţná se tak naplňují slova Arjuna
Appaduraie, který jiţ na počátku 90. let upozorňoval na to, ţe „pro lid z Irian Jaye můţe
být indonesianizace znepokojivější neţ amerikanizace, stejně tak jako japanizace
pro Korejce, indianizace pro obyvatele Srí Lanky, vietnamizace pro Kambodţany,
rusianizace pro sovětskou Arménskou republiku a republiky Pobaltí“ (Appadurai, 1990,
s. 295).

3.2

Nollywood z perspektivy kulturní globalizace

Kulturní, respektive mediální imperialismus ze strany Západu, jak byl popsán výše,
začali postupně kritizovat zastánci nového myšlenkového směru. Nekompromisní
tvrzení o unifikaci světových kultur v důsledku jednosměrného komunikačního toku
z USA a dalších západních mocností do zbytku světa byla stále více zpochybňována
spolu s tím, jak postupující globalizace spojená s ekonomickou liberalizací ukazovala,
ţe je to dnes nejen Západ, jehoţ mediální obsahy i spotřební zboţí se mohou rozšiřovat
do všech koutů světa. Paradigma kulturního imperialismu začalo být povaţováno
za příliš zjednodušující (Straubhaar, 2006, s. 682) a časem ho nahradil, či pro některé
badatele „doplnil“ (Hesmondhalgh, 2013, s. 308), o poznání sloţitější a do jisté míry
protikladný teoretický koncept.
Nollywood představuje pro kulturní globalizaci slibného kandidáta na modelový
příklad. Zdánlivě v přímém rozporu s domnělou homogenizací kultur vyrostl na konci
20. století v unikátní fenomén v oblasti zábavních médií, pevně svázaný se svou
domovskou kulturou, a svépomocí se rozšířil do různých koutů světa. V globálním
měřítku sice jeho produkce zůstává artiklem vyhledávaným téměř výhradně příslušníky
africké diaspory, o to více však upevňuje myšlenku regionalizace coby protipólu
globalizace, jednoho ze stěţejních předpokladů nového paradigmatu, a zdá se,
ţe do jisté míry tak podporuje rovněţ teorii zpětného toku mediální produkce, stojící
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oproti kulturním imperialismem obhajované myšlence toku jednosměrného. Optikou
kulturní globalizace je v souvislosti s Nollywoodem moţné hovořit spíše neţ o unifikaci
kultur o jejich postupné hybridizaci, neboť Nollywood vytváří vlastní, originální obsahy
a Západem se v určitých ohledech „pouze“ inspiruje.
Na rozdíl od kulturního imperialismu ale tvoří toto nové „paradigma“ (Mirrlees,
2013, s. 20) pro studium globálních zábavních médií spíše neţ jasně ohraničený koncept
pouze relativně koherentní soubor mnoha výzkumných proudů, jeţ společně vytvářejí
protiváhu prvnímu zmiňovanému myšlenkovému směru (tamtéţ, s. 45). S nadsázkou
lze říci, ţe autorů, kteří se tímto konceptem zabývají, denně přibývá – v porovnání
s kulturním imperialismem jde v současnosti o velice ţivou oblast studia. Práce nyní
ukáţe, v čem přesně a nakolik Nollywood odpovídá nejvýznamnějším myšlenkám
tohoto směru, či v čem se jim naopak vymyká a do jaké míry tedy skutečně můţe být
dokladem „alternativy“ na mediální scéně a důkazem, ţe celosvětová kultura není
a zřejmě nikdy nebude plně westernizovaná.

3.2.1 Základní východiska konceptu a jejich rozvoj
Zatímco

kulturní

imperialismus

byl

v úvodu

práce

zjednodušeně

označený

za „pesimistický“, kulturní globalizace se do akademického diskurzu dostala skrze
„optimistický“ předpoklad – přesvědčení o existenci aktivního publika. Odmítá totiţ
hypotézu, ţe materiální dominance v kultuře, tedy například masivní podíl produkce
z jedné kultury na kulturní scéně jiné země, automaticky znamená celkovou kulturní
dominanci materiálně silnější země. Podle tohoto paradigmatu totiţ publikum vjemy
z médií slepě nepřijímá, jak naznačuje kulturní imperialismus, ale pracuje s nimi
a má tedy samo zásadní vliv na celkový účinek daného mediálního obsahu, formátu
nebo praktiky (Mirrlees, 2013, s. 51). Prokazatelné odlišnosti mezi prezentovaným
obsahem a jeho vnímáním (Dohle, ©2008) představují jeden z výchozích argumentů
pouţívaných proti obavám z negativních dopadů globalizace na jednotlivé světové
kultury.
Z historického hlediska patřila mezi důleţité milníky vedoucí k popularizaci
tohoto přístupu studie Stuarta Halla Encoding and Decoding in the Television Discourse
z roku 1973, ve které identifikoval tři přístupy publika k tzv. preferovanému čtení46.

