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Ιό ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1977
γιά πρώτη ((ορό διοργανώνεται άμεσο έεπό τους ηνσικούς τον 
q ορείς, τούς κινηματογραη ιστές.

Λύτό τό Φεστιβάλ τόσο σάν πρόθεση όσο καί σαν πραγμάτω
ση. δηλώνει την προσπάθεια τής κινηματογραφικής πραγματι
κότητας νά διαηνλλάξει στό μέτρο τον δυνατού τό άναγκαίο θε
σμικό πλαίσιο.

II διεξαγωγή τού Φεστιόαλ γίνεται με τόν κοινής αποδοχής 
κανονισμό τού *75, τόν όποιο τό Υπ. Βιομηχανίας καταπάτησε 
μι τόν πιό απροκαλνπτο τρόπο. Οί κινηματογραφιστές θεώρη- 
σαν καί θεωρούν ότι έχονν χρέος νά όιαηνλλάξονν τούς θεσμούς 
μέσα από τούς όποίονς έκτιμιέται καί καταξιώνεται ή δον λεία 
τονς.

ΓΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΙΙΤΡΟΠΗΣ



Τά γεγονότα είναι, γνωστά γύρω άπ'όλη τήν ύπόθε- 
ση τοϋ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, πολλές φο
ρές μάλιστα καί στις λεπτομέρειές τους,‘0 τύπος ά- 
σχολήθηκε εκτεταμένα μέ τό όλο θέμα έπί ένα τετρά
μηνο σχεδόν καί μέ άρκετή ένταση.

"Ετσι τό Φεστιβάλ ‘Ελληνικού Κινηματογράφου άπε- 
τέλεσε τό γεγονός της χρονιάς.

Τό σύνολο σχεδόν των δημοσιευμάτων του τύπου έκ- 
δόθηκαν άπό τή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σ'έναν ενιαίο 
τόμο άπ'τόν όποιο άναδημοσιεύουμε εδώ ένα μέρος άπ' 
τά πιό περιεκτικά κείμενα πού πραγματεύονται τό θέ
μα μέ τήν άπαιτούμενη έποπτική διάσταση.'Εξ αιτίας 
τοϋ γεγονότος της δημοσίευσής τους στόν ημερήσιο τύ
πο έχουν ένα χαρακτήρα έπικαιρικό (άν καί όχι όλα) 
πού όμως καθόλου δέν εμποδίζει ν'άναφανεΐ τό όλο ζή
τημα στις πραγματικές διαστάσεις του.Ή επιλογή των 
κειμένων έγινε μέ βάση αύτά τά κριτήρια καί καθρε
φτίζει μέσα άπ'τήν πολυεδρικότητα των άπόψεων καί 
των θέσεων τόν συντελεστή έκτίμησης των γεγονότων. 
Είναι άρκετά νωρίς γιά νά κάνουμε σχόλια, τά πράγ
ματα βρίσκονται σέ έζέλιξη καί μιά τέτοιου είδους πα
ρέμβαση δέν θάκανε άλλο άπό τό νά προκαταλάβει τά 
πράγματα καί νά δημιουργήσει έντυπώσεις πού θάταν 
τουλάχιστον άκαιρες.
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Οι οκηνοθέΐες άπορρίπΐουν 
ιόν Κανονιορό τού ΦεσπΒάλ

Η ξαφνική δημοσίευση νέου 
Κανονισμού γιά  το Φεστιβάλ Ε λ 
ληνικού Κινηματογράφου Θεσσα
λονίκης, δυό μόλις μήνες ττριν α
πό τήν έναρξη τής φετινής όιορ- 
γοξνωσεως του, ποοκάλεσε τήν ο
ξεία αντίδραση τοσο τής Ε τ α ι
ρίας Σκηνοθετών 'Ελληνικού Κι
νηματογράφου καί τηλεορασεως ό
σο καί τής Πανελληνίου ‘ Ομο
σπονδίας Θεάματος —  ’Ακροάμα
τος. Το Δ .Σ . τής Ε τα ιρ ία ς  Σκη
νοθετών έστειλε τό  έξής τηλεγρά
φημα πρός τόν υπουργό Βιομη
χανίας:

«Μέ τήν καθυστερημένη δημο
σίευση τού κανονισμού γιά τό Φε
στιβάλ Θεσσαλονίκης έπιχειρείται 
ένα άκόμη χτύπημα κατά του Ε λ 
ληνικού Κινηματογράφου. Ή  έ- 
νέργειά σας αύτή κρίνεται παντε
λώς απαράδεκτη καί ως έκ τού
του ζητάμε:

σ ) γιά  φέτος, τήν άμεση επα
ναφορά καί πλήρη έφαρμογή τού 
Κανονισμού τού έτους 1975 όπως 
είχε διατυπωθεί μετά άπό κοινές 
συσκέψεις τών εκπροσώπων τών 
κινηματογραφιστών καί τού Υπ. 
Βιομηχανίας ύπό τήν προεδρία 
σας σ ' όλα τσ  σημεία αυτού κα
θώς καί τής ‘Υπ. Απόφασης που 
άφορά σ τά  χρηματικά ποσά τών 
βραδειών,

β) τόν άμεσο διορισμό προσω
ρινού διευθυντού κοινής αποδο

χής·

Σέ περίπτωση που τά  άνωτέ- 
ρω δέν γίνουν αποδεκτά, τό  άο- 
γοτερο μέχοι 31.7.77, ή διοργά
νωση τού Φεστιβάλ θά αναληφθεϊ 
από τούς έκπροσώπους τών Κι
νηματογραφιστών βάσει τού Κα
νονισμού πού συντάχτηκε μέ τή 
συνεργασία όλων τό ’75».

Μέ μιά πρώτη γρήγορη έξέτα- 
ση τού προβλήματος φαίνεται δι
καιολογημένη ή οξύτητα της Ε .Σ. 
Ε.Κ.Τ. Πραγματικά, πριν από δυό 
χρόνια, καί γιά  τήν πίεση τής 
«αλλαγής» καί τού έκδημοκρατι- 
σμού τής δημόσιας ζωής είχε έ- 
πιτευχθεί νά μή διορίζονται μονο
μερούς καί άνεξέλεγκτα άπό τούς 
ύπαλλήλους τού ύπουργείου Βιο
μηχανίας, τόσο ή 'Οργανωτική, ό
σο καί ή Προκριματική καί Κρι
τική 'Επιτροπή τού Φεστιβάλ αλ
λά νά έκποοσωπούνται άμεσα οί 
άρμόδιοι συνδικαλιστικοί Φορείς. 
Τώρα φαλκιδεύεται αύτη ή κατά- 
κτηση. ’Αλλά καί ή πεουσι·νή, ε
πίσης ξαφνική, σοβαρή μείωση 
τού άριθμού τών χρηματικών 
βραβείων. Τοιρα έπισημοποιεϊ- 
ται μέ τό  νέο Κανονισμό, ένώ 
πλησιάζει τό Φεστιβάλ. Μέ τό  μι
κρό αύτό «πραξικόπημα» μειώνε- 
τοτι άκόμη περισσότερο τό  «οξυ
γόνο» γ ιά  τήν επιβίωση τής έλλη- 
νικής κινηματογραφικής έκφράσε- 
ως. Μήπως, κατά βάθος, τό κρά
τος δέν θέλει νά υπάρχει έλληνι- 
κός κινηματογράφος;

Γ. Μπ.
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Αίφνιδιαοτικά 
μέτρα κατά τού
κινηματογράφου
Α Π ' Ο,ΓΙ φαίνεται οι διάφοροι 

κυΰεο.·".*'κοί παράγο.τες, υπεύθυ
νέ, τού κινηματογράφου καί της 
κατάντιας του βάλθηκαν νά τον εκ
μηδενίσουν μ:ά γιά πάντα. Γιατί 
ο .■ ά τά καινούρια καί αιφνίδια·
στικά μέτρα.?' Υ·σ αλλαγή τού
ΚΟ , 0. ιο μού λε . το^ργΐ^ις "ού Φεστι-

οάλ Κι ιμστεγράφου Θεσσσλονί-

κ̂ ,ς είνσι μέρ:- ς μ ας τακτικής πού

έ(1'.7 3ιμόστηκε πρόσφειΐσ  καί στό
Κέ,τ ρσ Έ λλ ην.κοΟ Κ·.νηματ ογρά-

) Ή  σύν: >■ τη ι οϋ νέου Διύικη-
Τ;- Γ/. Σ υβού‘•¡ευ του- Κέ.τρου Έ λ
* - . . Κ,.ημ ατογρά;Γ-ευ, πού ά.σ-

:όύι·<ε πρί¡V λίγες μέοες ·5έν πε·
ί-λε οβριέ οι.'·*ε έ 'ον ι-.,.ημστογοσ-
;;).στ ή ούΤΓ ι νον κρ:Ττκ,ό κ.νηματο-
γοάαου, ου’ '' νατό; κάποιο πρόσω
πο πού νά έχει άμεση καί ουσια
στική σχέση μέ τή; κινημειτογρα- 
Φ,κή τέχνη καί πού. κυρίως. νά 
ϋ. διαφέρετε ι για  τή» αναστύλωσή 
της μια ταί. δπως όλοι ξέ- 
ουιμε. 6 κ τ,ματογράφοο στη χώρα 
μας περνάει μαύρες μέοες. Αντί- 
ο.'τσ ατό Δ.Σ. τού ΚΕΚ συμμετέ
χουν γρςφειε «ρότες τού ύπουογείου 
Π.ομη-ονίος (όπως ό κ. Ν. ’Αρ

βανίτης πού ή συνεχής θητεία τον 
γ ια  δεκαπέντε περίπου χρόνια ώς 
ύπ.εύ9;νου τού Υπουργείου γιά τά 
κινηματογραφικά υσς πράγματα 
άποδείχτηκε τουλάχιστον μοιρσίαί, 
διάφορες προσωπικότητες άνσρμό- 
διες γ ιά  τόν Κινηματογράφο (δ 
πως δ κ. Τσιρόπουλος, μέλος τής 
Κεντρικής Έπιτοοπ,-ς τής Νέας 
Δτμοκρατίας καί Σύμβουλος στό  
Λ.Σ τ οϋ Εθνικού Θεάτοου ή ό I. 
Βελλίδ'ΐς πρόεδρος τής Δ  Ε.Θ. καί 
γνωστός έκδοτης εφημερίδων κλπ.).

"Ε τσι λοιπόν, δ απιστώνουμε. 
δτι γιά  τήν κυδεονητική πολίτικη 
οί κινηματογραφιστές θεωρούνται ο’ι 
λιγότερο αρμόδιοι γ  ά τ ήν πορεία 
τής τέχ. ης πού υπηρετούν,

2) Οί τροποποιήσεις τού Κανονι
σμού τού Φεστιβάλ έρχονται νά ε
πιβεβαιώσουν άπό τή μιά τόν ά- 
ποκλεισμό τών κιιηματογοαφιστών 
άπό τήν όπο αδήποτς ουσιαστική 
συμμετοχή σπήν όργάνωση του καί 
νά φρενάρουν άκόμσ πιό πολύ τίς 
δυνατότητες προώθησης μιας καλ
λιτεχνικής ταινίας. Πιο αναλυτικά 
οί τροποποιήσεις ε ΐνα ·.

Ή  'Οργανωτική Επ ιτροπή ορί
ζετα ι άπό τή Δ  Ε Θ. μέ τήν άά- 
Ρ ιοτγ διατύπωση ότι τα  μέλη πρέ
πει νά έχουν «ειδικές γνώσεις κι-
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•••νοτογρο,ώας (S IC : )  ενώ βόισε; 
J'"“' τοοπέοσινομ κανονισμού ~ύ 
¿ .'νοθεία  καλούνταν να προτείνουν 
' ~'k Οποφηφίους τους. Παράλληλα, 
-ο λ  0 Τ£ρα ο τράεόρος τής Κριτι- 
κης Ετιτροπ-,ς εκλεγόταν άττό τήν 
•?·0 '<V.· Επ : νρρττή ενώ τώρα δ ο* 

ocnό τό.·· ύτουργό BiCfi^xoc- 
ν.ος. η δε ¿.νεαμ·ΐ>·ής Κριτ,κή Έ - 
πι τ-ροπή ττεριλσμδάνει μ ον ο τέσ- 
-τψ ο  μέλη τγοj έχουν προταβίί ά- 
~Γ°  ~α Σωματεία τους (σκηνοθέτης, 
μ ;* -:6ς, τεχνικός παραγωγός) ¿- 
• > (.·: υ’τόλο ’ΤΟ* πένΤ£ διορίζονται. 
Ο εχω- γνώσ.-.ς αριθμητικής μττο- 

ο.ί  ιά  καταλάβει...
κ τ .σ η ς  τ a ; 4 χρη.ματ.κα 6ρα- 

οειο ν;οό ύιτήρχαν ττσλιότερα, ττε, 
οιορίύονται τώρα σε εξη (βραβεία 
2 τον ιών μεγάλου μήκους πού 
-ταιονει ο παραγωγός, βραβείο 
σκηνοθεσίας και τά πρώτα τρία 
‘ ιραβεια τα ι.ιών μικρού μήκους), 
'λ ου-ο rev τρόπο αγνοούνται 6- 
*-■' οι άλλο, συντελεστές μιας ται- 
νίας.

Ε''σ; για άλτη μ·ά φορά άπο- 
ο:.:κνύ.:τ,7ΐ ότ: ή κυβέρνηση δέν θέ
λε· no κο.'.ένσ τρόττο νά ττεράσει 
ο κινηματογράφος σ τά  χέρια τών 
c ιμ·ο .ργώι' γιά  μ ά σνα,έωση καί 
ε ελιέιτ τα·., ασκεί μία συγκεντρωτι
κή τ»η\; ι ική, άΛού ττάννα οί ίδιοι 
ελέγχου-· και ρυθμίζουν τά  πρά
γματα οατςόντας τις καίριες θέ- 
σ.'·ς καί τελικά εκείνο τού  άντι- 
κπμενκσ οαίνεται νά επιθυμεί εί
ναι ή t.fοσθένιση, άν όχι ή έξαψά- 
κι-.ην του Μεου 'ελληνικού Κινημα
τογράφου,

Ή  Έ τα .ρ ίσ  Σκηνοθετών αττάν-
’η_"* °  erv'a τά  «μέτρο- τής κυ
βέρνησης μέ ένα τηλεγράαημα στον 
υττ Βιομηχανίας όπου τονίζει τήν 
απόφασή της νά διοργανώσει ή τ  
5·α τ. σ?εστ όάλ άν δέ, ανασταλεί 
'· ισχύς τού '.έου Κανονισμού, του
λάχιστο, γιά φέτος.

Γ ι«  τήν εξέταση όλων 
τών τογτο καίριων ττρσβλρ 
ν ανώ·ετοι ούριο Π ατ 
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Τά γεγονότα γύρω άπό τό Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, πού κατεληξοτν στην 
απόφαση των κινηματογραφιστών νά 
μήν στείλουν τις ταινίες τους, εψερε ξα 
νά στό φως την δοφειά κρίση, πού μα
στίζει τόν έλληνικό κινηματογράφο 
καί τήν «εχθρότητα» τής πολιτείας.



