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de opnames van twee nieuwe films die bin-

nenkort in de zalen worden verwacht: Grid-

lock en Gang Related. 

Op zijn albums getuigt 2Pac in detail over 

de ellende, de wanhoop en het geweld van het 

gettobestaan. Een leven waar hij maar al te 

veel van afweet als kind van een alleenstaande 

moeder, voortdurend verhuizend van de ene 

Noord-Amerikaanse binnenstad naar de an-

dere. Zijn ouders, Garland en Afeni Shakur, 

waren allebei lid van de Black Panther Party 

toen ze mekaar in '70 aan de Oostkust ont-

moetten. Een jaar eerder waren Afeni en twin-

tig andere Panthers beschuldigd van verschil-

lende misdrijven, inclusief van het beramen 

van bomaanslagen op Newyorkse publieke 

plaatsen. Vrij op borg raakte ze zwanger van 

Garland terwijl ze ook een relatie had met een 

onbenullige gangster. Een maand voor de ge-

boorte van haar zoon wordt Afeni vrijgespro-

ken (nadat de zaak vijfentwintig maand heeft 

aangesleept). Het koppel gaat uit elkaar, Tupac 

ziet zijn vader maar heel af en toe tot aan zijn 

vijfde en verliest dan alle contact met hem tot 

Garland in '92 zijn zoon opmerkt op de film-

poster vari Juice. In de tussentijdse periode 

leven moeder en zoon in tehuizen voor daklo-

zen en bij vrienden en kennissen. Tupac leeft 

in de veronderstelling dat Legs zijn vader is en 

kijkt op naar de drugdealer en schurk die zijn 

moeder aan crack helpt verslaafd worden. Het 

'gezin' verhuist naar Baltimore waar Tupac tot 

zijn eigen tevredenheid in de kunstacademie 

belandt. Maar wanneer zij naar Marin City, 

Californië verhuizen, verandert zijn leven dras-

tisch. Legs is ondertussen aan de gevolgen van 

zijn verslaving gestorven en de verwarde ado-

lescent begeeft zich voor de volgende vi j f jaar 

aan het dealen en aan andere verlokkingen 

van het straatleven. De relatie met zijn moe-

der loopt geheel spaak. In '89 keren de kansen 

opnieuw wanneer hij roadie en danser wordt 

bij de succesvolle rapgroep Digital Underg-

round. Het duurt dan niet lang meer vooral-

eer zijn eigen solocarrière van de grond ge-

raakt en hij uiteindelijk, verwijzend naar zijn 

strafregister, tot de scherpe conclusie komt dat 

'before I made a record, I never had a record.' 
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