46

„[Preferované čtení] podle Halla představuje skrytý apel na čtenáře. Čtenář je formou [preferovaného
čtení] zabudovaného do textu veden k tomu, aby text interpretoval v rámci tradičních politických,
sociálních a kulturních hodnot daného sociálního systému, které odráţejí zájmy dominantních
společenských vrstev.“ (Reifová et al., 2004, s. 36)
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Existují ale i starší teorie, které se aktivním publikem zabývaly jiţ ve 40. a 50. letech
– například „dvoustupňový tok komunikace“ Paula Lazarsfelda, Bernarda Berelsona
a Hazela Gaudeta. Jeho princip však spočíval v tom, ţe příjemci sdělení mají
při interpretaci obsahů dávat důraz na názory výrazných osobností z jejich okolí,
tedy na mezilidské vztahy (Katz, 2000, s. 81). Oproti tomu pro Halla byl maximálně
důleţitý vliv médií, která podle něj zajišťují reprodukci ideologie (Hall, 2005, s. 54).
V 80. letech na něj navázali další autoři, například John Fiske (1986)47 nebo Larry
Grossberg (1984)48.
Důraz na interpretační aktivitu publika je tedy jedním ze základních stavebních
kamenů paradigmatu kulturní globalizace, rozhodně ale ne jediným. Mirrlees, který
se zabýval srovnáváním obou zmiňovaných paradigmat, kromě tohoto identifikoval
dalších devět určujících východisek kulturní globalizace49, primárně stavějících
na předpokladu, ţe věk impérií jiţ skončil a mezinárodní vztahy se staly mnohem
sloţitějšími, neţ byly kdy dříve (Mirrlees, 2013, s. 45), a proto je „model Davida
a Goliáše“ coby USA a světových periferií dávno neplatný (tamtéţ, s. 46). Přestoţe
mezi lety 1992–2012 vzrostla roční souhrnná hodnota filmů a televizních programů
exportovaných z USA celosvětově o 13,66 miliardy dolarů (U. S. Department
of Commerce: Bureau of Economic Analysis, ©2014), není Mirrlees jediný,
kdo poukazuje na upadající vliv Spojených států amerických (Straubhaar, 2006, s. 692).
Jak se nové rozloţení sil projevuje v mediálních tocích zasahujících do Nigérie
či vycházejících z ní?

3.2.2 Trendy, které Nollywood ovlivňují a jež zároveň spoluvytváří
3.2.2.1 Nollywood původcem zpětného toku – ano, či ne?
„Nollywoodské filmy jsou vyráběny a distribuovány v podstatě bez jakékoli přímé
návaznosti na sítě, které tvoří globální strukturu Hollywoodu. Lidé je sledují v místech
a v komunitách, které jsou obvykle odříznuté od dominantních globálních distribučních
47