178

Ε Ν Α  παγόβουνο, πού δσο 
περνάει 6 καιρός μεγαλώ
νει, κυκλοφορεί σ τά  έλληνι- 

κά «ορό. 'Ολόκληρο λέγετα ι «πρό
βλημα τού έλληνικού κινηματο
γράφου», άλλα έντονα  (η γ ιά  με
ρικούς) φαίνετα ι μόνο ή κοοφή 
του, τό  Φ εστιβάλ 'Ελληνικού Κ ι
νηματογράφου στην Θεσσαλονίκη. 
Κ α ί ή -n-ρόσφατη διένεξη κινηματο
γραφ ισ τώ ν καί υπουργείου Βιομη
χανίας, (πού κατέληξε στην άπό- 
Φαση νά μή σ τείλουν οί πρώτοι 
τα ιν ίε ς  στην Θεσσαλονίκη, άλλά 
νά όργανώσουν «δ ικό  του ς» φε
σ τ ιβ ά λ ), άπέδειξε^ ό τ ι τό  καράβι 
χτύπησε πάνω σ τό  παγόβουνο, κι 
εφ τάσε ίσ ω ς  π ιά  ή ώρα νά παρα
δεχτούν οί καπετανα ϊοι καί τήν ύ
παρξη τού_«μή  επ ιστη τού ». _

Δυο άπό τούς πιό^ άρμόδιους 
άνθρωπο υς τώ ν πραγμάτων, ό Πά- 
νος Γλυκοφρύδης (πρόεδρος τής 
Ε τα ιρ ία ς  Ε λλήνων Σκηνοθετών) 
καί 6 Κλέαρχος Κ ον ιτσ ιώ τη ς  
(πρόεδρος τού Συνδέσμου 'Ελλή
νων Π αραγωγών Κ ινηματογράφου) 
μ ιλώντας καί σάν πρόεδρος καί 
σάν μεμονωμένα άτομα, άλλά καί 
σ τό  βάθος σάν έκπρόσωποι ουσι
αστικά  τού καλλιτεχνικού καί τού 
έμπορικού κινηματογράφου, θέλη
σαν κατά τήν διάρκεια μιας συζη- 
τήσεως νά άνςχλύσουν όλο τό  πρό
βλημα. ά σχ ίζοντας άπό τό  όρατό 
καί προχωρώντας στό_ άόρατο. 
Κ α ί νά προβάλουν τ ίς  λύσεις του. 
πριν είναι πολύ άργά...

«Τ ό  Φ εστιβάλ είναι χρήσιμο, 
έφ' όσον Εχει τήν δυνα τότη τα  νά 
προσαρμόζετσι σ τ ις  διάφορες συν. 
θήκες, όπως άπ α ιτε ί ή π ρα γμ α τι
κότη τα », λέει ό Γλυκοφρύδης. 
« "Α ν  τό  Φ εστιβάλ Εχει σάν σκο
πό νά προβάλει τά  κινηματογρα
φικά προϊόντα μας, _ χρειά ζετα ι 
νά προσαρμόζετα ι, καί συμφωνού
με άκόμη καί μέ τό  νά υπάρχει 
κάθε χρόνο καί καινούργιος κα
νονισμός. ‘Α λλά  νά γ ίν ε τα ι σέ συ
νεργασ ία  μέ τούς ένδιαφερόμε- 
νους Ά ς  γ ίνε ι κατοηΌητό, ότι τό  
Φοστιβαλ Θεσσαλονίκης δέν είναι 
τσ ιφ λίκ ι κανένας: Α π λ ώ ς , έμεϊς
οΙ κ ινηματογραφ ιστές φτιάχνου
με τά  προϊόντα μας καί κάποιοι 
άλλοι _όργανώνουν τή » Εκθεση αυ
τώ ν τών προϊόντων».

Κ αί συμπληρώνει: «Δ έ ν  Εχουμε 
σάν σκοπό νά καταργήσουμε τό  
Φ εστιβάλ Θεσσαλονίκης, ούτε νά 
τό  μεταφέρουμε στήν ’Αθήνα. Ικα
νοποιώντας τόν υδροκεφαλισμό 
της. Δ έν  Εχουμε, άκόμα. σκοπό 
μιά σ τε ίρ α  άντικνβερνητική εκ
σ τρα τε ία , άλλω στε οί αδύσκολες» 
σχέσεις κινηματογράφου καί πο
λ ιτε ία ς , περνούν άπό πολλές κυ
βερνήσεις...»

_ Σήμερα, όμως, οί σχέσεις αυ
τέ ς  Εχουν φ τάσει σ τό  άπροχώρη- 
τ ο ,ή  κρίση Εχει ξεσπάσει. Α φ ο ρ 
μή 6  κανονισμός _ τού Φ εστιβάλ, 
α ιτ ία  ή άδιαφορία (πού φτάνει 
καί σ έ  «Εχθρική π ολ ιτικ ή ») της 
π ολ ιτε ία ς  πρός τόν κινηματογρά
φο. "Α ς  σημειωθεί ότι μετά τήν 
μεταπολίτευση καί άπό τήν μεριά 
τής κυβερνήσεως άκολουθήθηκε ό 
δρόμος τώ ν  δημοκρατικών δ ιαδ ι
κασιών καί μετά άπό μιά κοινή 
σύσκεψη όλων τώ ν ενδιαφερομέ
νων σ τό  υπουργείο Βιομηχανίας, 
κα ταρτίστηκε κανονισμός γ ιά  τό  
Φ εστιβάλ.

«Φ έτο ς  βρεθήκαμε μπροστά σ ’ 
Ενα νέο γεονός:^  Ό  κανονισμός 
αυτός, μετά άπό άπφ ίτηση «κά
ποιου », άναμορφώθηκε. Mac δηλώ
θηκε ό τι ήταν ή "Εκθεση Θ εσσα
λονίκης πού ζή τησε επιστροφή 
σ τόν  κανονισμό τού ’64, άλλοιώς 
δέν θά άναλαμβάνανε τήν όογά- 
νωση. Καί τελικά  τό  υπουργείο 
κατέληξε σέ μιά «μ εσοβ έζικη » κα
τά σ τα σ η , άνάμεσα σ τόν  κανονι
σμό τού ’64 καί τού ’ 74, γυοί- 
ζο ν τα ς  τόν θεσμό _ δέκα χοόνια 
π ίσω , σ τό  κοΛεστώς τών δ ιορ ι
σμών...»

Τ ίς  κρ ίσεις του γ ιά  τό  Φ εσ τι
βάλ κάνει καί ό Κ ον ιτσ ιώ τη ς  
« "Ο σ α  συμβαίνουν μέ τό  Φ εσ τι
βάλ είναι λυπηρά τόσο  άπό τήν 
μεριά τής Έ κθέσεως όσο καί άπό 
τή ν μεριά τού υπουργείου Βιομη
χανίας, όσο  καί άπό μάς τούς ί 
διους. Σ τ ά  17 χρόνια, πού Εχουν 
πτοάισει άπό τό ν  άρνπ τού θοομού. 
θά Επρεπε δ κάβε Ενας άπό τούς 
τρεις αυτούς παράγοντες νά Εχει 
βρει τό  άληθινό πρόσωπό του ώ σ τε  
νά μήν ε ίμ αστε  στην σημερινή θέ
ση. Αύτό  καί μόνο δείχνει ό τι κά
τ ι  δέν πάει καλά ή ότι_ κάποιο τό  
Επιδιώκουν καί τό  ωθούν στήν κα
τεύθυνση νά μήν πάει καλά . »  

Είναι γεγονός πώς όλα τα  χρό
νια  τής ζωής τού Φ εστιβάλ Θ εσ
σαλονίκης ύπήοξαν έπιμέρους δ ι
αφωνίες. έπιπλοκες. πού π άντα  
ξ rrrtρνιόντουσαν δυσκολότερα ή 
ευκολότερα. « Γ ια τ ί  φ έτος, ορισμέ
νοι θέλουν νά τραβήξουν τά  πρά- 
γμ α τα  σ τά  άκρα καταργώ ντας τ ί ς ' 
συμφωνίες; Δεν ε ί μ α ι σ έ  θέση έκ 
πρώτης όψεως νά τό  καταλαβω 
καί αύτό μέ βιάζει σέ ποικ ίλες 
σκέψεις», λέει ό Κ ον ιτσ ιώ τη ς . 
« "Α ν  ή "Εκθεση καί τό  υπουργείο 
Βιομηχανίας θέλαν νά τροποποιή
σουν τόν κανονισμό. Επρεπε νά τό  
κάνουν μέ τόν τρόπο πού τόν Ε
φ τια ξα ν, δηλαδή παρουσία  μας. 
Τώρα, λοιπόν, όποιαδήποτε άνω- 
μαλία κοινωνικοπολιτικη, δέν βα
ραίνει τά  κινηματογραφικά σωμα
τεία . άλλά αυτούς πού άπτρίσκε- 
π τα  πήραν αυθαίρετες άποφά- 
σ ε ις »
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Ή  υπόθεση του Φ εστιβάλ, όμως, 
είναι μια μικρή σ ταγόνα , α τά  
προβλήματα πού μ αστίζουν τό * 
κλάδο αυτήν τήν πασιφανή π ερ ί
οδο «ά νομ βο ία ς» κινηματογραφι
κής, «Κ α ί  αν ή π ολ ιτε ία  δεν δύ
σει Εστω τήν ύστατη  αυτή σ τιγμ ή  
χ*Ιρα βοήθειας τό τε  τού χρόνον. 
δέν θά μπορούμε νά κάνουμε ου- 
τε  αύτές τ ις  συ ζη τήσεις ...»

Τό Φεστιβάλ 
άφερέγνυο

Κ άθε χρόνο, σ την περίοδο τού 
Φ εστιβάλ όξύνετα ι ή κατάσταση , 
καθώς οί κ ινηματογραφ ιστές Ερ 
χονται «πρόσω π ο  μέ πρόσωπο* 
μέ τούς αρμόδιους. «Τ ώ ρ α  μέ τή 
σκληρή κρίση τού κινηματογρά
φου ή δξυνση είναι π ιό  έμφάνής 
κσί π ιό  δυναμική», λέει πόιλι ό 
Γλυκοφρύδης. «Κ άθε χρόνο παρου
σ ιά ζε τα ι τό  Φ εστιβάλ σάν πρό
βλημα τό  ίδιο καί όχι σάν άπα
τε λοσμα, έ τσ ι ώ σ τε  νά γ ίν ε τα ι α
ποπροσανατολισμός άπό τό  πρα
γματικό  πρόβλημα. Κ α ί κάθε χρό
νο οί ιθύνοντες τού Φεστιβόελ κα
θιστούν τό  θεσμό καί π ιό  άφερέγ- 
γυο...».

'Ιδ ια ίτερ α  σ τό  σημείο αύτό, 
πρέπει νά παρατηρηθεί τό  φαινό
μενο, ό τ ι ,  ενώ κάθε χρόνο αύξά- 
νουν τά  Εξοδα παραγω γής τα ι
νιών, μειώνονται άπό τήν άλλη οί 
μέσω τού Φ εστιβάλ παροχές (βρα
βεία, προνόμ ια ). "Ε τσ ι,  ή κατά
σ ταση  Εχει φ τάσει σ τό  σημερινό 
εξωφρενικό βαθμό: Μέσο κόστος
μ.άς τα ιν ία ς  4.000.000 δρχ. καί 
πριμοδότηση 75.000 δρχ. Οί άρι- 
Ομοί είναι σκληροί.

« Ή  όλη υπόθεση ξεκινάει άπό 
τό  ό τι ή π ολ ιτε ία  δέν μάς Εχει 
πάρει έμάς τούς κινηματογραφι
σ τές  σ τά  σοβαρά», ξεσπαθώνει ό 
Κ ι-ν ιτσ ιώ της. «Ο ί  ϊδ 'ο ι δέν είναι 
σέ θέση νά άντιμ ετωπ ίσουν τόν 
κινηματογράφο. Τού δίνουν λιγό- 
τερη σημασία, π.χ. άπό τό  ποδό
σφαιρο.

Κι όμως, ό άγνοημένος Ελ
ληνικός κινηματογράφος. Εβγα
λε πολλές φορές άσπροπρόσω- 
πη τήν 'Ελλάδα σ τό  Εξωτερι
κό, πρότγμα πού δέν Εκανε πο
τέ  ώς τώρα  ό Ελληνικός άθλη- 
τισμ ός...

Δέν Εχω τ ίπ ο τα  έναντίον ,τοΰ 
όθλητισμού, άπλώς Ενοχλούμαι ά
πό αύτή τή διαφορετική σ τάση  τής 
π ρ ιιτε ία ς  καί σάν άνθρωπος και 
οάν Επαγγελματίας...».

Κ α ί οί δύο συνομιλητές δέν κα
τηγορούν τή σημερινή κυβέρνηση 
και κυρίως τόν υπουργό Βιομηχα
νίας σάν υπα ίτιο  τής κρίσης Τόν 
κατηγορούν, όμως, σάν υπα ίτιο  
γ ·ά  τή σ υ ν έ χ ι σ η  τής 
κρίσης.

«Μ έχρι τώ ρα  6 κινηματογράφος 
βέν άξιωθηκε μιας ούνιακττικής μέ
ριμνας καί νομοθεσίας, άπό κσμ- 
μια κυβέρνηση», το ν ίζε ι ό Γλυκό- 
φοΰδης. « 'Ο  Ελληνικός κινηματο- 
γράφος_στάθηκε π άντα  ό μεγάλος 
άγνοημένος, Ενα νόθο ή π αραπ α ί
δι. Είναι κι αύτό άποτέλεσμον τής 
γενικότερης πολιτικής τής π ολ ι
τε ία ς  πάνω σ τά  π ολ ιτ ισ τ ικ ά  πρά
γμ α τα  τής χώρας...».

Κ α ί συμπληρώνει: « Ό  κινημα
τογράφος άφέθηκε σ τά  χέρια τής 
ίδιωτικηο πρωτοβουλίας, πού Ε
νεργώντας κατά συνείδηση, χειρί
στηκε αύτό τό  τρομερό όπλς. άλ
λοι ε μέ επ ιτυχ ία  καί άλλοτε χω
ρ ίς. Κ α ί ε(ναΐ ¿π ι* ιι»Λ  ».λ  
χει σάν γνώμονας το  κέρδος. Δεν 
μπορούμε νά κατηγορήσουμε, λοι
πόν. τήν ιδιωτική πρωτοβουλία, 
γ ια τ ί  δέν Εβαλε πρώτα^ τούς πο
λιτισ τικούς στόχους καί μετά τό  
κέρδος. Αύτό  είναι δουλειά τής 
π ολ ιτε ία ς. ’Αλλά π ά ντο τε  ή πο- 
λι .ε ία  άντιμ ετώ π ισ ε τόν κινημα
τογράφο μόνο ααν κερδοφόρα πη- 
γη ».

Ή  άλήβεια, πάνω σ τό  τελευταίο 
σημείο μπορεί νά φανεί καί άπό 
Ενα άλλο γεγονός: Ή  π ολ ιτε ία  Ε
φ τασε νά ε ίσπ οάττε ι τό  48°ο( ! ) 
τής ςΑιής κάθε εισιτηρίου  κινη
ματογράφου...

«Π ά ντα  προβάλλονται σάν αι
τ ιο λ ο γ ία  τό  πού θά βρεθούν τά  
χρήματα, γ ιά  νά βοηθηθεϊ ό κινη
ματογράφ ος» λέει ό Κ ονιτα ιώ της. 
«Μ ά  ύπαρχουν τερ ά σ τια  Εσοδα γε
ν 'κά άπό τόν Φόρο Δημοσίων Θε
αμάτων, όπως α ν τίσ το ιχ α  υπάρ
χουν καί άπό τόν άθλητισμό. Μό
νο πού γ ιά  τόν ά θλη τισμ ό 'τά  χρή- 
ματα αύτά Επιστρέφουν, Ενώ γ ιά  
του κινηματογράφο όχι. Δέν θά ή
ταν τ ίπ ο τα  νά δ ίνονται κάθε χρό
νο 100.000.000 δρχ. σ τόν  κινημα
τογράφο. ’Α λλα  οχι νά ξοδεύον
τα ι τά  80.000.000 δρχ. σέ Επι
τροπές. παραεπιτροπκς καί υποε
π ιτροπές γ ιά  νά λειτουργήσει τό  
σύστημα καί νά μείνουν μόνο τά  
υπόλοιπα γ ιά  μο:ρασμσ .

