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portræt: Pascal står denne 
onsdag formiddag  bag baren i 
Kaffebar78 i Århusgade klar til 
at brygge den sygeste kop kaf-
fe fra barens menukort, som 
avisens udsendte og hans in-
terviewoffer måtte ønske sig.

»Kan jeg få en te. Gerne med 
lime,« siger Ali Sivandi, som 
selv har valgt mødestedet. Ty-
deligvis ikke fordi, han absolut 
skal have noget af  den kaffe, 
som er barens specialitet, men 
fordi Pascal og folkene bag Kaf-
febar78 er hans venner.

Hype man for shivas
Og det sådan, han fungerer, Ali 
Sivandi, aktuel skuespiller i fil-
men ’Underverden’ og øster-
broer. Det er vennerne, han 
laver musik med. Det er ven-
nerne, han laver film med. Det 
er vennerne, han er tryg ved.

Tag nu Fenar Ahmad, som  
har skrevet og instrueret ’Un-

derverden’. Ham arbejdede Ali 
Sivandi også sammen med, da 
han fik sit gennembrud som 
skuespiller i ’Ækte Vare’ i 2014, 
og instruktøren samt en lang 
række af  folkene bag filmen 
er også venner på det private 
plan. Eksempelvis musikerne 
Sivas, MellemFingaMuzik og 
Gilli, som har skrevet musik 
til både ’Ækte Vare’ og ’Un-
derverden’.

»Dem er jeg hype man for, 
når de optræder, og jeg er tit 
med, når de er i studiet, hvor 
jeg byder ind med, hvad jeg har 
at bidrage med,« siger Ali Si-
vandi, der som voksen er flyt-
tet tilbage til det Østerbro, hvor 
han voksede op i begyndelsen 
af 1990’erne.

Mor handlede i Netto
»Jeg voksede op på Aldersro-
gade, men da min søster blev 
født, havde familien brug for 
mere plads, så vi flyttede til 
Brøndby, da jeg gik i 6. klas-
se,« fortæller den 27-årige Ali 

Sivandi, som er opvokset i Al-
dersrogade - »mor har altid 
handlet i Netto på Haraldsga-
de« - og gik på Klostervængets 
Skole - nu Øster Fælled Skole.

»Der er sket meget siden, for 
dengang var der ikke mange 
tilflyttere, men siden er områ-
det blevet etnisk meget brede-
re med mange kulturer,« siger 
Ali Sivandi, som husker skole-
tiden, som skoletider er.

»Det var en tid med drenge-
streger, men aldrig noget, der 
gik ud over nogen. Jeg brød ind 
i mellem reglerne, men det var 
meget uskyldigt,« husker skue-
spilleren.

skydebane under park
»Dengang var der rockere og 
grupperinger. I dag er det hele 
meget mere organiseret,« me-
ner Ali Sivandi, som med glæ-
de husker tilbage på PUK, Po-
litiets Ungdomsklub, der tilbød 
mange aktiviteter som overle-
velsesbane, gymnastik og den 
slags.

»Engang kom der skimmel-
svamp i skolens gymnastiksal, 
og derfor fik vi lov til at kom-

me hen og bruge skydebanen 
under Park Bio. Det var rigtig 
sjovt for sådan en flok knægte 
som os,« siger Ali Sivandi, der 
stadig har nogen kontakt med 
en del af sine kammerater fra 
den tid.

»De fleste har nu fået kone 
og børn, så det bliver nu ikke 
til så meget,« fortæller han, der 
har en kæreste, men endnu in-
gen børn.

Han husker tilbage på barn-
dommen på Østerbro med glæ-
de og er ekstra glad for, at den 
fandt sted så tæt på Nørrebro, 
hvor kulturen er anderledes 
end i 2100.

god til at læse folk
»Jeg har oplevet mange for-
skellige slags mennesker i min 
opvækst, og jeg er sikker på, 
at det er derfor, at jeg er ble-
vet god til at sætte mig ind i, 
hvordan folk reagerer. God til 
at læse folk. Det hjælper mig 
meget i arbejdet som skuespil-
ler,« siger Ali Sivandi, som ef-

ter at have forsøgt sig på blandt 
andet mekaniker- og handels-
skole nu har fundet ud af hvil-
ken sti, han vil vandre.

»Jeg er autodidakt skuespil-
ler, men har indset, at skue-
spillet er min vej,« konstate-
rer han.

priser og omtale
»Jeg kender mange miljøer, og 
det gør, at når vi arbejder på 
en film, er jeg god til at sortere 
en dialog fra, hvis den virker 
for plat. Hvis det ikke er noget, 
rigtige mennesker ville sige.«

Ali Sivandi har et forholds-
vis kort skuespiller-CV, men 
der har været stor hæder til 
de projekter, han har været in-
volveret i. Således blev han no-
mineret til en Bodil for sin rolle 
som Tariq i 2014-filmen ’Ækte 
Vare’, og filmen ’Eliten’ fra 2015 
vandt en pris ved Cph Pix.

»Det store film-magasin Hol-
lywood Reporter har også skre-
vet om mig nogle gange, og det 
er da skægt,« siger Ali Sivandi, 
som er glad for at være vendt 
tilbage til Østerbro, der efter 
hans mening har sin helt egen 
aura.

perfekt blanding
»Jeg bor stadig tæt på Nørre-
bro, men alligevel langt væk. 
Jeg synes, at Østerbro er hyg-
gelig med cafeer og butikker, 
men mit hjerte ligger i kombi-
nationen af Nørrebro og Øster-
bro, så blandingen er perfekt 
der, hvor jeg bor,« siger Ali Si-
vandi.

’Underverden’, hvor Ali Si-
vandi spiller rollen som gang-
steren Semion over for Dar Sa-
lim, havde premiere 19. januar.

Ali sivandi er øm i hele 
kroppen for tiden. som en del 
af sit nytårsfortsæt har han 
genoptaget træningen med 
thaiboksning, som han - med 
pauser - har dyrket i 15 år. 
som yngre gik han til karate 
ved Iso i Bryggervangen. 
foto: Michael paldan

tæt på og dog langt væk
fIlMIsk. Ali Sivandi har succes på det store lærred, men den trygge 
base finder han hos vennerne - og på Østerbro

UMit hjerte ligger 
i kombinationen 

af Nørrebro  
og Østerbro

AlI sIvANdI,  
filmaktuel skuespiller

fritiden bruger Ali sivandi 
ofte i Copenhagen Muay 
thai i ragnhildsgade, hvor 
han træner med vennerne. 
foto: Michael paldan

 GUIDE

 FAVORITTER

 ■ toldBodeN Det er et 
superlækkert spisested med en 
dejlig atmosfære på havnen, 
hvor der altid er masser af 
både turister og danskere.

 ■ kurBAdet Jeg kommer rigtig 
tit i kurbadet i Øbro Hallen. 
Efter at have svedt giftstoffer 
ud i 3 gange 15 minutter er 
man helt genopfrisket og har 
det sidssygt vildt bagefter. Det 
er godt for blodomløbet.

 ■ koloNIAl Det er tre af 
mine venner, der har pizzeriaet 
på Landskronagade . Det 
er tre brødre, som overtog 
butikken efter deres far, der 
åbnede det i 1997. Drengene 
er opvokset i pizzadej, som 
bliver lavet i en speciel ovn.
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