Článek Television: Polysemy and Popularity v časopise Critical Studies of Mass Communication.
Článek Strategies of Marxist Cultural Interpretation v Critical Studies of Mass Communication.
49
Mirrleesův seznam charakteristik kulturní globalizace se skládá celkem z deseti tezí, tento text bude
stejně jako v případě kulturního imperialismu pracovat s těmi pro Nollywood nejrelevantnějšími. Přehled
všech tezí: 1) věk impérií uţ skončil a mezinárodní vztahy jsou mnohem sloţitější neţ kdy předtím,
2) „model Davida a Goliáše“ coby světového rozloţení sil USA x periferie je jiţ neplatný, 3) svět je dnes
multipolární a USA jsou pouze jedním z mediálních center, 4) stát není jediným nositelem „národní
kultury“ a ani by jím být neměl, 5) kulturní produkty neslouţí primárně naplnění cílů kapitalistických
ekonomik, 6) kulturní globalizace nemá vyhraněný názor na ztrátu suverenity národních států, 7) mediální
produkty nepropagují monolitický obraz USA, 8) publikum je aktivní, 9) kultura se neváţe na stát
a média „se nerovnají“ kultuře, 10) kulturní globalizace odmítá paradigma neokoloniální dominance.
(Mirrlees, 2013, s. 45-56)
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sítí kulturního průmyslu,“ píše Miller (2012, s. 118) „[…] V tomto exilu z dominantních
globálních sítí se ale právě nachází mnoho skutečných mezinárodních a globálních
vazeb Nollywoodu. Tyto globální vazby, obvykle vytvářené osobně jednotlivými
obchodníky, představují, vezmeme-li je jako celek, alternativní sítě, jeţ fungují jako
protiváha dominantních globálních sítí a jsou mimo jejich dohled,“ dodává.
Jedna z nejvýznamnějších myšlenek zpochybňujících kulturní imperialismus
spočívá v odmítání názoru, ţe mediální svět ovládá jednosměrný informační tok.
Na rozdíl od teorií hovořících o existenci aktivního publika nepracuje však paradigma
kulturní globalizace pouze s tezí, ţe publikum se vlivům cizí kultury můţe snadno
bránit tím, ţe obsahy nepřijme tak, jak bylo prvoplánově zamýšleno; ale přichází navíc
s myšlenkou „aktivní produkce“, tj. nehovoří uţ o pouhé pasivní obraně,
ale o samostatné, konkurenceschopné kulturní tvorbě. Tuto myšlenku proslavil
před necelými deseti lety Daya Kishan Thussu, ačkoli sám nemluví o „aktivní
produkci“, ale o „protiproudech“ či tzv. zpětném toku.
Ve své práci Mapping Global Media Flow and Contra-Flow, která vznikla jako
přímá reakce na myšlenku jednosměrného toku komunikace a stala se jejím
jednoznačným odmítnutím, identifikoval Thussu několik druhů informačních toků,
mezi nimi i proti sobě jdoucí toky dominantní a toky zpětné neboli „podřízené“50
(Thussu, 2006, s. 10). Vycházel přitom ze vzrůstajícího přesvědčení v rámci
paradigmatu kulturní globalizace, ţe sice stále existuje tzv. „asymetrická závislost“
mezi zeměmi, kdy vztahy mezi nimi nejsou zcela vyrovnané (Mirrlees, 2013, s. 46),
ale svět je dnes multipolární a USA, ačkoli mohou být hráčem „číslo jedna“ na globální
mediální scéně, rozhodně nejsou hráčem jediným (Mirrlees, 2013, s. 47).
„Západní média v čele s USA […] jsou globální ve svém dosahu i vlivu. […]
Jediným nezápadním ţánrem s globální přítomností jsou japonské animované seriály.
[…] Tyto [skupiny] tvoří to, co lze nazvat ‚dominantními mediálními toky„,“ uváděl
Thussu (2006, s. 11). Dodával však: „Máme důkazy, ţe globální mediální pohyb není
pouze jednosměrný, ze Západu (s jádrem v USA) do zbytku světa, ačkoli čísla mluví
neúměrně ve prospěch prvního jmenovaného. Nové sítě, vycházející z metropolí
světového ‚Jihu„ […] reprezentují to, co můţeme nazývat ‚podřízené toky„,“
vysvětloval Thussu (2006, s. 21) pojmy dnes jiţ v tematicky zaměřených publikacích
obecně přijímané (Mirrlees, 2013; Hesmondhalgh, 2013).
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V originále dominant; contra-flows neboli subaltern flows. (Thussu, 2006, s. 10)
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Thussu nebyl prvním, kdo se zabýval alternativními mediálními toky – konceptu
tzv. „hlavních měst médií“51 se ještě před ním věnovali třeba Sinclair a Cunningham,
kteří poukazovali na celou řadu nových světových center mediální produkce, jeţ vznikla
za několik posledních desítek let: například Hongkong, Bombaj, Mexico City,
Rio de Janeiro, Sydney, Toronto nebo Káhira (Sinclair a Cunningham, 2000, s. 13).
Los Angeles tak vyrostlo mnoho konkurentů, včetně Lagosu.
Existují však i autoři, kteří moţnost existence alternativních sítí odmítají čistě
z podstaty zaměření svého studia. Oproti jejich jasně daným geografickým konturám
se vymezuje například transnacionalismus, který je pomáhá zjemnit aţ zcela smazat.
„Ve hře je celá řada faktorů, které průběţně destabilizují význam a projev ‚prostoru„,
‚místa„ a ‚moci„, čímţ vznášejí jak staré, tak nové otázky o médiích, kultuře, politice
a závaţnosti jejich rozličných průsečíků,“ píše zastánkyně tohoto směru Christensen
(2013, s. 2412).
Zatímco ona tedy tuto otázku pomíjí, nelze si nevšimnout, ţe Thussu implicitně
pracuje s myšlenkou vzájemného vztahu dominantních a alternativních sítí – uţ jen tím,
ţe alternativní toky vymezuje coby „protiproudy“ či proudy „podřízené“, dává najevo
jejich závislost na tocích dominantních. Naznačuje, ţe dominantní síť ovlivňuje druhou,
tu slabší a protichůdnou. Proto by na základě jeho tvrzení mělo být v případě
Nollywoodu moţné zjistit, zda alespoň v některých částech světa či mezi určitými
skupinami lidí „vyvaţuje“ Nollywood kulturní produkci Hollywoodu. Potvrzovalo
by to koncept zpětného toku. Jde však o velmi obtíţný úkol – a je sporné, nakolik
je to úkol smysluplný. Kromě toho, ţe je téměř nemoţné získat jakékoli exaktní údaje
o sledovanosti nollywoodských filmů, je totiţ kvůli novým poznatkům z oblasti
televizní produkce rovněţ nesnadné určit, u kterých regionů nebo diváckých skupin
by bylo skutečně relevantní toto kritérium hodnotit.
Zmiňované