Σ τ ό  σλόγκαν τή ς μή ιττάρξεως 
χρημάτων, ο) ίδ ιο ι οί κινηματο
γρα φ ισ τές  είναι Ετοιμοι νά υπο
δείξουν λύσεις, άν κληθούν υ
π ε ύ θ υ ν α .  «Σ ά ν  παράδει
γμ α  μπορεί νά άναφερθεϊ ή ’ Ιτα 
λ ία  μέ τήν τόσο  μεγάλη άνθηση 
τού κινηματογράφου», τ ό ν ιζα  ό
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Γλυκοφρύδης. «  Εκεί ύπαρχει ένας 
»όρος, πού άτταγορεύει σ ι  όποια- 
δηποτε ξένη ται ν ί α νά έξα γά γε ι 
τ ις  ε ισπράξεις, πού πραγμοκοποί- 
ηστ. 'Α ντίθ ετα , υποχρεωτικά δια
τίθ εν τα ι γ ιά  τη » παραγωγή  τα ι
νιών μέσα στήν Ι τ α λ ία .  "Η  γ ίνε 
τα ι π αραγωγή  ξένης τα ιν ία ς  ή 
παραγωγή  ιταλικής ή συμπαραγω
γή. "Α ν  υπολογίσουμε δ τι κάβε 
χρόνο π α ίζο ντα ι σ τήν Έλλάώα 
500 ξένες τα ιν ίες , πού πραγμα
τοποιούν 100.000.000 εισ ιτήρια , 
μπορεί νά υπολογισ τεί τό  ποσο 
τού συναλλάγματος πού διαρρέει 
π αντο ιο τρόπ ω ς σ τό  έξωτερικό. Μιά 
πηγή, λοιπόν, ¿σόδων, πού μπορεί 
νά χρησιμοποιηθεί γ ιά  τήν ένίσχυ- 
ση τοϋ έλληνικοΰ κινηματογράφου, 
είναι όχι μόνο ή δασμολόγηση, 
άλλά  καί ή «Ισχυροποίηση τής νο
μοθεσίας, γ ιά  τή_ δέσμευση^ τώ »  
εισπράξεων πώ ν ξένων τα ιν ιώ ν ».

Ή λογοκρισία 
καί οί «αύτόχειρεο)
«Μ άς κατηγορούν δ τι ό κινημα

τογράφος στήν Ε λλά δα  είναι κα
κός, έμπορικός κλπ. Μά υπάρχει 
στήν Ε λλά δα  καμμιά άλλη έκδή- 
λωση τής δημόσιας ζωής, πού ή 
στάθμη της νά είναι πάνω άπ ' τόν 
μέσο ό ρ ο ;»  έπ ιτίθ ετα ι ό Κ ονιτσ ι- 
ωτης. « Ή  κρατική έλληνική τηλε
όραση είναι καλύτερη; ‘ Η έλληνι
κή αρχιτεκτονική —  τήν βλέπου
με π ερπατώ ντας ατούς δρόμους 
με τά  κ τίρ ια  άπό μπετόν γύρω 
μας —  είναι κολύτερη; Α π ’ τήν 
άλλη μεριά, υπάρχει καμμιά χώρα 
μέ τή δική μας οικονομική σ τά θ 
μη και τό ν  δικό μας πλη&κτμό 
πού νά έχει νά έπ ιδείξει κάθε χρό
νο 2 —  3 τα ιν ίε ς  διεθνούς έπιπέ- 
δου. όπως έμ εϊς ;»

Καί αυτές οί τα ιν ίε ς  τοϋ  διε
θνούς έπιπέδου, «β γα ίνο υ ν » χωρίς 
καμμιά ουσιαστική  βοήθεια. « " Ο 
χ ι μόνο δέν έχει παρθεΐ κανένα μέ
τρο  γ ιά  νά προατατευθεΐ ή έλλη- 
νική τα ιν ία , δασμολογώντας 4ς 
πούμε τ ί ς  ξένες, άλλά ή άπαντη- 
ση ο τ ίς  έκκλήσεις γ ιά  βοήθεια εί
να ι; «Κ όψ τε τό  σβέρκο σας, έμείς 
ενδιαφερόμαστε μόνο γ ιά  τό  φό
ρο πού είσπρότττουμε άπό τά  προ
ϊόντα σ α ς ». Ναί, αυτή ή άπάντη- 
ση μάς έχει δοθεί άπό χείλη άο- 
μοδίου», λέει καί ό Γλυκοφρύδης.

«Μ ιά  άλλη άπάντηση πάλι, εί
ναι ή λογοκρισ ία . Καί. πάνω σ τό  
σενάριο καί πάνω στην τελική τα ι 
νία. "Ε τσ ι,  μπαίνει θηλειά σέ κά
θε έπιχειρημοττία, καθώς δέν ΰ-

πάρχει περ ίπ τωση  νά πα ίξει κο
ρώνα-γρά μ ματα τό  κεφάλαιό του, 
άπέναντι σ τήν διπλή κψαλίδα» 
τής λογοκρισ ίας. "Α ς  μην έχουμε 
αυταπάτες. Κ ά τω  άπό αυτό τό  κα 
βεστώς τής λογοκρισ ίας οργανω
μένη κινηματογοαφική παραγωγή  
δέν μπορεί νά ύπάφξει, πέρα άπο 
τούς οοττόχειρες».

«Τώ ρα , σ τό  κορύφωμα τής κρί
σης, πού ή κινηματογραφική άγο- 
ρά έχει καττέβει σ τό  Μηδέν, μπο
ρεί νά χαρακτηριστεί πράξη αύτο- 
κτονίας ή παραγωγή  τα ινιών. Καί 
σ ’ αυτή τήν κρίσιμη καμπή του 
ελληνικού κινηματογοάφου, ή πο
λ ιτε ία  μέσω τού Φεστιβάλ, δ^ι 
μόνο δέν άγκαλιά ζει αυτές τ ις  
μεμονωμένες προσπάθειες, άλλά 
κότνοντας μικροπολιτική τ ι ς  κατη
γορεί, π.χ. γ ιά  πολιτικοποίηση, 
βρ ίσκοντας έξωκινηματογραφικα 
κρ ιτήρ ια ».

Κ α ί, δμως, αυτοί οί «αύτάχει- 
ρες», καλούνται σ ' ένα Φ εστιβάλ, 
πού θά δείξει τό  κινηματογράφικο 
πρόσωπο^ τής χώρας. Χρησιμοποι
ούνται οί τα ιν ίε ς  τους καί κυριο
λεκτικά π ίσ ω  άπό τήν πλόττη 
τους  θεσπ ίζο ντα ι νέοι κανονι
σμοί..,

« Σ έ  τ ί  άποσκοπεϊ α ύ τό ;»  συνε
χ ίζε ι ό Γλυκοφρύδης. « Σ έ  τ ί  άλ- 
λο παρά σέ δξυνση καί μετάθεση 
τού πραγματικού προβλήματος 
τού κινηματογράφου. Σ τό  ίδ ιο  
κλίμα λα σπ ολογίας, έντόοσσονται 
επ ίσης καί τά  παράπονα γ ιά  τά  
«έκ π τρ ο π α ».το ύ  Φεστιβάλ. 'Α λλά  
τό  φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Ε ί
τ ε  μέ έπίσημο ένδυμα, ε ίτε  όχι, 
ε ίτ ε  μέ ε ισ ιτήρ ια  γ ιά  τ ί ς  προβο
λές του 1.000 δραχμών, ε ίτε  50. 
Ο ί Ιθύνοντες πρέπει νά βάλουν 
καλά σ τό  μυαλό τους δ τ ι, ή γρα 
φική περίοδος τού  σινεμά πέρα
σε α ν επ ισ τρ επ τί».

«Π ροσωπ ικά θά μπορούσα νά 
άραδιάσω  μιά σ ειρά  άπό λύσεις », 
λέει ό Κ ονιτσ ιώ τη ς, μέσα άπό 
τό  πρίσμα  τού κινηματογραφικού 
παραγωγού. Π ροτείνει, δηλαδή :

•  Νά άπαλλαγεϊ ή έλληνική 
τα ιν ία  άηό κάθε φόρο δημοσίου 
θεάματος. Λέν μπορεί τό  έλληνικό 
ψυγείο καί τ ό  έλληνικό κασμίρι 
νά πουλιέται σ τήν άγορά χωρίς 
φόρο, ένώ ή έλληνική τα ιν ία  νά 
άκολουθεί τήν μοίρα τής όποιασδή 
ποτέ π ορνοτα ιν ίας ή καράτε τού 
έξωτερικού.

•  Η τηλεόραση νά προβάλει 
κάθε βδομάδα μ ιά τα ιν ία  πρόσφα-
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της π αραγω γής. πού θά τή ν "ίτλιν· 
ρώνει γάρω σ τ ι ς  700.000 δραχ., 
όσο δηλαδή τής κοστίζουν δύο 
συνέχειες ένός Από τά  καλοπλη
ρωμένα —  Αλλά όχι ττάντα έπι- 
τυχημένα —  σήριαλ.

Ε π ίσ η ς , νά θ εσπ ισ τε ί νομοθε
τικά  δ τι όσες τα ιν ίε ς  έχουν γυ 
ρ ισ τε ί Αποκλειστικά γ ιά  τόν κι
νηματογράφο, θά προβάλλονται 
σ τήν τηλεόραση μετά Από δύο 
χρόνια, μέ Α ντίτ ιμ ο  περίπου 500. 
900 δραχμές.

•  "Α ς  πάρει τό  κράτος έπιτέ- 
λους μιά Απόφαση, θετικά καί χω
ρ ίς  τροχοπέδη, γ ιά  τ ις  κρατικές 
έπιχορηγήσεις, σχετικά  μέ τόν  κι
νηματογράφο. "Α ς  δημιουργήσει 
ενα αργανο υγιές, πού θά Αποτε- 
λέσουν κατ' Αρ^ςήν οΐ άμεσα ένδι- 
οοφερόμενοι, και ή π ολ ιτε ία  τελι-

κα θά είσπράξει πολλαπλά σέ συ
νάλλαγμα τό  ποσό τω ν 100.000. 
000 δραχ., πού θά πρέπει νά i-  
πενδύσει οπόν κινηματογράφο.

•  Ε ίσάγοντα ι κάθε χρόνο 500 
ξένες τα ιν ίε ς , χωρίς καμιά ουσι
αστική έπιδάουνση (έκ τος Από έ
να παράβολο), πράγμα πού συμ
βαίνει σέ έλάχ ιστες χώρες. "Α ν 
τό  κράτος θέλει έπιπλέον έσοδο, 
άς βάλει ενα τσουχτερόποσό στήν 
κάθε τα ιν ία  καί τά  έσοδα άς τα  
χρησιμοποιήσει γ ιά  τήν βοήθεια 
τού έλληνικού κινηματογράφου. 
"Ε τσ ι καί ό κατακλυσμός τών ξέ
νων τα ιν ιώ ν θά μειωθεί καί ή έλ- 
ληνική τα ιν ία  θά έπ ιζήσει ένός Α
θέμ ιτον Ανταγωνισμού».

t o g  Β. ΠΑΓΚ0ΥΡΕΛΗ I 
ft

Β ΗΜΑ  3 ί AY Π1377

Θάνατος κι άνανέ 
ωση ένός χρήσιμου
Θεσμού 1^ »«« I

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Τ Ο ΠΡΟΣΕΧΕΣ —  &ν ΐητάρξιι
__  1 βο Φίστιβάλ 'Ελληνικού
Κ ι -ημαΗογραφου Ονσσ σ λο νι -̂

κης, iroó fitv 6wpi βολογ ούσαμι θά ί- 
npcn» νά τό  άριθμίγιοαμι μέ τούς 
κλσχτματ ικοος Αριθμούς «17VÍ» ή 
«17V4» I) e l 7 1 )8», Ανάλογα μέ το 
Αν σ ' οπ/τό -προβληθούν δυο, τρ€>ς Π 
μία κρατικές τα ιν ίις  (παραγωγές 
τού Κέντρου Κ ι νη ματ ογ ράψου) , κα
τά  πάρα πιθανότητα θά είναι καί 
τό  τελευταίο στην Ισχνή ιστορία τού 
¿λληνικού κι νηιματογράψου: Ό  ύπουρ 
γός Βιομηχανίας καί οί βοηθοί του 
Αποφάσισαν νά τό  ένταφιάσουν «έν 
Τιμή» καί «κρατική δαπάνη». Καί 
του διότι άρνηθηκαν νά δεχτούν ό· 
λονς τούς όρους πού τούς έθεσαν 
δλα άνεξαίρκτα τά  ένδιαφερόμινα 
κι νηιματογραφικά Σωματεία προκει- 
μένου νά πάρουν μέρος σ ' ϊνα φε
στιβάλ πού ύφίσταται χάρις στή 
δουλειά τών μελών τους καί μόνο.

Κcti 6 μεν υπουργός Βιομηχανί
ας, έρήμην του υπουργού Πολιτι - 
σμού, μπορεί νά κραυγάζει σε στύλ 
κινη ματ ο γραφικού μπουρλόσκ «ό  κι* 
νη ματ άγραφος είμαι έγώ». "Ομως, 
ή Απλούστερη άττλη λογική λέει πώς 
ό κινηματογράφος άνηκει: 1) Σ ’
πάτους ττου τόν φτιάχνκτυν καί έχουν 
Απ’ αντόν άμιαα υλικά ή ήθικά η 
ψυχολογικά ή υπαρξιακά όφέλη. 2) 
Σ* σύτους πού πράγματι νοιάζον
ται για  τ«>ν προκοπή του, καί 3) 
Σ τό  κοινό πού το/ στηρίζει μέ τόν 
όόολά του. *0 έλληνικός κινηματο
γράφος δεν Ανήκει στο ¿Χλη/ικο Κρό 
τος διά'> 5cv είναι κρατικός.

Λοιπόν, ύ ¿ππουργός Βιομηχανί
ας καί ol trcp. αυτόν Εχουν την ό- 
ΑίΓτόβσγκτη τακτή άντ ι μετωτττ ιζουν
rov ¿Λλη νικο κινηματογράφο σα> 

ηρ,Όΐό» τν>ν υφισταμένων τους νρα- 
Φ οδών Κα; ως 6η τούτου, Κ£Γπυ·>μο- 
-¡¿,ουν «νπ διααάσαοαν» σέ στυλ óu 
ψ< t-a -TcrTTcĉ  οττουλικο και σέ δαρος: 
) ) Τών Ιδιωτών παραγωγών που, 
μέ τη φορολογία »οός μετατρέψατν 

σν »ειαίοο.·- Αιάς Χιό ντε ας L. 
j  · ο ■ *αι πού φέτος τιιχαί*

* ,λ’ .ϋ drvtξαρτητοι καί ώς
t \  '*·.·«/* λ  γοττρο τρομοκρατημένο*.

