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FILMEN
Vid foten av de av talibanerna bortsprängda Buddhastatyerna i Afghanistan kämpar 
tusentals familjer för sin överlevnad. Baktay är en sex-årig flicka som bor med sin mamma
och lillebror i en av grottorna. I den närmaste grannfamiljen bor en pojke i samma ålder
som varje dag plockar ihop skrivbok och penna och går till skolan. Baktay vill så gärna gå i
skolan hon också, men hon har lovat att passa sin lillebror och dessutom har hon varken
papper eller penna. Men Baktay har bestämt sig och tänker inte låta sig stoppas. Lillebror
kan man binda fast och mammans läppstift blir en bra penna. 

Det visar sig inte vara fullt så enkelt och vägen till skolan är full av hinder. När hon 
träffar på ett gäng killar tror hon att de bara vill leka, men leken heter ”talibaner och ameri-
kaner” och när hon släpas in i en grotta med en påse över huvudet börjar Baktay undra om
hon någonsin kommer att komma till skolan.

"Buddha föll av skam” är inspelad i Bamian, Afghanistan. Hana Makhmalbaf träffade
hundratalsbarn i Bamian innan hon hittade sina skådespelare. De flesta av barnen var helt
obekanta med film och hade knappt sett på TV.  Däremot är de uppvuxna i en miljö präglad
av krig och våld. Just i Bamian inträffade en av de våldsammaste massakrerna, då kvinnor
och barn tvingade se på när deras män, söner och bröder halshöggs.

REGISSÖREN Hana Makhmalbaf
Född 1988 i Teheran och debuterade som skådespelerska när hon var sju, i pappa
Mohsen Makhmalbafs film “A Moment of Innocence”. Första kortfilmen “The Day My
Aunt Was ill” gjorde Hana när hon var åtta. Filmen uppmärksammades på Locarno Film
Festival 1997.  Nästa film, dokumentären “Joy of Madness” hade premiär 2003 på film-
festivalen i Venedig 2003, då Hana hunnit bli 14. Filmen vann tre internationella priser.
Buddha föll av skam är Hana Makhmalbafs första långfilm. Filmen har fått stor interna-
tionell uppmärksamhet och vunnit otaliga priser på filmfestivaler världen över, bland
annat Berlin Film Festival, San Sebastian Film Festival, Rom Film Festival, Festival du nou-
veau cinéma Montreal, Thessaloniki Film Festival.
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