nové

poznatky se

v posledních

dvou

desetiletích

zrodily

z problematických okolností, které předcházely uvedení výroby tzv. televizních formátů
do běţné praxe (Chalaby, 2011, s. 294). Snaha mediálních korporací z USA vysílat
v kulturně vzdálených destinacích výhradně programy s „globálním“ obsahem
totiţ zklamala. Ukázalo se, ţe publikum, má-li na výběr, dá přednost sledování
lokálního, respektive lokalizovaného obsahu (Straubhaar, 2008, s. 18), například
v podobě reality show globálního formátu s místním obsazením. Ambice ovládnout
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V originále media capitals. (Curtin, 2003, s. 202)
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mediální trh africkou (či jakoukoli jinou monokulturní) tvorbou proto ztrácejí ve světle
těchto zkušeností ekonomické opodstatnění, neboť se jeví jako značně nerealistické.
USA měly v tomto ohledu po 2. světové válce zcela jinou výchozí pozici – doslova
bezkonkurenční.
Nelze tedy vyloučit, ţe vzestup Nollywoodu a jiných mediálních center
jen potvrzuje přirozenou neudrţitelnost celosvětové převahy mediálních obsahů jedné
kultury, jiţ dnes dokazovanou ekonomicky vynucenou „glokalizací“ (Waisbord, 2004,
s. 368). S vědomím toho, ţe kaţdá kultura z podstaty inklinuje ke sledování své vlastní
produkce, je otázkou, nakolik je dnes koncept „zpětného toku“ v pravém smyslu tohoto
slovního spojení skutečně relevantní.
3.2.2.2 Regionalizační tendence na příkladu Nollywoodu
Na tomto místě se lze vrátit zpět k Millerové, jejíţ přístup se těm výše zmiňovaným,
Thussua a Christensenové, poněkud vymyká. „Domnívám se, ţe třídit mediální
průmysly na základě místopisného určení je ze samé podstaty pochybné a začne
to ztrácet význam, o co více budeme prozkoumávat jejich vlastnické a investiční
struktury,“ píše (Miller, 2012, s. 120). Kontrast mezi představou o jasně
identifikovatelných tocích komunikace putujících z místa „A“ do místa „B“,
a informacích volně se pohybujících v prostoru tak pomíjí. Tvrdí, ţe kdykoli je určitá
struktura schopná hladké ekonomické integrace se strukturou jinou, obě se stávají
součástí jednoho společného systému.
„Průmysly jako je Nollywood, jejichţ [ekonomická a institucionální] struktura
je do značné míry nekompatibilní […], reprezentují jiné, alternativní seskupení
‚hlavních měst médií„ – hlavních pro alternativní sítě, téměř neviditelné z pohledu sítí
dominantních – ovládané zcela jinou obchodní logikou,“ tvrdí (Miller, 2012, s. 120),
přičemţ alternativní sítě tedy nestaví do protikladu k sítím dominantním, ale přisuzuje
jim pozici po jejich boku, kde mohou fungovat zcela samostatně. A právě díky existenci
sítí „vedle“ sebe, nikoli působení jedné „proti“ druhé, se můţe rozvíjet
tzv. regionalizace – jev, který Miller vědomě popírá, ale nevědomky potvrzuje.
Straubhaar, kdyţ tento koncept definoval, označil regionalizaci za fenomén
podobně významný, jako je globalizace – vztahoval tento pojem k trhům televizní
produkce, které „zahrnují více zemí, jeţ spojuje zeměpisná poloha, jazyk a kultura“
(Straubhaar, 2006, s. 683). Obecně vzato jde tento koncept o krok dál neţ úvahy
o zpětném toku a alternativních sítích a přímo tvrdí, ţe rostoucí centra světového Jihu
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(či Východu) budou postupně plně ovládat „svůj“ region, a vznikne tak zcela nová mapa
mediálního světa (Štětka, 2013b). Hnacím motorem tohoto procesu jsou regionální
média a jejich kulturní blízkost místnímu publiku, tedy i jejich větší obliba a aktivní
vyuţívání této výhody. Silné regionální společnosti představují podle této logiky větší
hrozbu pro malé lokální mediální firmy neţ nadnárodní korporace, uvádí Adejunmobi
(2011, s. 67).
Od původního pojetí konceptu regionalizace tak, jak je popsán výše, vedla k jeho
dnešní podobě spletitá cesta. Na jejím počátku začali někteří autoři postupně
od konceptu „regionalizace“ jako takové ustupovat, aby se v době elektronické
komunikace

zcela

vyhnuli

zeměpisnému

ukotvení

globalizačního

jevu,

charakterizovaného konzumací stejných mediálních obsahů v různých koutech světa.
S jednoznačným

odmítnutím

vnímání

nadnárodních

mediálních

trhů

coby jednolitých území sloţených z uskupení sousedících států přišli jako první
australští autoři John Sinclair, Elizabeth Jacka a Stuart Cunningham, kteří jiţ v roce
1996 v knize New Patterns in Global Television představili tzv. geolingvistické regiony
(Hesmondhalgh, 2013, s. 279). Popsali je jako „oblasti, jejichţ jazykové a kulturní
podobnosti jsou minimálně stejně důleţité, jako byla dříve pro utváření jednotlivých
světových regionů jejich zeměpisná blízkost“ (Sinclair a Cunningham, 2000, s. 13).
Nigérie by tak mohla patřit například do stejného geolingvistického regionu jako
všechny bývalé kolonie Velké Británie v Africe. Stejně tak by ale šlo říci, ţe hauská
populace Nigérie patří do stejného geolingvistického regionu jako obyvatelé dalších
hauských území na tomto kontinentu. Podle paradigmatu kulturní globalizace to ostatně
není a ani nemůţe být stát, jenţ by byl jediným nositelem „národní kultury“ (Mirrlees,
2013, s. 48).
S postupujícím výzkumem začalo být evidentní, ţe pouţívat pro třídění těchto
skupin kulturně spjatých obyvatel výhradně paralelu „regionů“ není dlouhodobě
udrţitelné ani v této podobě – technologický rozvoj umoţnil coby mediální publika
oslovit uţ ne jen skupiny obyvatel ţijící v (jakkoli vágně) vymezitelných oblastech,
například nigerijské diaspory v západních zemích, pomocí specializovaného televizního
vysílání; součástí třeba i nollywoodského publika se díky pokroku v oblasti
komunikačních technologií stali rovněţ kulturně osamocení jednotlivci, z různých
důvodů ţijící v cizím prostředí.52 Pojmenování „geolingvistické regiony“ proto záhy
52