/* Τ ν  οκην«ρΟΐτάν «αι λοιπών κσλ- 
α Κχνικο). ποραγοντw» ττου όντας 
ίνηλικτς αο-οόνται να πιουν το 
κρατικό μσυρουνελαιυ 3) Τών φί- 
■Μκ>̂ τού ■ ι νη μα τ ονράψου που, έπι- 
' έλους έχουν την άπαίτηση καί τό 
άίΛΟβίωμα ver δλέττουν δ ,τ, θέλουν 
ο νττί κι όχι δ,τι apeo«ι στους γρα
φειοκράτη ς

*0 κ. υπουργός Βιομηχανίας εί
πε πρόσφατα σ τά  μέλη μιάς άπ' 
τ ίς  πολλές Επιτροπές πού τόν έπι- 
σκόφηκοεν στήτν προο-τταβε ι a νά έξευ- 
ρεθεϊ μιά λύση στό μονίμως άλυτο 
ττροδλημσ τον φεστιβάλ πως ό κι
νηματογράφος βρίσκεται —  περίπου 
—  στά  χόρια Αριστερών, 5ti ό «ρο* 
βλημσττισμός των Αριστερών «Ναι... 
Αριστερός καί ότι ό Τδος πού 5ο  
είναι, βόβαια, Αριστερός Εκπρόσω
πε» τό 54% των ‘ Ελλήνων. Εόχασε, 
όμως, δυο πράγμοτα ό κ. ύπομρτγος : 
α ) Κανείς ποτέ δόν έμπόδισε τούς 
δεξιούς νά φτιάξουν δεξιό κινημα
τογράφο. Παρά την άμεριστη κρο 
τ  ική σνμτπαρόκττοκτη πού βάτχοττ σέ 
μιά τεττοια περίπτωση, ot δεξιοί δόν 
έννοούν ν’ άσχοληβούν ρε τόν κινη
ματογράφο. β) 'Εκπροσωπεί μεν ό 
κ. υπουργός τό  54% τού έλληνικού 
λαού όμως οί κι νημοττσγραφιστ ες 
πού άρνούνται νά πάρουν μέρος στό 
(1>£στ ι δόαλ του ¿κπροσωπούν τό 100% 
τών έργαζομόνων στον κινηματο
γράφο Συχνά τά  ποσοστά μάς παί 
ζουν άσχημα παιχνίδια: Ή  ποσο
στια ία  αναλογία του δλον δεν εί
ναι Αναγκαστικά ή Τδια καί γιΑ 
το  μέρος.

Κατόπιν δλων αυτών τών υπουρ
γικών μαιάνδρων, τά  συ νεργαζο μέ
να κινηματογραφικά Σωματε'α: Ε
ταιρ ία  Σκηνοθετών ‘ Ελληνικού Κ|- 
νηματογροβφσυ καί Τηλεοροκτεως. "Ε
νωση Τεχνικών 'Ελληνικού Κινημα
τογράφου καί Τηλκοράσεως, Σωμα
τείο ‘ Ελλήνων 'Ηθοποιών, Πανκλλή- 
νια "Ενωση Κριτικών Κιπτ>ματσγρά
ψου, "Ένωση ΑΑουσικοσυ^ετών —- 
Σ«·χουργών ‘ Ελλάδος, Σύνδεσμος 
Παραγωγών Κ ι νημοπογράψου —  Τη- 
V· χράσεως καί Πανελλήνια Όμοσπσν 
ό*α θεαματτος —  Ακοροαματος Ατπο- 
ψασ.σαν —  κα> tripaξο* σοφά —— 
να μην πσραδοθουν σ τό* κροττικό 
πατερναλισμϋ κ·αί νά δτιακκηττηοουν 
το  δικό τους βνχτηδαλ γ*α τ ίς  δι
κές τους ταινίες.

"Ε τσ ι Από 3 μέχρι 9 Σοπτερ 
δ ρ ίο υ  ιι ι Ij.ι ι  11 Σ ω μ τ τ τ ι ια  6ρ-
γανωνονν στη σσαλονικη το ΦΕλ 
Σ Τ 13ΑΛ ΕΑΛΗΝίΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟ 
ΓΡΑφΟΥ 1977. Καί θα τό  όργα» 
νώσουν καί τού χρονου βαί τού πο- 
ραχρόνου —  να κατσΑαεγσου*
οί γραφε:ο«4>έετες τή σοφία της λ* ν
ίκης παροιμίας που λεει πως δεν 
γι^νται μνητμοσυν© με ξε*α κολλυόα

Λοιπον ο κύριος ίτπι τής ΒίΟ- 
μν*χ<τν ία ς ύπ\χ·ργος θύμωσε σφοδρά 
με την τταραπανω άποφαση τώ* νοι* 
κοκυρσιων τού έλληνικού κι *ηματ
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γράφον. Και έβαλε σέ ένέρ γ τισ  τ ό  
μεγάλα μάσα: Κ α τ ’ άρχήν, άνέβον-
σε τό  συνολικό ποσό τώ ν  βραβείων 
άπό περίπου μηδέν σέ 1.200.000 
δραχιμές. "Ο τα ν  είδε πώς ό «σκύλος 
δεν επαψε νά γ α υ γ ίζ ε ι »  τού  ττέ'τα- 
ξε καί δεύτερο κόκκαλο: ά λ λ ες  500. 
0 0 0  δραχμές, άλλα αυτές δ ιά  χει- 
ρός τρ ίτου , τταρσσκηινιοοκού, καί μέ 
το ν  δρο να έπσνέλθουν σ τη ν  τά ξη  
οι «τ τα ρ α ξίε ς », δπως καταγγέλθηκε.

'Αληθεύει ή παραπάνω κ α τα γγε
λ ία  ττού Εγινε; *Α ν  να ί, ττοιός έ- 
ξουσιοδότησε τό ν  κ. Κονοφάγο νά 
έττιχειρήσε τήν περιττού έξαγορα  τώ ν  
Ε λλήνω ν κινηματογραφιστών ; Καί 
πώς 'έγινε, τ ό  ταμείο τους άπό ά
δειο νά δρεβεί ξαφνικά μέ 1.700.000 
δραχμές; Τ ί είδους κονδύλια είναι 
αυτά  καί γ ια τ ί  σκορατά τώ ρ α  μέ τ ό · 
ση άπλοχεριά;

Κι άκόμα, γ ια τ ί  έπ ισ τρά τευσβ  —
καί μ άλισ τα  πρίν ψ ηφιστεί τό  νο
μοσχέδιο περί σ τρα τεύσεω ς γυναι
κών —  την διευθύντρια τή ς  έπιχο
ρηγούμενης άττ τό  κράτος '»τη,μειώ
νουμε πώς τήν έπι χορήγηση έγκαι- 
ν ίασε ή χούντα ) Ταινιοθήκης τή ς  
Ε λλά δος  γ ιά  τ ί ς  «δημόσ ιες σ χ έ 
σ ε ι ς »  αύτής τής ττλεπ τη ς» υπόθε
σ ης; Καταγγέλθηκε άπο άκρως υ
πεύθυνα πρόσωπα πώς ή έν λόγω 
έρ ίτιμ ος  κυρία τή  μιά υπόσχεται 
σ τούς Ενδιαφερομένους λαγούς μέ 
πετραχήλια  προκειμένου νά πάρουν 
μέρος σ τό  κρατικό φ εσ τιδάλ  (ά ν γ ι- 
ν^ι) καί την άλλη έπ ισ είε ι διάφο- 
ρα σκ ισχτρα  δττως τό ν  άποκλεισμο 
οατό «είδ ικες προβολές» έ ν τό ς , έκ
το ς  —  καί έπί τ ά  αυ τά  —  τή ς  
*Ελλάδος κσι άλλα τ ι  νά.

Λο · Γτόν μέ ποιό δικαίωμα παίζουν 
μέ τό ν  καημό καί τό  πορτοφόλι τώ ν  
Ε λλήνων κι νηματοΥραφιστών; Μ ε  
ποιό δικαίωμα κάποιοι π ανουν ά- 
κρως (ητιπολαίως τ ο τηλέφωνό τους 
—  ή μήπως τού υπουρτ/είου; —  κι 
έπιχειρούν νά τ ρομοκocrrήσουν δήμο 
ΟΊΟΥραφους καί διτυέλ'ντές ίιφημ-ΐοί- 
δων, "Π ς ίνα  βαθμό κατανοούμε τόν 
παν;χά -ου ς : μπορεί νά βρεθούν χω 
ρ ίς άπσσχόληση. καί τό  κέντημα 
είναι πολύ ντεμ ον τί ίττοθεση Κ ά 
π οτε όμως ό καθένας 0α πρεπιι νά 
άσχολπθώ μ* αυτό πού τού ταιρ.-τ- 
ζει KcXuTcprt.

*Ό -»'·υ'ς να ί νά να ι, τό  « Φ * . Λ ά λ
"Ελληνικό'/ Κ ι νηυατογραφου ÍV 77 » 
θα <ivr> ¿ εωαδηποτε, σε π »'σμα  &- 
Αων τ ώ ·  τ;αμπυύκων τη ς  οικο^μώ 
νης.
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Γ ΙΑ  ΝΑ ΚΑΤΕΥΝΑΣΕΙ τά  πνεύμα, 
τα, ό υπουργός Βιομηχανίας κ. Κο- 
νοφάγος συγκάλεσε τό  καλοκαίρι τού 
1975 μιά ενρεία σύσκεψη πού κατ έ
ληξε σέ όριαμέ*α συμπεράσματα, τά 
όποια καί περιελήφθησαν σ ' (*α  κα
νονισμό κοινής άποδοχής. Σύμφωνα 
μέ τόν κανονισμό αύτό πρέπει :

1) Ή  δήλωση συμμετοχής στό Φεστι- 
βάλ, έκτός άπ τήν συγκατάθεση τού 
παραγωγού μιάς ταινίας, νά Ιχει και 
¿κείνη τού σκηνοθέτη.

2) ‘ Η όργανωτική Επιτροπή τού Φε
στιβάλ νά άποτελεϊται άπ π ίν τι μ Ε
λη, ¿κ των όποιων, έκτός των τριών 
πού όρίζει ή Διεθνής "Εκθεση Θεσ
σαλονίκης, τά άλλα δύο νά προέρ
χονται τό Ινα άπό τήν "Ενωση Σκη
νοθετών καί τό άλλο άπό τήν 'Ε*ω- 
ετη Παραγωγών.

3) Ή  προκριματική καί ή κριτική Ε
πιτροπή νά άποτελεϊται άπό Εννέα 
μέλη. Εκ τών όποίων τά  τέσσερα νά 
βρίζει τό  υπουργείο Βιομηχανίας καί 
τά  πέντε νά προέρχονται άπό τά  Ε
ξής συνδικαλιστικά όργανα: 'Ε τα ι
ρία Σκηνοθετών 'Ελληνικού Κινημα
τογράφον —  Τηλεόρασης, Σύνδεσμος 
'Ελλήνων Παραγωγών Κινηματογρά
φου —  Τηλεόρασης, "Ενωση Κριτι
κών Κινηματογράφου καί Σωματείο 
'Ελλήνω ν Η θοπο ιώ ν.

4) 01 πρόεδροι όλων τών Επι
τροπών νά Εκλέγονται άπό τά  
μέλη τους.

Αυθαίρετη έηαναψορά 
τοϋ ηαλιοΟ κανονισμοϋ

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ αύτός τού 19/5 
Εφαρμόστηκε άψογα έπί δύο χρόνια 
(1975— 76), όπότε ξαφνικά, φέτος, 
άνατρέπονται οί τότε άποφάσεις 
καί, Εντελώς δικτατορικά, τό  υπουρ
γείο Επαναφέρει Ινα παλιό κανονισμό 
τού 1965. Σύμφωνα μέ αυτόν τόν 
παλιό κανονισμό άφαιρούνται δλα τα 
δικαιώματα τών κινηματογραφιστών. 
Συγκεκριμένα :

9  Γιά τή δήλωση συμμετοχής στό 
Φεστιδάλ μιάς ταινίας άρκεΐ ή συγ
κατάθεση τού παραγωγού της καί ά- 
γνοείται ή θέληση τού δημιουργού 
της σκηνοθέτη.

•  Τά μέλη τής όργανωτικής Επιτρο
πής όρίζονται δλα άπό τήν Δ.Ε.Θ. 
‘Αψαιρέθηκε τό δικαίωμα άπό τό  Δ ι
οικητικό Συμβούλιο τού Σωματεία« 
’ Ηθοποιών νά άντιπροσωπεύεται σ τ ις  
Επιτροπές προκρίσεως καί κρίσεως.

φ  Καί—  τό  κυριότερο—  οΙ πρόεδρο« 
«ύτώ έ τφ » Επιέροπών δεν όκλέγον- 
ται άπά τά  μέλη, άλλά βιορίζοντα* 
άπό τό ΟΥούργίΤο Βιομηχανίας.

Τ Ι, ΟΜΩΣ, ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ σέ βάθος 
δλα αύτά; Καί γ ια τί τό  ύπουργείο 
καταργεί τ ίς  άποφάσεις πού είχε πά
ρει μόλις πρίν δυό χρόνια; Γιά νά 
κατανοήσουμε τ ί  συμβαίνει πραγμα
τικά, Επιβάλλεται μιά άναδμομή σ τό  
παρελθόν.

Νέοι άνθρωποι 
στήν 7η Τέχνη

ΟΤΑΝ Η Π ΑΡΑΔΟ ΣΙΑΚ Η  Δεξιά ά- 
ττοχωρεΐ άπό τό πολιτικό προσκήνιο 
τό  1963, άφήνει Ινα νόμο περί άνα- 
πτύξεως τής βιομηχανίας τού Κι-η- 
μάτογράφον τού Ν. Μάρτη (1961), 
πού άφορά τά χαζοχαρούμενα προϊ
όντα τού Εμπορικού κινηματογράφου. 
"Ομως, έπί Ένώσεως Κέντρου, μέ 
τήν Ελπίδα μιάς Δημοκρατίας παν
τοδύναμης, οΙ καλλιτεχνικές δυνά
μει ς του τόπου άνθίζουν καί κυρίως 
μέσα σ ’ !*α  κλίμα εύφορίας ξεπετι- 
ώνται νέοι άνθρωποι στό χώρο τής 
‘Εβδομης Τέχνης. ΟΙ καρποί αύτης 
τής εύφορίας φαίνονται σ τό  Φεστι
βάλ, πού σ ιγά  - σ ιγά  περνάει σ τά 
χέρια ούτών τών ν έ ω ν  δ η μ ι 
ο υ ρ γ ώ ν .  Έ τ σ ι ,  δταν ή ίδια πα
ραδοσιακή Δεξιά  Επιστρέφει μέ τήν 
μεταπολίτευση, βρίσκεται κατάπλη- 
κτη μπροστά σέ μιά Εντελώς άλλη 
κινηματογραφική πραγματικότητα. 
Καί Ενώ ή τηλεόραση Ελέγχεται άπό 
τήν κυβέρνηση, ό Νέος "Ελληνικός 
Κινηματογράφος δέν Ελέγχεται καί ό 
παλιός είναι πια νεκρός.

ΑΠ Ο Θ Ε Ω ΣΗ  τής καινούργιας 
κινηματογραφικής πραγματικό
τη τας είναι τό  Φ εστιβάλ τού 
1975. Δεκαπέντε τα ινίες μεγά
λου μήκους νέων ¿νθρώπων πού 
άναφέρονται σ τό  Πολυτεχνείο, 
τόν ‘ Εμφύλιο, τ ίς  άπεογίες, τή 
Χούντα, ή άσκο&ν μιά σέ βά
θος κριτική τού άστικοΰ κό
σμου, συνταράσσουν τό  Φ εστι
βάλ. Τ ά  Ιδια καί τόν Επόμενο 
χρόνο, έτος 1976.



185

ΟΜΩΣ καί τά  δύο αύτά Φεστιβάλ, 
τού 1975 καί τού 1976, ϋπηρετούν- 
ται θαυμάσια άπό τό » Κανονισμό 
του ‘ 75. ΟΙ έπιτρσπές διαλέγουν τ ίς  
τα ιν ίις πού πραγματικά Αξίζουν καί 
βραβεύουν αυτές πού έπίσης Α ξί· 
ζουν. ΔηΛαδή·. Τάν «θ ία σ ο »  του Ά γ -  
γελόπουλου, τάν «Α γ ώ ν α »  τού Μα> 
ραγκού, τή «Β ιογραφία» τού Θανά
ση Ρεντζή καί τό  «Χάππν -Ν τα ίη» 
τού Βούλγαρη. Τό Ακανθώδες σημεί·: 
οΐ έπιτροπές άποδεικνύουν οπή» πρά
ξη δτι υπηρετούν μέν τήν Τέχνη, αλ
λά δέν όπηρκτούν τήν κυβέρνηση. Γι
α τ ί, ένΰ 6 κ. Ααρπρίας άπαγορτύκι 
στόν «θ ία σ ο » νά έκπροιηφηήυει σ τ ίς  
Κάνντς τά έλληνικά χρώματα. ρΐ- έ
πι τροπές τού Φεστιβάλ τδ »  βραβεύ- 
ουνί..