Ostatně vedle anglického výrazu pro vysílání masových médií, „broadcasting“ je čím dál častěji slyšet
slovo „narrowcasting“, označující vysílání „pro jednotlivce“, například v podobě streamovaných videí.
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vystřídalo přesnější označení „geokulturní trhy“ – neboť „jazyk je pouze jedním z řady
potenciálních kulturních pojítek mezi místy a národy“53 a zároveň „[slovo] ‚trh„
je lepším termínem neţ ‚region„, jelikoţ kulturní spojení mohou fungovat napříč
neuvěřitelnými vzdálenostmi a jsou nadřazená geografické blízkosti“ (Hesmondhalgh,
2013, s. 279).
Miller dokládá tento koncept právě v jeho novější, „virtuální“ podobě.54
„Nollywood, dostupný kdekoli tam, kde ţijí Afričané, […], přestoţe je v obecné rovině
odpojený od dominantních globálních toků kulturních průmyslů, je ve skutečnosti
globálně propojený,“ píše (Miller, 2012, s. 131). Aniţ by Nollywood stavěla
do kontrastu s Hollywoodem či dalšími filmovými průmysly, líčí ho jako svébytný
systém s vlastními zákonitostmi, způsoby produkce i distribučními cestami. Za centrum
jeho globální sítě povaţuje lagoské trţiště Alaba (Miller, 2012, s. 122), na které
je pomocí diváků roztroušených nerovnoměrně po celém světě napojen nollywoodský
geokulturní trh, tvořený rozsáhlou virtuální diasporou.
3.2.2.3 Nigerijská videoprodukce jako prostředek kulturní hybridizace
U příslušníků mediálních diaspor z řad migrantů vzniká přesídlením jistá vazba
na hostitelskou zemi, jsou proto skupinou, u které lze snadno zaznamenat proces
přejímání některých cizích kulturních prvků, coţ zastánci směru kulturní globalizace
vnímají ne jako unifikaci kultur a stále větší přibliţování se Západu, ale jako
tzv. kulturní hybridizaci. Tu podle nich způsobuje „nepřetrţitá kulturní výměna skrze
kontakt lokálních, regionálních, národních, nadnárodních a globálních prvků“
(Straubhaar, 2008, s. 26), přičemţ na rozdíl od kulturní homogenizace perspektivou
kulturního

imperialismu

není

nutně

vnímána

negativně

(Straubhaar,

2008;

Martín-Barbero, 2000; McMillin, 2007).
Kromě diváků z řad příslušníků menšin lze proces kulturní hybridizace spatřit
i u tvůrců, kteří v cizině natáčejí filmy. Přestoţe s domácí nollywoodskou tvorbou
spojuje jejich snímky mnohé, jak ukázala část 2.2.2.5, dochází zde k určitým kulturním
„kompromisům“, například v podobě menšího zastoupení náboţenských námětů
a okultismu ve filmech, témat jinak v Nollywoodu zcela běţných aţ nepostradatelných.
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Jako příklad se zde uvádí společná zkušenost a z ní vyplývající kulturní blízkost národů bývalého
východního bloku. (Hesmondhalgh, 2013, s. 279)
54
Souvisejícím procesem tzv. deteritorializace kulturních produktů se podrobně zabýval například
Kavoori (2006, s. 44).
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Clothier (2005, s. 44) zde hovoří o vzniku tzv. smíšených identit; filmaři intenzivně
vnímají obě kultury a snaţí se o jejich syntézu.
Zkoumání identity se v souvislosti s problematikou kulturní hybridizace
věnovala celá řada psychologických výzkumů a Straubhaar (2008, s. 11) na jejich
základě tvrdí, ţe osobnost kaţdého z nás je mnohovrstevnatá. Kaţdý má podle něj
své „lokální já“, své „národní já“, své „regionální já“, své „globální já“, své „třídní já“,
své „náboţenské já“ a tak dále – a konkrétní mediální obsahy vţdy působí na několik
z těchto vrstev. Ty jsou v neustálé interakci a mohou měnit svůj charakter. A právě
proto konzumace určitých mediálních obsahů nedokáţe proměnit celou osobnost, vţdy
jen její část. „Důleţitost ‚lokálního já„ přetrvává,“ píše Straubhaar (2008, s. 23) a staví
tento názor jako protipól strachu z unifikace kultur.
„Diasporické komunity […] problematizují zjednodušující pohled na vnitřně
jednotné národní kultury,“ uvádí k této problematice Mirrlees (2013, s. 53). Jak totiţ
jiţ téměř před dvaceti lety podotkl Appadurai (1996, s. 53), mimo jiné na základě
podnětů z médií zvaţuje dnes stále více lidí po celém světě čím dál více potenciálních
moţností, jak ţít svůj ţivot – a u příslušníků národnostních menšin to platí tím spíše.
Prostřednictvím médií však cizí vlivy působí i na většinovou populaci, která se den
za dnem nepatrně mění. A paradigma kulturní globalizace zastává názor, ţe jde o zcela
přirozený proces – podle Staubhaara (2006, s. 689) je dokonce „převládajícím vzorcem
kulturní interakce“.
Kdyţ tedy nollywoodské filmy „vezmou ty aspekty nigerijského ţivota spojené
s tradicí a zpátečnictvím a smíchají je s Toyotami a mobilními telefony, manaţery bank
a šéfy ropných společností současné Nigérie“ (Larkin, 2008, s. 171), nevnímají
to zastánci tohoto směru jako hrozbu zploštění světových kultur, zapříčiněnou
konzumním stylem ţivota inspirovaným Západem a propagovaným hollywoodskými
filmy. „Dřívější generace antropologů viděla kulturní proměny způsobené kontaktem
s jinými kulturami jako nepřetrţité a normální,“ obhajuje tento postoj Straubhaar (2006,
s. 699) a dodává, ţe i přes moc médií jsou to stále především státy a jejich orgány, které
mají pravomoc do svého kulturního prostoru někoho pustit, nebo ho z něj naopak zcela
vyloučit, pokud to uznají za nutné (tamtéţ, s. 700). Viděno z této perspektivy, není
moţnost nedobrovolné westernizace světových kultur realistická – a ani Nollywood
ji nepotvrzuje.
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Závěr
Diplomová práce detailně popsala historii, kulturně-společenský kontext i principy
fungování nigerijského videoprůmyslu Nollywoodu. Tento fenomén africké populární
kultury, který si jiţ několikrát po sobě vydobyl celosvětově druhou pozici co do ročního
objemu národní audiovizuální produkce, je v západních médiích často označován
za „africký Hollywood“ – díky své slávě napříč celou Afrikou, pohádkovým ţivotním
příběhům vybraných herců, ale i jako symbolický náznak toho, ţe Afrika je navzdory
své koloniální minulosti kulturně soběstačná. O Nollywoodu se mluví jako o velkém
nigerijském zázraku, k čemuţ přispívá nejen překotná rychlost výroby filmů
za minimální náklady, ale také opakovaně proklamovaný vznik Nollywoodu
„z čiré náhody“ či zdánlivě přímo „z ničeho“.
Text

této

práce

při

popisu

nollywoodských

reálií

přísně

rozlišoval

mezi nollywoodskou legendou, utuţovanou během let zejména příspěvky v médiích,
a to jak zahraničních, tak českých, a zdokumentovanými fakty. Přestoţe mnohé obecně
známé údaje o Nollywoodu, kterým se čtenáři mohou zdráhat uvěřit (včetně například
rekordního času výroby v délce zhruba 8 týdnů od předprodukce po distribuci nového
filmu), se prokazatelně zakládají na pravdě, práce ukázala, ţe řada vţitých tvrzení
o Nollywoodu je nepřesná či přímo nepravdivá; počínaje samotným mýtem o jeho
„náhodném“ vzniku i době, kdy k němu mělo dojít.
Nollywood byl poměrně záhy po svém zrodu přijat napříč Afrikou a od raných
počátků se jeho tvorba spolu s nigerijskými migranty pozvolna rozšiřovala do celého
světa. Z textu je patrné, ţe překračování hranic afrického kontinentu jako by se omezilo
na nigerijskou, respektive africkou mediální diasporu. Jak bylo popsáno v úvodu, právě
tato skutečnost se stala výchozí inspirací pro tvorbu této diplomové práce. Skrze detailní
analýzu způsobů fungování Nollywoodu v jeho domácím prostředí i v zahraničí přešla
autorka k otázce aktuální pozice nigerijského videoprůmyslu na globální kulturní scéně
a Nollywood zasadila do kontextu dvou nejvýznamnějších paradigmat pro studium
globálních zábavních médií, kulturního imperialismu a kulturní globalizace.
Práce se dopodrobna zabývala tím, nakolik odůvodněně lze Nollywood vnímat
jako případ podporující oprávněnost argumentace jednoho či druhého paradigmatu.
Zjištění vyplývající ze třetí kapitoly (Nollywood optikou globalizačního diskurzu)
naznačují, ţe úzce zaměřený pohled optikou kulturního imperialismu či kulturní
globalizace zdaleka neukazuje realitu v celé její komplexitě. Zatímco dosavadní
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odborné texty na téma Nollywoodu jednoznačně vymezují svůj pohled na problematiku
globálních komunikačních toků, poukázala tato práce na skutečnost, ţe potvrzení
jednoho paradigmatu nemusí automaticky znamenat vyvrácení toho druhého, zdánlivě
antagonistického.
Z analýzy jednotlivých textů a studií o nigerijském videoprůmyslu a jejich
komparace vyplynulo, ţe ačkoli v případě Nollywoodu lze odůvodněně argumentovat
perspektivou kulturní globalizace, zároveň nelze uspokojivě vyvrátit teze kulturního
imperialismu – a to přesto, ţe je dnes tento koncept mnohými autory povaţován
za zastaralý. Velmi obtíţně lze například rozporovat skutečnost, ţe Nollywood vznikl
jako vedlejší efekt Západem podnícených strukturálních reforem osmdesátých let
a začal prosperovat díky pozdější ekonomické deregulaci v letech devadesátých,
opět podnícené z iniciativ mezinárodních organizací zaloţených v západních zemích.
Stejně tak nelze obhájit tvrzení, ţe Nollywood vyuţívá na Západě „neznámý“ formát
produkce i způsob konzumace filmů, ačkoli letmý pohled mnohým autorům dovoluje
si to domýšlet. Optika kulturního imperialismu však v textu bořila i další mýty. Nelze
například opomenout, ţe Nigérie, kterou mnozí autoři symbolicky staví do obranářské
pozice vůči vlivu západních mediálních obsahů, v Africe sama působí jako dominantní
mediální mocnost. Rozdíly odlišující Nollywood od ostatních velkých filmových
průmyslů inspirovaných americkým Hollywoodem se po této analýze přestávají jevit
jako určující.
Stejně tak však případ Nollywoodu argumentačně neodporuje ani paradigmatu
kulturní globalizace, přestoţe poukazuje na některá jeho omezení. Zejména koncept
zpětného toku a rozsah jeho působení se zdá být ve světle faktického prozkoumání
globálního

působení

Nollywoodu

zpochybněn.