Γιάννης κερνά 
καί Γ ιάννης πίνει..Γ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ νά γίνει; Νά έπικρατή- 
σου* τά καλλιττχνικά δ τά  πολιτικά 
■Ρ’ τδαια; Τό δτύττρο Φυσικά Αποφα
σίζει τό  ύπουργειο, πού έπσναφίρει 
ίτσ ι τόν παλιό Κανονισμό τού 1965. 
Γ γ  αύτό καί δσες υποχωρήσεις «αί 
άν κάνει, έπι μένει νά διορίζει τούς 
προέδρου« τών έπιτροπΰν γ ια τί, άν 
αυτοί δέν υπογράψουν μιά άπόφαση 
βραβεύσεως, δραδεϊο δεν δίνεται...

Μ’ ΑΥΤΟ τόν τρόπο—  έλεγχος τών 
βραβείων μέσω τών έπιτροπών—  νο
μίζει τό υπουργείο δτι καταργεί τό 
οξύμωρο τής έπίσημης άττό μέρους 
τού Κράτους Αναγνώρισης ένός έρ
γου πού δέν Αρέσει στήν κιΛέρνηση. 
θέλει δμως νά δείχντι δτι έχει Φε
στιβάλ 'Ελληνικού Κινηματογράφου. 
Καί κάνει κάτι Ανήκουστο, &ν δχι 
καθαρά άνέντιμο. Ζητάει τ ις  ταινίες 
τών νέων πάμπτωχων σκηνοθετών, 
πού τ ίς  γυρίζουν μέ τό  αίμα τής 
καρδιάς τους, γιά νά μπορέσει νά 
στηρίξει σ ’ ένα Αξιοπρεπές πρόγραμ
μα τό  Φεστιβάλ. Καί Από τήν άλλη 
μεριά, τούς υπονομεύει μέ τούς δι
ορισμένους, ώστε νά μήν πάρουν πο
τέ  βραβείο, ποτέ— κυρίως— τό χρη
ματικό έπαθλο πού συνοδεύει οώτό 
τό  βραβείο.

ΜΕ ΤΗ Ν Ο ΛΟ Φ ΑΝ ΕΡΗ  κι/νι- 
κή πρόθεση νά δώσει δοαδεΐο 
καί χρήματα μονάχα σ τ ις  δυό- 
μιση κρατικές τα ινίες πού έχει 
χρηματοδοτήσει τό  Κρατικό 
Κέντρο Κινηματογράφου. Μ Ι 
άλλα λόγια. Γιάννης πίνει, Γ ι
άννης κερνάει. Φεύγουν τά  λε
φτά άπό τή μιά τσέπη τού Κρά 
τους καί πάνε ατήν άλλη τσ έπ η  
τού Κράτους.

Υπόσχεται χρήματα 
που δέν θά τά δώσει

Μ’ Α Υ Τ Ο Υ I τούς μπακάλικους λο
γαριασμούς, άλλά καί μέ τόν πανικό 
τής γελοιοποιήαεως τού κρατικού Φε
στιβάλ, προχωρεί τό υπουργείο στήν 
πραγμάτωσή του έπειτα άπό τήν σθε
ναρή Αντίσταση τών νέων σκηνοθε
τών νά μετάσχουν στήν κοροϊδία 
τους. Καί κάνει ο ,τι μπορεί γ ιά  νά 
λειτουργήσει διασπαστικά. Μέ τούς 
έξης τρόπους, που γελοιοποιούν Α
κόμα περισσότερο τήν όλη υπόθεση:

ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ χρήματα πού δέν θά 
δώσει ποτέ. Αύτά τά χρήματα, 200. 
000 δραχμές, υποτίθεται δτι δίνον. 
τα ι σε άλες τίς  ταινίες πού θά με
τάσχουν σ τό  Φεστιβάλ καί πού αυ
τόματα χαρακτηρίζονται ώς ένισχυ- 
όμενες. 'Αλλά, ϊνα πονηρό άρθρο, σ τ ή 
σχετική άπόφαση τού υπουργείου, λέ
ει δτι οΙ ένισχνόμενες ταινίες πα ρ- 
νουν Ινα έλάχιστο ποσοστά, άνάλογο 
μέ τό συνάλλαγμα πού θά φέρουν ά
πό  τήν κυκλοφορία τους σ τό  έξωτε- 
ρικό. "Ομως, οι μικρού μήκους τα ι
νίες δέν κυκλοφορούν ούτε στό έξω- 
τερικό, ούτε κάν στό έσωτερικό—  
κανείς δέν τ ίς  παίζει, κανείς άπό 
τούς αίθουσάρχες δέν τ ίς  θέλει— ού
τε οι μεγάλου μήκους προωθούνται 
άπό κανένα γραφείο στήν παγκόσμια 
Αγορά, άρα πλήν τού «θ ιάσου » πού 
θριάμβευσε έξω, αυτές οΙ αυστηρά 
καλλιτεχνικές ταινίες τών νέων ά
γνωστων Ελλήνων σκηνοθετών δέν 
«σπάνε τά  ταμεία» στά  διεθνή κυ
κλώματα καί, συνεπώς, δέν φέρνουν 
συνάλλαγμα. Πού σημαίν«ι: δέν παίρ
νουν κανένα ποσοατό Από μηδέν εΤσ» 
πραξη.

ΑΥΤΗΝ Ακριβώς τήν τραγική κατά
σταση τοΰ Αβοήθητου έλληνικοΰ Κι
νηματογράφον τή γνωρίζει πολύ καλά 
τό υπουργείο καί τήν έκμεταλλεύε- 
ται. Γ ια τί, καί κρυφά, υπόσχεται 
άλλα χρήματα. Μέ πρόσωπα πού έπι- 
στρατεύει καί πιάνουν Ιναν - Ιναν 
τούς φτωχούς σκηνοθέτες καί τους 
τάζουν λαγούς μέ πετραχήλια, άρκεϊ 
νά πάρουν μέρος στό κρατικό Φε
στιβάλ. Αύτά τά  πρόσωπα, τά ίδια 
πού Απορρίπτουν τΑ σενάριά τους 
βταν ύποβάλλονται γιά νά ζητήσουν 
χρήματα άπό τό  Κέντρο Κινηματο
γράφου φτάνουν «α ί σέ σημείο σχε
δόν ¿«βιασμού, ώς έξής :

«Έ σ ΰ , *ΐσα ι καλό παιδί. Νά 
έρθεις σ τό  ΦεστιΟάλ τοΰ ύ- 
υπουργειου. trá  σού δώσουμε 
λεφτά, θ ά  σού Αγοράσουμε τήν
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ταινία σου σ τήν Ταινιοθήκη καί 
θά πάρεις κι άλλα λεφτά, Δάν 
θέλεις; Δέν θέλεις νά έρθεις ατό 
Φεστιβάλ; ΕΤσαι κακό παιδί. 
Πρόσεξε. Θά σέ συντρίψουμε...»

ΤΗΛΟΣ, ταυτόχρονο μέ δλα αύτά τά 
μέσα πιίσεως, χρησιμοποιείται όβδ- 
μα Ινα: Κάθε ταινία πρέπει νά όπο- 
βληθεϊ στό  υπουργείο γιά νά χαρα
κτηριστεί—  είναι κάτι καθαρά τυπ·-
κό__  Ελληνική Φέτος, δσοι πάνε «ά
πάρουν αύτή τήν άδεια χαρακτηρι
σμού, έρωτώντσι προηγουμένως σέ 
ποιο Φεστιβάλ θά στείλουν τό  έργο 
τους. Καί άδεια δίνεται μονάχα σέ 
δσονς δηλώσουν συμμετοχή στό έπί- 
σημο Φεστιβάλ...

Ε ΤΣ Ι, μ£ τήν άχαρακτήριστη στά
ση τού υπουργείου καί τήν άντιδη- 
μοκρατική, μέ τό  ζόρι έπιβολή τής 
Ιδεολογίας τού κυβερνώντος κόμμα- 
το ς ( πού θέλει νά περάσει σ τό χώ
ρο τού κινηματογράφου, φτάσαμε γτή 
γνωστή κατάσταση τής ύπαρξης δύο 
Φεστιβάλ Νομικοί κύκλοι, όμως, Ε
πισημαίνουν τό παράνομο δ λ ω ν 
των Ενεργειών τού υπουργείου, άκά- 
μα καί σύμφωνα μέ τόν ίδιο του τόν 
Κανονισμό, ό όποιος προβλέπει προ
θεσμίες δηλώσεως ύποφηφιοτήτων 
πού δεν τηρήθηκαν Καί, φυσικά, θά 
προκύφουν νομικά ζητήματα (προσ
φυγή στό Συμβούλιο 'Επικράτειας 
κλπ.) άν Εκπρόθεσμες ταινίες προ
βληθούν καί. Ενδεχομένως, βραβευ- 
θ ο ύ ν .

ΟΠΩΣ καί νάναι, ή ώρα τής κτί
σεως πλησιάζει. Είναι σήμερα, ό- 
πότε, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό, 
οί ταινίες, όσες δηλώθηκαν έγκαι
ρα, έως 17-8-77, πρέπει νά παρα
δοθούν στά γραφεία τής Διεθνούς 
Έκθεσεως Θεσσαλονίκης. Αύριο τό 
πρωί θό ξέρουμε άν παραδόθηκαν 
—  καί πόσες.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤI ΟΥ
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ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που η Συντονιστική 
'Επιτροπή τών κινηματογραφικών οω 
ματείων και Οργανώσεων προετοιμά
ζει κανόνι κα την διεξαγωγή τού «  Ελ 
ληνικού Φεστιβάλ κι νηματογράφου 
1977», έχοντας ηδη στά χέρια της 
7 ταινίες μεγάλου μήκους καί 30 πε
ρίπου μικρού μήκους, . π ’ την πλευ
ρά τού κοατικου «φεστιβάλ» τά πρά 
γματα δεν φαίνονται καί τόσο κανο
νικά δ.καπέντε μέρες πριν άπο τήν 
έναρξή του, οί αρμόδιό» δεν εινα: σέ 
θεοτη να ανακοινώσουν τ ις  τσ ·ν ίες  
πού θα συμμετσκτχουν. Είναι πολύ α
πλό, γ ια  όσους δεν θέλουν νσ κλείνουν 
τά μάτια τσ ι.ίε ς  γ ια  νά πάνε στέ 
κρατικό «φεστιβάλ» δ ε ν  ύ π ς: χ 
χ ο υ ν, εκτός από ¿κείνες που το  
κράτος παράνει κατά ¿να μεγάλο μέ 
ρος το  ίδιο καί πού μττοοεϊ νσ τ ·ς  
δεσμεύσει μέ τό «έτσ ι θέλω», ακόμα 
κι αν χρειαστεί να έρθει σε δ ιασ ιό 
ση μέ τούς ίδιους τούς δημιουργούς 
του (όπως Φαίνεται νά έχει συμδεί 
μέ την πεοίπτωση Κακογιαννη). Σ ' 
αυτές, θά μπορούσαμε νά προσθέσου
με όσες τσ ι.ίε ς  (η τα ινία ) έγιναν 
την «τελευταία στιγμή», μόνο πού 
προς τό παρόν κανείτ (εκτός ίσως ά- 
πο το  ύπουο/£Ϊο Βιςμηχτνίσε όέν 
γνωρίζει τήν ύπυτι^οενη ύτ.-σοξή 
τους.

Από μιά άλλη άποψη πληθαι ;οι ν 
οί ε/δείξεις τού ότι τό υπουργείο κσι 
ή ΔΕΘ έχουν πεοιπεσει σ ’ αδιέξοδο 
σχετικά μέ τό ^φεστιβάλ» —  φάντα
σμα τό όποιο υποτίθεται οτι προστα 
τεύουν άπό τα  «εξωκι ημοτογραφικά 
συμφέροντα»: ή ΔΕΘ .νότβεσ: στην
όργατνωτι κή επιτροπή τ^ύ Διεθνούς
φεστιβάλ καί τήν όογανωση τού ελ
ληνικού Φεστιβάλ, μιά κοί δεν θα 
μπορούσε νά βρπ καλύτ-'ρο μέσο ¿π ’ 
αυτό γιά  νά ξεπεσάσ ι ι ό ·  άρντιση 
''λων όσων δέν θα επιθυμούταν βέ
βαια νά συμμετέχουν στήν οργάνωση 
ένος θεσμού που φέτος βρεθηκε νά 
μην έχει αντικείμενο. 'Αποτέλεσμα: η 
ενέργεια βοήκε όσνμφωνα 2 μέλη τής 
’Οργανωτικής έπιτροπής τού Δ ιε
θνούς τά  οποία καί πσοαιτήθηκαν, ε
νώ τό το ίτο  μέλος, ό Ιων Νταιφας, 
είχ£ δηλώσει ρητά σέ πσλιοτεηο 
γράμμα του πρός τήν Εταιρία Σκη
νοθετών δτι δ έ ν  επιθυμεί νά συμ- 
μετάσχε» σέ καμιά 'Οργανωτική έπι 
τροπή του ελληνικού φεστιβάλ. Παρά 
λα αυτά παραμένει . . .

'Ε π ίσ η ς ,  VI Δ Ε Θ  δέν έχει α κό μ α  ό- 
νσκο ινώ σ ει εκτός οστό τ ις  τ α ιν ίε ς  
κ α ί τ ις  ε π ιτ ο ο π έ ς : ε ίμ α σ τ ε  σχεδόν
β έβ α ιο ι ό τ ι ούτε ο ί έ π ιτρ ο π ες  έχουν 
σ υ γκρο τη3εί, προσκρούοντας κ α ί π ά 
λ ι σ τή ν  γεν ική  ά π ρ ο θ υ μ ια  σ υ μ μετο 
χής σέ τέτο ιο υ  είδους β ιτ ο ίν ε ς  χω ρ ίς  
κανένα ο υ σ ια σ τ ικ ό  καθήκον. Π ά ντω ς, 
α ν επ ιβ εβ α ίω τες  Πληροφορίες  α ναφέ
ρουν ο τ ι ¿ ζσ σ φ σ λ ίσ τη κΊ γ ιά  κ ο γ τ γ ο π  
ε π ιτ ρ ο π ή  ό κ. Τζέημς  Π τ ρ ις  κι άν 
κ ά τ ι τ έ τ ο ιο  ισχύει μας φεονει σ 
γουρά λ ίγ α  χ ρ ό ν ια  π ίσ ω ,  σέ μ ιά  ε
π οχή  που  α σφ α λώ ς τό τοθρο συτο 
δέν θα μπορούσε να είχε δ ημ οσ .ΐυ- 
τεΐ. Τ έλο ς, σ τή ν Θ εσ σ σ -ο ν ίκη  υ· 
το ίχο ι έχουν γ ε μ ίσ ε ι ά φ ίσ σ ες  ·» ο 
ν ο γ ιά  τό  Διεθνές Φ εσ τ ιβ ά λ , γ εγ ο 
νός πού  Ο πωσδήποτε σ υ μ β α ίνε ι γ ά 
π ρ ώ τη  φορά σ τή ν  ισ τ ο ρ ία  τώ ν 18 
χρόνων τού θεσμού

Δέν έχουν σπομείνει παρά μερικτς 
ά όρ ισ τες απ ειλές, σάν κι αυ τές που 
Φ α ίν ε τα ι ότι συνάντησε το  κλιμάκιο 
τής Σ υντον ισ τικής 'Ε π ιτροπ ής των 
κινηματογραφικων σωματείω ν ό τα ν  
επ¡σκαφθήκαμε τή Θεσσαλονίκη. Ά π ε ι 
λες εξωκι νηματογραφικές σ τ ’ αλή
θεια  αυτή τή φοοά, που συνδυάζονται 
ά ο ισ τα  μ' εκείνο τό  «ο έν  κάνετε καί 
κσμιά δε^ιά τα ιν ία  γ ιά  νά σ ά ς  υπο
στηρ ίζουμ ε...», πού άπ* ό τ ι λ έγετα ι 
ακούστηκε σ το  υπουργείο Βιομηχανί
ας σέ  μ ιά συνάντηση τή ς  Ιι/ ντον .σ τι 
κής 'Ε π ιτροπής μέ τούς άρμοδ-.τυς.