Práce

však

naopak

ukázala,

ţe z Nollywoodu se stal přímo ukázkový příklad principu dříve označovaného
za „regionalizaci“, a to díky vybudování vlastního geokulturního trhu a virtuální
mediální diaspory. V souvislosti se směšováním určitých kulturních prvků zejména
v oblasti nollywoodské zahraniční produkce pak lze hovořit i o argumentačním
podloţení konceptu kulturní hybridizace.
Zjištěné skutečnosti napovídají tomu, ţe situaci Nollywoodu na globální
mediální scéně by zřejmě dokázal nejlépe popsat myšlenkový proud, jenţ byl okrajově
zmíněn v úvodu práce a který se snaţí o syntézu obou zkoumaných paradigmat. Závěry
této diplomové práce jasně naznačují, ţe „smíření“ kulturního imperialismu a kulturní
globalizace bude moţná s postupujícím výzkumem představovat nikoli alternativu,
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ale nevyhnutelné vyústění pokračujícího bádání. Ačkoli text zabývající se touto tezí
konkrétně na příkladu Nollywoodu zatím mezi odbornou literaturou chybí, předkládaná
diplomová práce by mohla představovat první krok v pátrání tímto směrem.
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Summary
The thesis focuses on the Nigerian entertainment industry known as “Nollywood”,
the second largest film industry worldwide. So far, Nollywood films – or more precisely
“videos” – have spread throughout Africa and onto the screens of its migrants all over
the globe. However, they stay almost invisible to Western audiences and, to a large part,
the Nollywood market remains isolated from the dominant media flows. This unique
position, the fame in Africa and the unawareness of the Western audiences, encouraged
the author to study in detail the role of Nollywood in the global cultural scene. The thesis
is thus comprised of a theoretical treatise on the history, growth and the current situation
of Nollywood, which are then contextualized into the two seemingly oppositional
paradigms of the globalization discourse: cultural imperialism and cultural globalization.
The text is divided into three main parts. In the first chapter, the author briefly
describes the history and the current political and economic situation in Nigeria,
including the historical development of its audiovisual media. The second chapter
provides a thorough description of the methods of production and distribution
of Nollywood films, including their global distribution channels – none of which
officially lead to any of the biggest Czech cinema distributors, as it is found out.
The chapter is based on well-founded facts, leading to the demythologization of some
parts of the Nollywood legend often read in the media. For example, the author explains
that contrary to widespread opinion, the Nollywood boom did not come as unexpectedly
as it may have seemed, or that Nollywood began to take its first steps well before
the 1990‟s.
The last chapter of the thesis views Nollywood as one of the agents of the global
media flows and discusses its position in the cultural scene of the supposedly
“globalized” world. It claims that even though there are many arguments
as to why Nollywood might be considered one of the most fitting examples
of the cultural globalization thesis (it especially supports the idea of geocultural markets,
virtual diasporas and cultural hybridization), in the same way it cannot disprove
the cultural imperialism theory, even though the latter is already perceived to be eclipsed
by some authors. Yet there are notions indicating that Nollywood may in its internal
form be very much influenced by the Western-type entertainment industries. This is why,
as a conclusion to the thesis, the author suggests that in the future, the two paradigms
mentioned above will interconnect.
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Přílohy
Příloha č. 1: Největší čeští distributoři hovoří o Nollywoodu (anketa)
S cílem zjistit stav distribuce nollywoodských filmů v České republice poloţila autorka
devíti největším filmovým distributorům na českém trhu čtyři otázky. Alespoň částečně
na ně odpověděly všechny firmy kromě společnosti Hollywood Classic Entertainment
(trţní podíl 6,1 %, 5. největší distributor). Odpovědi v následujícím seznamu jsou
seřazené podle velikosti podílu daných firem na trhu, vycházející ze statistiky European
Audiovisual Observatory (2014, s. 67) k roku 2011. Názvy funkcí oslovených
pracovníků jsou původní.
1. Distribuovala někdy vaše společnost nollywoodské videofilmy či obecně
nigerijskou kinematografii?
Bontonfilm, Director of Theatrical and Digital Distribution Ondřej Kulhánek: „Ne.“
(10. listopadu 2014, e-mailová korespondence)
Falcon, marketing & PR manager Marta Ţurková: „Ne.“ (27. října 2014, e-mailová
korespondence)
Warner Bros., Managing Director Dana Janovská: „Vzhledem k tomu, že jsme 100%
zastoupení společnosti Warner Bros., distribuujeme filmy vyrobené pouze naší
společností.“ (20. října 2014, e-mailová korespondence)
Bioscop / Magic Box, ředitel videodistribuce Jan Rubeš: „Pokud vím, tak jsme žádný
film z Nigérie v distribuci neměli.“ (20. října 2014, e-mailová korespondence)
Film Europe, PR & Marketing manager Lenka Stanslická: „Bohužel ne.“
(20. října 2014, e-mailová korespondence)
Aerofilms, Zuzana Pudilová, Aerofilms office: „Aerofilms nikdy nedistribuovalo film
původem z Nigérie.“ (20. října 2014, e-mailová korespondence)
Pegasfilm, ředitel Jan Lengyel: „Takový film jsme nedistribuovali a ani jsme
o tom neuvažovali.“ (27. října 2014, telefonní hovor)
Cinemart, obchodní zástupce pro HE (BluRay, DVD, VoD) Ondřej Tratina:
„Společnost Cinemart v minulosti ani současnosti nedistribuuje filmy z nigerijské
produkce.“ (27. října 2014, e-mailová korespondence)
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2. Pokud ne, uvaţovali jste někdy o tomto kroku? Máte to v plánu?
Bontonfilm, Director of Theatrical and Digital Distribution Ondřej Kulhánek:
„Principiálně ne, toto teritorium nesplňuje naše akviziční kritéria a není primárním
předmětem našeho obchodního zájmu. Samozřejmě nevylučujeme možnost, že se v této
národní kinematografii objeví klenot, který bude mít šanci uspět i na našem trhu,
v takovém případě bychom se distribuci podobného titulu určitě nebránili.“
(10. listopadu 2014, e-mailová korespondence)
Falcon, marketing & PR manager Marta Ţurková: „Ne.“ (27. října 2014, e-mailová
korespondence)
Warner Bros., Managing Director Dana Janovská: bez odpovědi
Bioscop / Magic Box, ředitel videodistribuce Jan Rubeš: bez odpovědi
Film Europe, PR & Marketing manager Lenka Stanslická: „Naše společnost Film
Europe se zaměřuje čistě na evropskou filmovou tvorbu a hodlá v tom pokračovat
i do budoucna. Práva k neevropským filmům tedy nekupujeme. (Výjimkou mohou být
filmy, kde by se jednalo o koprodukci, ale hlavní zemí vždy zůstává evropská krajina.)“
(20. října 2014, e-mailová korespondence)
Aerofilms, Zuzana Pudilová, Aerofilms office: „Distribuci takového filmu nemáme
zatím v plánu. Pokud se ale nějaký z této provenience objeví, budeme ho rádi
distribuovat.“ (20. října 2014, e-mailová korespondence)
Pegasfilm, ředitel Jan Lengyel: „Takový film jsme nedistribuovali a ani jsme
o tom neuvažovali.“ (27. října 2014, telefonní hovor)
Cinemart, obchodní zástupce pro HE (BluRay, DVD, VoD) Ondřej Tratina: „Pokud
je mi známo, společnost Cinemart neuvažovala o distribuci titulů nigerijské produkce
a do budoucna to neplánuje.“ (27. října 2014, e-mailová korespondence)