Τ ά  γεγο νότα  που  άναΦερουμε π α 
ρα πά νω  οπτοδεικνυουν π ρ ώ τα  κ α ι κυ
ρ ία  δ τ ι κανένας θεσμός δέν μ πορεί 
νά λε ιτο υργή σ ε ι π α ρ ά  μόνο σαν ά 
θ λ ια  κα ρ ικατο ύ ρα, ό ταν  τό μόνο πού 
τόν α π α σ χ ο λ ε ί ε ίν α ι τό  νά ¿ μπ οδ ίσ ε ι 
κα ί νά μπλοκότοει αυτό  π ο ύ  ύ π ο τ ,θ ε - 
τ α ι ο τ ι εξυ π ηρετεί: σ τή ν π ε ρ ίπ τ ω σ η  
μ ας , τή ν άνόσττυξη τής ελλη ν ικής  Κι
νη μα τογρ α φ ική ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  σ  τ ό 
σ ύ ν ο λ ό  τ η ς .  Κ α ί δεύτερον, 
ό τ ι κ α μ ιά  κ ο μ μ α τ ικ ή  π ο λ ιτ ικ ή  δέν 

υ  μ πορεί νά κα να λ ίζ ε ι τ η *  καλλ · τεχνι- 
Ο  κή παροτγωγή κα ί δέν ε ίνα ι σέ €έση 
^  νά τή ν τυ π ο π ο ιή σ ε ι στρέφοντας την 
0  στην μ ιά  ή τήν ά λλη  κατεύθυνση, ο- 
Ε  τα ν  ο ί ά υ εσ α  ένδιαφερόμε. οι άνσλά - 
®  βουν μ ιά  σ υ λλο γ ική  κ α ί έ 'ΐ σ ία  δρα- 
<  σ η , μ ονα δικό  κα ί κυο ίσ οχο  οπύ*> 
*  τους, πού  τούς υ π ερ α σ π ίζ ε ι π ρ ο σ σ π ί 
β  ζοντσς ό τποτελεαματί’ίά  τά συμφέ- 

, ροντά τους, ένά ντ ια  σέ κάθε είδους 
άμεση ή έμμεση δ ισ σ π σ σ τ-.κη  έ . ίρ -  
γ ε ια , σά ν κ ι αυτές πού  εκδηλώθηκαν



τελευταία  καί σ τη ν  περί πτώση το.· * ^ 4  ^
Φ εστιβάλ κιιηματογοάφηυ. * *  *β|

'Α ρ χ ίζε ι λοιττό»ί σήμερα , μέ τη» ¿ο ^  β  ^ . , * . - * ,1
γάνωση τού φ εσ τ ιβά λ  οπτο τούε ι- Γ ι 1 ■* "* *
διους τούε π αράγοντες πού τό τρο- β λ Τ ΐ ^ '  ·  — ' *
φοδοτούν, οχι μ ια  ποοεπταθεια ι-πι-,ς κ  .
δ ια μ α ρ τυρ ία ς , ππαζσρε ια εος:> κ λ π .. * Γ  . μ  ^  , Γ  Γ \  Ί  ^ 7 ? ι
αλλά  μ .ά  ο ύ σ  ι α σ  τ , κ ή ε- Ό  ^  3  9  1 +  £ ζ  Π  ΐ “ » Μ
π α ν α τ ο π ο θ έ τ η σ η  τού | 3  * “
π ροβλήματος ελλην ικός κ ινηματο γκα  φ  ^
φ οε. Κ ι σύτό  Φ οβίΓει τό υπουργείο ζ ]  Μ χ  · «
ττερισσότερο οστό οτιδή π οτε σελο  ρ _
Τή σ τιγμ ή  σύτή ή υπόθεση φ ε σ τ ·6 :ιλ »  '̂  * * 4  ^ Ιχ
εχει φέρει σ τ ό  φώς όχι μονο τήν νυ- ^  ΐ )
βερνητική τακτική πάνω  σ τό  πρΛβλη * « |  Ο Ι  ( ι ί Ι  ^
μα άλλα καί τή ν  βασική αλήθεια, ττοιι
γ ιά  18 όλόκλησα χρόνια πουτανευε τα  ^
συμφέροντα αυτής τή ε  τακτικής: τό  ^  Μη ^ ^ ^ ^ Β  Η  Μ  5»η
ότι έδο καί άοκετό καιρό ο ελληνικές ¡¡|  ^  Β β ^ Ι  Κ«χ
κ ινη ματογ ράφος ι>τγ, .χε και ευγανι- —X ^ Β Β
ζό τα ν  μια φορά τον χρονο, σαν την ?*■*
γιορ τή  τής 25ης Μαατιου, Ο  ^ 4
χάσει την όποιαδηποτε ουσιαστική  φ  ^ ^ ^ Β  ν-
υττοσταση του. Κι είναι σ ίγουρο το
φετινό φεσ τιβάλ, απαλλαγμένο οττ’ Β  ^
την σιωπηλή άπσγόοευτη καί ^ 4
χορικό, λογοκοιτικό κλ:μα τιοό βσμοι « 4

νε ττάνω του όλα σά τά  ιά  χρόνια, θ α  Μ
όπτοτελέσει ενα σημείο ^εμπλοκαρί- Β^^λ I
σμ α τος τής δ ιαδ ικασίας οεείνης τεού
θα ξεττεράσει α έτη  τή ν κα τάσταση  ___  Β  ^ ^ Β
καί θα ττλησιάετει τά  πραγματικά  I  ι  κ  ^

γραφίας. ^ Β Β Η '  Π |
Πλησίασμα όμως σημαίι-ει σ ετομα  Γ*1

τα  καί δ ιάλογο, κοιτικη_ ελεύθερη ^  ν ΐ
παράθεση, συγ-κεκρ Β ^ ^ ^  ^ Β ^ ^  ^  Β  ^*4

γηση τά σ ·ω ν  τής φ ετι- Κ  ^ Β Β  γ -,
νής ιτ>αραΓχωγής. Οί συζη τήσεις ττοϋ 
θά ττροβλέττονται γίνουν σ τά
σ ια  τής εκδήλωσης έχουν ακριβώς ού 'π

το σκοπό ιτισ τειβυ ιιε
με τ ις  ίδ ιες τ ίε  τα ιν ίε ς )  αύτές είνα· Β  Β  Β  ^  Μ
σου λει τούονησουν καταλυτικά ^^^Β Β |Β^|^^Β 0 ^
Βρισκόμαστε σόι εερσ αττροοττα
δ ιό  εικόνες τού ελληνικού κινημιττο- _
γριάφευ αττ' τπ μιά πολυτελείς αϊθου ^Γ^Β Β ν>**
στς, θ ω ο ιια , ό εΓιω σεις  και τουρι- Β 2  * 4

και χαυό/ελα ολο Β ^ ^ ^ Ι
συγκατάβαση, έττι μεληιι :νη σοβαοό- ^ Β Β

καί νραφειοκοστία  δίνουν Β  ^ Β
σ τ ίγ μ α  ίνος θεσμού την Β ^ ^ ^  I
ριζική άλλοτγή του. Αττ’ την άλλη ^
Φορείς αυτήε τή τ  άλλοτγής έγκς-'.ιό - Β Β Β  ^
ζοι ν μ ά ρ ιζοσπαστική  ιτρσκτική, Β  Μ |
που πετάει ττοοθυμία το ένέυμσ Β ^  ^ ^ ^ Β

ντυ-
σ τα  χοωτςττα τταοαγωγικιις Β ^ΒΒ

σμφ.σβητησης βευελιωμίνης σέ ψύ- ^ Β
χρα ιυ ε ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  τ ο  Β  Β  Β
Πιστανουμε ο τ ι  ή έκλογή Εχει ήόη /■- Β ι  ^ Β Ι
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Την περασμένη ¿βδομάδα, 
βρέθηκα στή  θ εσ )κ η  και πα
ρακολούθησα — άπο κοντά—  
τ ί  λεγόμενο «Φ εσ τιβά λ  'Ελλη
νικού Τραγουδιού», πού 6 Μ ό
νος Χ α τζιδά κ ις , μέ μεγάλη έ- 
π ιείκεια , χαρακτήρισε ό τι 
«...έχει τόση^ σχέση μέ τή μου
σική και τα  τραγούδια , όση 
σχέση έχουν τά  σψαιρστήρια 
μέ τον Αθλη τισμό» 1 

Μά είνα ι δυνα τόν —άναρωτιέ- 
οαι— νά  έπ ιμένει καί νά προβάλ 
λει κανείς τόοο  πεισματικά τή ν 
πιό νόθα παράδοση τού  «έλαφ ροΰ  
έλληνικοΰ τραγουδ ιού », τή  ο τιγ  
μή πού οτό  κάτω - κάτω άν έχου- 
μβ κάτι γ ιά  νά  περηφανευόμαστε 
είναι Ακριβώς μια μουσική πού 
π οτέ  τη ς  —όμως— δ έν  άχούστηκε 
στό φεστιβαλικό «Παλαί ν τ έ  
Σπόρ» γιά  τουλάχισ τον μιά δ ε 
καετία ;

Τό θλιβερό καί πολυέξοδο  (γύ  
ρω στά  7 εκατομμύρια δρχ .) άν- 
τιθεαμστικό άκρόαμα άνήκει πιά 
στό παρελθόν. Τά βραβεία μοιρά 
στηκαν, ό σχετικός ν τό ρ ο ς  έ γ ι
ν ε  καί οι γκ ρ ίν ιες  κόπασαν καί 
δεκάστηκαν κιόλας.

Τώρα, όρως, πάμε παρακάτω. 
Γιά τρ ε ις  εβδομάδες ή Θεσσαλο
νίκη θά φ ιλο ξενε ί κι άλλα  φεστι
βάλ, άκόμα πιό πολυδάπανα κι 
άκόμα πιό διαφίλονικούμενα.

Ή  διαμάχη γιά  τό  «ό εσ τ ιβ ά λ  
’ Ελληνικού Κ ινηματογράφου» ξ έ 
σπασε πολύ νωρ ίτερα  άπό τή ν  έ · 
πίσημη ένα ρ ξη  τοΰ έηίσημου φ ε
στιβάλ, πού θά γ ίνε ι τή ν έρχόμε- 
νη Δευτέρα .

Αφορμή ή ταν ή 6συμΦ«υνΙο με
ταξύ  ύπουργείου Βιομηχονίος 
καί κινηματογραφικών σωματεί
ων γιά  νά έπανέλθει 6 κανονι
σμός του  1975, πού άνάφερε ότι 
σ τις έννεα μ ελε ίς  έπ ιτροπές (προ 
κριματική, κριτική) ό ύπουργός 
Β ομηχανίας δ ιόρ ιζε τά  τέσσερα  
μέλη, ένώ  τά  ύπόλοιπα π έν τε  ό- 

ίζο ν τα ν  Απ’ τά  ά ντίστο ιχα  συν- 
ικαλιοτικά όρ γα νο  τω ν  παραγω

γώ ν, σκηνοθετών, τεχνικ ών , ήθο- 
ποιών καί κριτικών —Αφήνοντας 
πάντα σ τόν  υπουργό τή  διακριτι
κή εύχέρεια  τή ς  έπ ιλογής μιά 
καί τά οωματεία π ρότε ινα ν τρία 
πρόσωπα γιά  κάθε περίπτωση κι 
ό υπουργός έπ έλ εγ ε  τό  έ ν α  άπό 
αύτά.

'Η ρ θ ε , λοιπόν, σ τή ν άρχή ή πό 
λωση, Ακολούθησε ή ρήξη κι έ 
τσι Φ έτος —Λ μήπως άπό φ έτος ; 
— θά ‘χουμε δύο παρεμφερείς 
έκδηλώοεις. κι αυτό σ έ  μιάν έ- 
ποχή πού όλόκληρη ή —μή πορ
νογραφική— έλληνική κινηματο
γραφική παραγωγή μέ τό  ζόρ ι 
φθάνει γιά  ένα  —κάπως— εύπρε- 
πές φεστιβάλ.

Ι ό ν  Σαλοτικτός σ τή »  Αρχή, 
καί σαν μέλος όργοτνωτικών έ- 
π ιτρ σπ ώ » κςρ κριτικός, άργό- 
τέρα , έτυχε νά παρακολουθή
σ ω  σχεδόν δλες τ ις  έκδηλώ- 
σχις άπό τήν έποχή πού τρεις 
υπουργοί (Β ιομηχανίας, ΟΙκο- 
νομίκών καί Π ροεδρίας) Απο
φάσ ισαν τήν όργάνωση  «κ α τά  
Σ επ τέιιβρ ιον έκαστου έτους, 

έπ ιδείςεω ς 'Ελληνικοί Κίνημα 
τσγράφου ύπό τόν  τ ίτλ ο ν  Έ 
βδομός ‘ Ελληνικού Κινηματο
γράφου προς προαγωγήν τής 
Βιομηχανίας τού έλληνικοΰ 
Κινηματογράφου καί προς δ ιά  
δοσιν τω ν έλληνικών τα ιν ιώ ν »  
όπως άνέφερε τό  Ν .Δ . 4208 ) 
1961.

Μέσα, όμως, ατά τελευ τα ία  βε· 
καεφτά χρόνια έ γ ιν α ν  θεμελια
κές μ εταβολές κι ά να κ α τα τό ζε ις  
ο ’ ότι άφορδ τό ν  κινηματογρά
φο. Αύτά τά  ζέρουμ ε όλοι. Ε
χουμε ζή οει τό ν  έρχομό καί τή ν 
έπικράτηοη τήσ τηλεοράσεως, τό  
θάνατο του  «κλασικού» — έμπορι- 
κοΰ— κινηματογράφου μας, τή ν 
Α ναγέννησή  του άπ’ τούς περισ- 
σότερο  προβληματισμένους ν έ 
ους άνθρώπους. Πράγματα χιλιο- 
ειηωμέα καί γνωστά .

Α π ' τή ν  άλλη, όμως, τή με
ριά τό  φ εστιβάλ πού γεννήθηκα ν 
έδώ  —όπως άλλω στε καί σ τόν  υ
πόλοιπο κόσμο— μέσα στ- όσφαλή 
πλαίσια τη ς  κοσμικότητας καί 
τή ς τουριστικής ά τρα ζιόν , έμ ει
να ν  όηελπιστικό πίσω. Κι ό τα ν 

μιλάμε γιά  φεστιβάλ, έννοοΰμ ε 
τά  συναγωνιστικά , αύτά βηλα- 
δή πού καίνε πραγματικά τούς 
ένδ ιαψερομένους καί μοιράζουν 
σεβαστά χρηματικά ποοά, γιατί 
γιά  τις  ά λλες  έκδηλώοεις όπως 
τό  ό εσ τιθ όλ  ’Αθηνών, ή 'Επίδαυ
ρου, δ έν  γ ίν ε το ι φυσικό λόγος.

“Έ τσ ι  καί σ τά  κινηματο
γραφ ικά φ εστιβάλ τής χώρας 
μας, δέν άλλαξε σχεδόν τ ίπ ο 
τα  άπ ’ τήν όργάνωση έδώ καί 
μιάμιση δεκαετία.

Τό βασικό πρόβλημο είναι Υνω 
σ τό : Μέσα σέ όρισμένα συστή
ματα. τά  πράγματα άκολουθούν 
αύτόματα μιά προκαθορισμένη 
πορεία, χωρίς νό  χρειά ζοντα ι κά
ποιο ιδιαίτερο σπρώζιμο, πέρα 
ίσως όπό τή  βαριεστημένη  ύπη- 
ρεσιακή δραστηριότητα κάποιου 
Απρόσωπου γραφειοκράτη. Κι έ 
τσι τά  πράγματα συνεχ ίζοντα ι Ι
δια καί πορόμοια χρόνος μπαί
νει, χρόνος βγα ίνει, δίχως ο θε
σμός ν ’ άχολουθεί κι αύτός τή ν 
—παγκόσμια— έ ζέλ ιζη  πού πήρα 
νε  τά πράγματα πού άφορούν 
τό ν  κινηματογράφο. Καί για νά 
ζαναγυρίοουμε στά καθ’ ήμδς
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Οΐ δύο ¿βδομάδεςκα| νά  καταλάβουμε τά πόοο αύ· 
τάματες είναι αυ τές οΐ διαβικα- 
οίες, δ έ ν  έχουμε παρά νά  θυμη
θούμε πώς τή ν  έηοχή τοΟ πρώ- 
του μετοδικτατορικού φεστιβάλ, 
δηλαδή ατά 1974, καί μέ τή ν  Κυ
βέρνηση τή ς  έθνικής ένό τη τα ς , 
ο τήν κορυφή τής Ιεραρχίας του  
ύπουργείου Βιομηχανίας βρισκό
ταν γνω σ τό ς  έκπρόσωπος του 
έλληνίκοΰ οοσιαλιοτικοΰ κινήμα 
τος. Κι όμως I Μ πλεγμένος κι αύ· 
τός ατά γρα νά ζια  τοΰ  σκουρια
σμένου μηχανισμοΟ β έν κατόρ
θωσε τίποτα γιά  ν ' ά λλά ζε ι κάτι, 
τέ λ ο ς  πάντων.

Κι άς μή ξεχνά μ ε  καί κάτι άλ
λο, γιά  νά ’μαοτε ρ εα λ ισ τές : Λί
γο  - πολύ ό λ ες  ο! σχετικ ές άπο- 
ωάσεις, μέ τό ν  τρόπο πού είναι 
ορανωμένα τά  πράματα, παίρ- 
νοντα ι σχεδόν χωρίς έ ζα ίρ εοη  ά- 
ηά κυρίους, πού έχουν όλοι τους 
νά  κάνουν δου λε ιές  πολύ σοβα
ρό τερ ες  άπό τό  νά  άοχολούνται 
μέ τή ν  ποιοτική βελτίωση τω ν  φε 
οτιβάλ πού γ ίνον τα ι στή Θεσσα
λονίκη. Οαίνεται άπό όλη τή ν  
άνακατοοούρα τω ν  τελευ τα ίω ν  
μηνών, ότι γιά  τούς  υπηρεσια
κούς π α ρά γοντες  του  υπουργεί
ου Βιομηχανίας καί τή ς Δ ιεθνούς 
Έ κθέσεως Θεσσαλονίκης, ό κι
νηματογράφος δ έν  είναι πορά 
ένα  διασκεδαοτικό π άρεργο , ό
τα ν  δ έ ν  είνα ι μιά ένοχλητική 
σκοτούρα.

Αυτό τό  συμπέρασμα βγα ίνε ι 
άπό μόνο του. τή  στιγμή πού δ έ ν  
έ γ ιν ε  -όπ ω ς  θά “τα ν ε  άπαραΐτη- 
το— μιά θεμελιακή δουλειά : Γιά 
νά φ τιαχτεί κάποια καταστατικό 
καί νά  προσδιοριστούν οΐ στόχοι 
κάθε έκβηλώοεως, είναι άηόλυ- 
τα άναγκαϊο νά  μπούνε μιά σει
ρά άπό βαοικά έρωτήματο, κι ά- 
νά λονα  μέ τ ις  άπαντήοβις θά 
μπορέσει κανείς νά  πορευτεί 
πάνω ο έ  κάποια γραμμή —τή ν  ό
ποια βεβαίως σήμερα άδικα θά 
ψάζει νά  βρεί κανείς !

Ποιό νόημα άκριβώς έχου
ν «  τ ά  Φ εστιβάλ Θ εσ)κης καί 
ποιους σκοπούς άκριβώς υπη
ρετούν; Μήπως γ ίνο ν τα ι γ ια  
νά τονωθεί ή τουριστική  κίνη
ση τής πόλεως; Γ ιά  νά δοθεί 
ή ευκαιρία κοσμικής κινήσεως 
σ τ ις  κυρίες τής καλής κοινω
νίας τη ς; Γ ιά  νά προωθηθούν 
τά  έπαγγελμ ατικά  συμφέρον
τα  τών γραφείων έκμεταλλεύ- 
σεω ς;

Γιά ποιόν, τέ λ ο ς  πάντων, λό 
γο  γ ίνον τα ι καί σέ ποιό κοινό ά 
κριβως άπ ευθύνοντα ι;

*0 κατάλογος τώ ν  κρίσιμων έ- 
ρωτημάτων θά μπορούσε άκόμη 
νά  μοκρύνει πολύ.

Τό γ ε γο νό ς , δρυς, ε ίναι δτι Λ 
φετινή  χρονιά θα 'ναι καί ή πιό 
κρίσιμη γιά  τό  θεσμό. Κι αύτό 
δ έ  γ ίν ε τα ι νά 'ναι παρά κάτι τό  
άπάλυτα θετικό, μιά κι έτσ ι άπ* 
τή  στιγμή πού τό  μαχαίρι βρήκε 
τό  κόκκαλο, άναγκοστικά πιά 
θά πρέπέι νά  βρεθούν κι οΙ λύ
σεις  πού θά συμβιβάσουν —ά ν 
γ ίνε τα ι— τ ις  ά ντιμ αχόμενες πα
ρα τά ξε ις  γ ιό  τό  γ εν ικ ό τερ ο  καλό.

Πάντως, τά  σπουδαιότερο ε ί
ναι. ότι μέ τή  φασαρία πού έγ ι
νε , δόθηκε κιόλας ή άφοομή γιά 
ν ' άρχίοουν νά  συζη τούντο ι 6- 
ρισμένα βασικά έρωτήματα σχ ε
τικά μέ τά  χαρακτήρα καί τούς 
στόχους τόοο τω ν  φεστιβάλ, όοο 
καί τή ς  κινηματογραφίας όπως 
αυτή είναι σ τις  μ έρες μας.

Ή  διχοτόμηση οτό  «έπ-.σημο» 
καί «ά ν ε ζά ρ τη το »  θά βοηθήοει, 
χωρίς άμφιβολία σ τό  νά  ρ ιζει 
κανείς — έπί τ έ λ ο υ ς !— μιά προσε- 
χτικότεοη  ματιά στις έπί μέρους 
κατακτήσεις κι άβυνομίες τώ ν 
άνθρωηων πού παιδεύονται καί 
νο ιά ζο ντα ι πραγματικά γιά  τά ν 
κινηματογράφο σ τόν  τόπο αύτό.

Καί κάτι τέ το ιο  θά η ετύχει δχι 
ά ν  άθροΐοβι κανείς ο τά  τέ λ ο ς  
τά  «σ υ ν »  κοί τά «η λ ή ν »  γ ιά  νά 
καταλήζουμε οέ μιά χονδροειδή  
έτυμηγορία, πού θά πληροφορεί 
άπλώς καί μόνο γιά  τά ά ν ό λο- 

αριασμάς έκλεισ ε  μέ παθητικό
ένεργητικό.

‘Αλλά άν έη ιμείνει κανείς σέ 
μιά έμηεριστα τωμένη  άνίχνβυση 
τώ ν  άντίρροπων τά σ εω ν  πού δια
μόρφωσαν τή  φυσιογνωμία τώ ν 
Φεστιβάλ, σ ' αύτή τή  συγκεκρι
μένη στιγμή  τή ς  Ιστορίας τους.

ΟΙ έηά μ ενες  δυό ¿βδομάδες 
δ έν  πρόκειται νά  χαρακτηριστούν 
οτά σίγουοα οάν έφηουχαοτικές 
γιά  τό  παρόν καί τό  μ έλλον έ λ · 
ληνικού κινηματογράφου καί φ ε
στιβάλ. Τόσο τό  καλύτερο ί Ή  
διάσπαση βοηθά τό  φ εστιβάλ νά 
ζεφ ύ γε ι άπό τά  ίηηοποτάμια κα- 
λούπια τή ς τουριστικής καί κο
σμικής άτρα ζιά ν, μέοα οτά όποια 
τό  προόριζαν νά  κινηθεί οι όρ- 
γα νω τές  του. Κέρβος γιά  άλους 
μας, λοιπόν.

ΣΠΥΡΟΓ ΠΑΓΙΑΤΑΧΚΣ



ΦεστιβάΑ καί 
ΆντίφεστιβάΑ 

κινηματογράφου-
Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη I θά  μπορούσε νάναι ό τίτλος μιας ταινίας, ά- 

φοΟ μιλάμε γιά κινηματογράφο. Μιας ταινίας μέ μόνιμο σκηνικό, έπί δεκα
οκτώ όλοκληρα χρόνια, τό θέατρο Μακεδονικών Σπουδών τής Θεσσαλονίκης, 
πού κλείνει μέσα της πολλές ταινίες. Πολλούς άγώνες των κινηματογραφι
στών, πολλές έλπίδες, δικαιωμένες και άδικαίωτες. Εφέτος, φαινομενικά 
ξαφνικα, -το Φεστιβάλ αύτό πού άποτέλεσε τήν άφετηρία γιά τήν ποιοτική 
πρόοδο τού έλληνικού κνηματονράφου καί έγνε τό βήμα άπό τό όπ^ΐο εκ
φράστηκε ή σύγχρονη γενιά τών σκηνοθετών πού έπέβαλαν τήν αλλαγή αύτή, 
έμοιασε να διχάζεται.

Στή Θεσσαλονίκη αύτό τη 
χρονιά ή δράση θα γίνει σέ 
δύο δαφορετικα σκηνικά. Το 
ενα είναι το γνώριμο θέατοο 
όποιο θά στεγάσει τό λενομε- 
νο επίσημο ή Κοατικό Φεοτι- 
τών Μακεδονικών Σπουδών, το 
βάλ. Τό άλλο 6 κινηματογρά 
coop Ράδιο _ Σίτυ, ηου θά γι 
λοζενήοει τό Φεστιβάλ Έλλη, 
νικοΰ Κινηματογράφου (ή ά 
Τίφεστιβάλ όπως βιάστηκαν 
νά το βαφτίσουν οι εφημερί
δες) το όποιο διορνανώνεται 
άπό το σύνολο τού κινηματο
γραφικού κοομου οε σύνεργα, 
σια μέ τά σύναψη επαγγελμα
τικά σωματεία (.Εταιρία Σκη
νοθετών 'Ελληνικού Κινημαιο- 
γράψου . Τηλεοράσεως Ενω
ση Τεχνικών 'Ελληνικού Κινη- 
ματογράψου . Τηλεοραοεωο 
Σωματείο "Ελλήνων 'Ηθοποιών, 
Πανελλήνια Ενωση Κριτικών 
Κινηματογράφου, Ενωση Μου
σικοσυνθετών - Στιχουργιών 
'Ελλάδος, Σωματείο Παραγω
γών Κινηματογραφικών Ταιν.- 
ων καί Πανελλήνια Ομοσπον
δία Θεάματος Ακροάματος) .

Διπλές ανακοινώσεις οπς 
έψη,μεριδες δ.πλες προν ρίμα 
πικές και κριτικές επιτροπές, 
προκαλούνε τή συγΧιοη τού 
άπληροψόρητου κοινού, πού α
γνοεί τά αίτια αύτού τού «δι
χασμού)'. Είναι όμως διχα
σμός; Ποιος θέλει να διχάσει 
ποιόν και πο'ός f ελει να ο μ - 
ψιοβητηοει ποιόν: Αγ μπορεί
νά δικαιολογηθεί ό ορος avr 
ό τόσο συνηθισμένος ορος 
τής άμψισθήτηοης ποιο απρ 
τα δύο Φεστιβάλ αψοοά.

Είναι γνωστό, πώς κάθε 
καλλιτεχνική καί πολιτιστική 
εκδήλωση, εκφράζεται καί υ
πάρχει, όταν-σ' αύτή συμμε
τέχουν οί φυσικοί φορείς του 
πού στό Φεστιβάλ Θεοσαλονι. 
κης υπήρξαν πάντα, οί άνθρω
ποι τού κινηματογράφου, οί ή- 
θσποιοί. οί μουσικοί, οί ου/· 
νραψείς. οί κριτικοί κλπ. Χω
ρίς αύτούς ή έννοια τού Φε
στιβάλ γίνεται ένα άπλά σχή
μα χωρίς περιεχόμενο, ενα 
σκηνικό πού δέν μπορεί νά φι
λοξενήσει καμμιά δράση. Γιν-:. 
ται ένα όχημα που δεν έχει 
κάν τή δυνατότητα νά α μ φ ι 
σβητήσει, αύτούς που έπιβα- 
λαν τήν καθιέρωσή του. Αύτή 
τήν εικόνα παρουσιάζει εφέ
τος το Κρατικό Φεστιβάλ, άρ- 
νήθηκε τους ίδιους τούς άν- 
θρώπους που τό ζωντάνευ γ  
τόσα χρόνια καί τού έδιναν 
τό_δικαίωμα να υπάρχει

θέλησε νά τούς μεταβάλει 
σέ άβουλο συμπλήρωμα ένος 
θεσμού, άρνούμενο αυθαίρετα 
τόν κανονισμό τού Φεστιβάλ 
που μόλις πριν δυο χρονιά εί
χε προσυπογράφει μαζί τους. 
ΆρνπΘηκε τις διαδικασίες που 
τό Τδιο είχε άποδεχτει, όταν 
τό καλοκαίρι τού '75 έπ·τροηη 
τού άρμόδιου υπουργείου Β ιο 
μηχανίας, στην οποία απο κυ
βερνητική πλευρά είχαν πά
ρει μέρος μέ έπικεψαλής τον 
υπουργό κ. Κονοψάγο. ο υφ
υπουργός κ. Καρα,οκακης ο 
γεν. νραμματέας κ Ματθαιου- 
δάκης, ό διευθυντής τού τμή
ματος Κινηματογραφίας κ Αο* 
βανίτης, 6 ειδικός σύμβουλος
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τού κ. πρωθυπουργού οτα κι
νηματογραφικά θέματα κ Χα
ραμής και ή βουλευτής τής 
Ν. Δ κ. ' Αννα Συνοδινοΰ, έ
θεσαν σέ συνεογαοία μέ τους 
ένδιαφερόμενους φορείς, χω
ρίς αντεκδικήσεις καί σέ δύο 
μόνο συνεδριάσεις, τις κατα
στατικές αρχές τού Φεστιβάλ.