3. Pokud ani na otázku č. 2 neodpovídáte kladně – proč nikoli?
Bontonfilm, Director of Theatrical and Digital Distribution Ondřej Kulhánek:
bez odpovědi
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Falcon, marketing & PR manager Marta Ţurková: „Společnost Falcon má smlouvu
se dvěma hollywoodskými studii a jejich filmy doplňuje českými filmy.“ (27. října 2014,
e-mailová korespondence)
Warner Bros., Managing Director Dana Janovská: bez odpovědi
Bioscop / Magic Box, ředitel videodistribuce Jan Rubeš: bez odpovědi
Film Europe, PR & Marketing manager Lenka Stanslická: „Jak název naší společnosti
napovídá, věnujeme se čistě evropské kinematografii.“ (20. října 2014, e-mailová
korespondence)
Aerofilms, Zuzana Pudilová, Aerofilms office: „Asi se zatím neobjevil žádný zajímavý
nigerijský film, který by se hodil do české kinodistribuce.“ (20. října 2014, e-mailová
korespondence)
Pegasfilm, ředitel Jan Lengyel: „Mnoho kulturně bližších filmů na českém trhu totálně
propadne a jejich distribuce se nevyplatí – třeba i polské filmy. Myslím, že o to lidé
nemají zájem.“ (27. října 2014, telefonní hovor)
Cinemart, obchodní zástupce pro HE (BluRay, DVD, VoD) Ondřej Tratina:
„Při plánování kino nebo video distribuce je potřeba zvažovat také komerční potenciál
a společnost Cinemart je připravena a podporuje spíše nekomerční projekty české,
resp. československé produkce.“ (27. října 2014, e-mailová korespondence)

4. Víte o nějakých distributorech, kteří s těmito filmy obchodují?
Bontonfilm, Director of Theatrical and Digital Distribution Ondřej Kulhánek: „Ne.“
(10. listopadu 2014, e-mailová korespondence)
Falcon, Marketing & PR manager Marta Ţurková: „Ne.“ (27. října 2014, e-mailová
korespondence)
Warner Bros., Managing Director Dana Janovská: bez odpovědi
Bioscop / Magic Box, ředitel videodistribuce Jan Rubeš: bez odpovědi
Film Europe, PR & Marketing manager Lenka Stanslická: „V české distribuci není
distribuční společnost, která by se čistě zaměřovala na uvádění nigerijských filmů.
Pokud se takovýto film objeví v nabídce konkurenčních společností, jedná se spíše
o ojedinělý případ.“ (20. října 2014, e-mailová korespondence)
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Aerofilms, Zuzana Pudilová, Aerofilms office: „Není nám znám distributor
nigerijského filmu, to ale neznamená, že se v ČR nenachází.“ (20. října 2014, e-mailová
korespondence)
Pegasfilm, ředitel Jan Lengyel: „Ne.“ (27. října 2014, telefonní hovor)
Cinemart, obchodní zástupce pro HE (BluRay, DVD, VoD) Ondřej Tratina:
„Na českém trhu nikoli.“ (27. října 2014, e-mailová korespondence)
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Příloha č. 2: Nollywood obrazem (ilustrační fotografie)
Fotografie poskytl a s jejich otištěním svolil herec Uche Odoputa, který má podle svých
vlastních slov více neţ 20 let zkušeností s prací v nigerijském zábavním průmyslu.
Snímky pocházejí z května a června roku 2014.

Film: My Brother My Enemy

Zdroj: archiv Ucheho Odoputy

Film: My Brother My Enemy

Zdroj: archiv Ucheho Odoputy
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Film: The Stone

Zdroj: archiv Ucheho Odoputy

Film: War and Disorder

Zdroj: archiv Ucheho Odoputy
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