Ανάμεσα ο' αύτές τις άπ 
χές, υπήρχε και εκείνη που 
έξουοιοδοτούσε τά καλλιτεχνι
κά σωματεία νά «έκλένουν» 
τούς 5 άπό τούς 9 αντιπρο
σώπους πού επανδρώνουν την 
προκριματική καί κριτική έπ1- 
τροπή της έκδηλώσεως πρά
γμα πού κατοχύρωνε τήν άμα. 
Λή λειτουργία τού θεσμού μέ
σα άπό διαδικασίες δημοκρα
τικές καί άδιάθλητες. Αυτή τή 
διάταξη θέλησε νά τροποπο.:’,, 
σει τό υπουργείο καί γι' αυ
τόν, τόν φαινομενικά όπλο 
λόγο, ή φετινή δουλειά των 
'Ελλήνων κινηματογραφιοτώ / 
θά άπουσ.άσει άπό τό θέατρο 
των Μακεδονικών Σπουδών.

"Οταν ό επίσημος κρατικός 
φορέας άναιρεί τή νωπή άκ.ύ- 
μα υπογραφή του, όταν ο ό  
3 χρόνια πού πέρασαν άπό τήν 
πτώση τής δικτατορίας παοα- 
τηρείται μια επιδείνωση των 
προβλημάτων τού κλάδου, ό
ταν χωρίς προοχήμοτα ζητούν 
νά άφαιρεθούν κεκτημένα δι 
καιώματα, αυτή ή φαινομενικά 
απλή διαφωνία παίρνει της 
διαστάσεις μιας άπόλυτπς ε
κλογής, ένός ΝΑ 1 ή ένος ΟΧ I 
πού πρέπει νά ειπωθεί άμ-:- 
σως. ‘Η προστασία της αυτο
νομίας τοΰ_ κλάδου καί της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας ή 
προστασία τής ελεύθερης οκε- 
ώης. δέν αποτελούσε δικαίω
μα, αλλά καθήκον γιά όσους 
έπι τόσα χρόνια μοχθούν γιό 
τήν προκοπή τού ελληνικού 
κινηματογράφου. Είπαν το Ο
ΧΙ, χωρίς δισταγμό, μέτρησαν 
τις δυνάμεις τους, άνέλαβαν 
τήν ευθύνη αύτης τής ηραζης 
καί απαντησαν. Τό άεοτιβαλ 
πού διοργανώνεται στη Οεο- 
σαλονίκη δεν άποτελεϊ μια 
πράξη άντιδικίας Άποτε.'. :ι 
μιά προταοη τίμια που μπο
ρεί νά δώσειτή λύση στα προ 
βλήματα πού άντιμετωπιζει ό 
σύγχρονος κινηματογράφος. 
Αποτελεί ένα παράδειγμα λει 
τουργιας τών δημοκρατικών 
διαδικασιών, πού μόνον μέσα 
από αύτές είναι δυνατό να α- 
ναζητηθούν οί λύσεις Ή άρ
νηση αυτής της διαδικασίας, 
σημαίνει άρνηση στο νά βρε
θεί λύση. Σημαίνει ζημιά που 
τελικά χτυπάει τό ίδιο τό κρά
τος

Φευγαλέα ερχεται στο μυα
λό τών κινηματογραφιστών ή 
πικρή γευοη τού ανεκδιήγη
του «άηοφαο.ζομεν καί διαταο
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οομενιι το νομοοχεδ.ο γ.α 
την «Προστασία τού 'Ελληνι
κού Κινηματογράφου» άπο τη 
συντακτική έπιτροππ του .ό
ποιου αποκλείστηκαν οι έκ 
πρόσωποι τών ενδιαφερομένων 
αμεοα κλάδων, ,ο λεγόμενο 
Κέντρο 'Ελληνικής Κινηματο
γραφίας, που διεθεοε ένα έ- 
κατομμύριο δολλάρια στον 
' Υθ Κουοτω νιά νά κινηματο- 
γραφησει τους έλλην.κους βυ. 
θούς (συμβολικό), τις ελλη
νικές ταινίες που άλλοτε αν. 
τιπροσωπευαν τό 55?'· τών ει
σιτηρίων και οημερα δεν φτά
νουν το 5%, τις 600 ζέ <ες 
ταινίες που ασύδοτα κατακλύ. 
ζουν τή χώρα μας, αυτή τή 
θλιβερή εικόνα τών κινημα
τογράφων πού νίνεται πολύ 
πιό έντονη στην έπαρχια, ό
που το 80% του προγράμματος 
τους άποτελούν ταινίες ποο- 
νά και καράτε, τή λογοκρισία 
που εχει οτήν διακριτική της 
διάθεση κατοχικούς νόμους 
γιά νά τούς χρησιμοποιήσει 
πιθανόν όπου δει, εκείνη τήν 
αδικαιολόγητη απόφαοη μέ 
τήν όποια μειώθηκε το ποσό 
μέ τό όποιο ένισχύονταν οι 
ταινίες που συμμετείχαν οτο 
Φεστιβάλ οπά 300.000 σέ 75. 
000, θυμούνται έκείνη την χω
ρίς άντικρυομα αισιοδοξία οχε 
τικά με τις προθέσεις της Δη
μοκρατίας άπέναντι στον κι
νηματογράφο ατά δύο Φέσι.· 
βάλ πού έγιναν ύστερα άπό 
τήν μεταπολίτευση, άναλογί- 
ζονται τήν ευθύνη τους καί 
προχωρούν οτή δημιουργία 
τού αυτόνομου Φεστιβάλ

Τί να reí κάνεις γιό τό ε
πίσημο. ή π-.ό σωστά, κρατικό 
Άντιφεοτ ιβαλ; Είναι μιά πρά
ξη απελπισίας c πως εκείνες 
πού ακολουθούν άλες τις átio. 
σάνιοτες αποφάσεις. Ή επι
στράτευση ταινιών ηου δε J 
μπορούν για πολλούς λόγους 
νάχουν θέση ο’ ενα Φεστιβάλ, 
δέν ηιαν αρχετή νια να δι
καιολογήσει τήν ύπαρξη του 
σάν Φεοτ,βάλ. Δέν είναι αοκε. 
το να πεις «ό κινηματογράφος 
είμαι έγω» για να νινεις π,- 
οτεμτος και αποδεκτός 0 5.ο 
ρ.σμος των επίτροπων της 
προκριματικής και τής κρ.:·- 
κής αιιοτέλεοε αληθινό κόλα
φο. Τρ.α ,-ελη τής ηροκριμα . '- 
κής ςο Γ. Χατζηνοοιος, ό Γ. 
Σκουρτης κι ό Δ Δημητρ,α- 
δης καί τρία μέλη από την 
κριτική ο Δ Παηαμιχαηλ η 
Νόρμ Βαλοαμη Κι ό Γ Σπα
νός), αρνουνται τον διοριομο, 
γιά τον οποίο δεν ρωτήθηκαν 
Ον τον αποδέχονται, δημιουρ
γώντας ενα επ,πλέον ζητημα 
ήθικης ταέεως νιά το Κρα'ι- 
κό Άντιφεοτ βαλ.

Μήπως όμως τα ίδια τα πρά
γματα τc έχουν μυτοκαταργη- 
ηει; Μηηωο ουτη ή εντύπωση
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πώς γίνονται δυο Φεστιβάλ 
δέν αποτελεί τίποτα περισσό 
τερο άπό ένα καλοστημένο μύ. 
θο πού έντεχνα προσπαθούν 
νά παρουσιάσουν σαν πραγμα. 
τικότητα; Μήπως είναι ένα ιέ
λικα τό Φεστιβάλ; Αύτό πού 
διοργανώνει ή συντονιστική ε 
πιτροπή τών καλλιτεχνικών 
σωματείων με τήν πλήρη ουυ. 
παράσταση τού πνευματικόν* 
και καλλιτεχνικού κόσμου τής 
χώρας; Ή μεγάλη συναυλία 
πού διοργανώνουν ΟΛΟΙ ςί 
γνωστοί συνθέτες καί τραγου
διστές μέ έπικεφαλής τόν Μ 
θεοδωράκη καί τον Μ. Χατζι- 
δάκι τήν Δευτέρα 26 τού μη. 
νός στό γήπεδο τού Πανιωνίου 
για τήν ένίσχυση τού Φεοη 
βάλ, προδικάζεται άπό τό πλή. 
θος τών συμμετοχών ότι θά έ
χει μιά διάρκεια μαμμούθ καί 
θά ξ-εηεράσει τις 3 ώρες! Οί 
65 Έλληνες ζωγράφοι πού 
προσφέρανε έργα τους νια 
τήν ένίσχυση του σκοπού, ή 
συμπαράσταση πολίτικων αρ
χηγών. ή συμπαράσταση μεγά
λης μερίδας τού έπιχειρηματ.- 
κού κόσμου, ή πρωτοφανής 
συμμετοχή όπλων άνθρώπων 
σ' αύτή τήν προετοιμασία δ- 
καιώνει τήν απόφαση των καλ
λιτεχνικών σωματείων καί τήν 
καταξιώνει.

Το Φεστιβάλ τής Δ.Ε.Θ. θέ
λησε νά ταυτίσει τήν ύπαρξη 
τού ελληνικού κινηματογρά 
φου μέ τήν δική του τήνυπα-ΐ. 
ξη καί πρόδωοε τήν βασική 
καταστατική του άρχή που ή
ταν ή «προαγωγή της Έβδο
μης Τέχνης» Τά καλλιτεχνικά 
κινήματα δέν καλουπώνονται 
σέ φορείς. Αύτοί μόνο νά τά 
ύππρετούν μπορούν. Ό κινη
ματογράφος οτή χώρα μας 
δέν κατέλαβε ένα χώρο προ- 
κηνασκευασμένο γι’ αυτόν. 
Δημιούργησε χώοο κι όχι ανε
ξάρτητα άπο τήν έποχή του. 
'Αποτελεί μέρος άπό τήν έκ
φραση μιάς αλλαγής που ουν- 
τελεϊται πολλές οορες άκό- 
μα καί έρημην αύτών πού τη* 
ξεχ-νησαν. Είναι μιά τέχνη 
που όταν αποφεύνει τους σκο
πέλους τού ναρκισσισμού (καί 
δέν είναι λίγοι έκείνοι πού θε. 
ληοαν νά τόν στρέψουν στην 
μή . άναζήτηση καί τό ξέκομ- 
μα άπο τό φυσικό περιβάλλον 
τής έποχης του), μ' έκεινη 
την μοναδική πειστικότητα, α
κρίβεια και αμεσότητα πού μο. 
νο ή εικόνα διαθετει. γίνεται 
ή τέλεια έκφραση ένός πλα
τύτερου κόσμου. Δέχεται τά 
ερεθίσματα τής έποχης του 
καί απαντάει. Δημιουργεί διά
λογο κι ό διάλογος οδηγεί σέ 
μιά βαθειά ουνειδητοποίηση 
καί καθαρή γνώση τών προ
βλημάτων τού καιρού μας. Γί
νεται μιά πρόταση σωστή, ένα 
μέσο εύρύτερης επικοινωνίας.

Αύτη ή εκρηκτική δύναμη 
πού μπορεί νά έκλύοει, πολ
λές φορές τρομάζει. Τρομό- 
κρατεί αυτούς που θέλουν νά 
διατηρήσουν τά πράγματα οί: 
μια ράθυμη σταπκότητα. Θέ
λουν νά τήν εμποδίσουν Μπο
ρούνε όμως πάντα; Τό σύνολο 
τών κινηματογραφιστών που 
συμμετέχουν στό Φεστιβάλ 
πού διοργανώνεται σέ συνερ
γασία μέ τά καλλιτεχνικά σω
ματεία έκφράζουν άκριθ .:ς 
αύτή τή δύναμη. Αρνήθηκαν 
ομόφωνα τις όποιεσδήποτε πα
ροχές του κρατικού Φεστιβάλ, 
τις σειρήνες των βραβείων καί 
τών ένισχύσεων .χωρίς νά θέ 
σουν κάγ στον εαυτό τους τό 
έρώτημα. θέλησαν νά κρι- 
θούν, νά προκριθούν ή νά ά- 
πορριφθούν άπό τούς ανθρώ
πους, πού θεωρουν ότι είναι 
οί φυσικοί έκποόσωποί τους 
Δουλεύουνε νύχτα καί μέρα 
νιά τήν διορνάνωαη. Τοιχοκολ 
λανε άψίοοες νια τήν συνου- 
λία, διακινδυνεύοντας τις κυ
ρώσεις του νόμου περί ρυπάν. 
σεως. πουλάνε εισιτήρια στους 
δρόμους, μέσα σ' ένα μοναδι
κό κλίμα κινητοποίησης. Πη
γάζουνε μ’ ένα πλατύ χαμό
γελο στή Θεσσαλονίκη καί / α 
πρώτη φορά σέ μιά τέτοιου εί
δους έκδήλωοη ολα είναι γ. ·> 
λύ ώραϊα καί πολύ άληθινά. 
Πολλές φορές είπε ένα άπό 
τσ πα δ ά της ορνανωτικής έ- 
πιτροπής, ή ευτυχία βρίσκε, 
ται δίπλα μας και μ-εις τη ζη
τάμε άλλου. Καί έχει δίκιο. 
"Ολοι αύτοί που μοχθούν αύτή 
τη στιγμή γιά την έπιτυχίη 
τής έκδήλωσης δέν έχουν τή 
φιλοδοξία νά άντικαταστήσονν 
το σκηνικό του θεάτοου Μοκ.ε. 
δονικών Επουδών μέ ένα άΛ. 
λο Δέν θά ήθελαν νά διορνσ- 
νώοουν ένα δεύτερο Είναι ά ' 
λων δουλειά αύτό. Μέ τήν δπ. 
μιουργία τού Φεστιβάλ έκφρά. 
ζουν τό δικαίωμα τής καλλ* 
τεχνικής ούτονομίας τους, καί 
το δικαίωμα τής ανόθευτης έ- 
πικοινωνισς τους μέ το κοινο. 
Δεν προκσλοΰν, δέν άΐ-ίφιοβη- 
τούν. Προτείνουν μιά τιμ-α 
λύσπ_στό πρόβλημα τού έλλη 
νκου κινηματογράφου και την 
διεκδικούν. Δέν είναι διοονα- 
νωτές Φεστιβάλ, όπως έντε
χνα θέλησαν πολλοί νά καλλι 
εργήσουν στό κοινό. 1 Ομως τό 
μπορούν, άν χρειαστεί, καί χα 
ρακτηριστ κά λέγεται πως -ο 
νά γίνει τό Φεστιβάλ είνο: 
σαν νά κάνουμε άκομα μα 
ταινία.
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Πίσω- Απ' την Απλή αύτή δια
τύπωση κούβεται Λ Αποδοκιμασία 
τής πολιτικής τού ύπουογείου 
Βιομηχανίας. ττού είναι τώρα ό υ
πεύθυνος κρατικός φοοέας γ ιά  την 
κινηματογραφική παοανωγη . Καί 
ή δήλωση παίονει ιδιαίτερη σημα
σ ία  Από τό  γεγονός ότι ό έγκρι- 
τος δημοσιογράφος ύπήοξε υπουο- 
γός Πολιτισμού στήν πρώτη Κυ
βέρνηση Εθνικής 'Ενότητας καί ά 
πό τό  ότι είναι βουλευτής κυβερ
νητικός.

Ά π ό  τήν Αντιπολίτευση ή έπί- 
κιριστι ύπήρξε. Φυσικά, πολύ π ιό 
ςτμεση καί όξύσεοη. Ή  έπερώτη- 
ση τού βουλευτή τής ΕΔΗΚ Κ«ί>- 
σ τα  Άλαβάνου . άΦού Αναλύει τό 
θέμα πού άνέκυψε κατταλήγει:

« Ή  «μ ισαλλόδοξη* αύτή σ τά 
ση. σέ συνδυασμό μέ τή γενικό
τερη κυβερνητική πολιτική, πού 
—  όταν δέν χαρακτηρίζεται άπό 
χτυπητή αδιαφορία —  προσδιο
ρίζετα ι άπό τήν προσπάθεια Ανα
τροπής τών έγγυήσεων καί τών 
θεσμών, σέ συνδυασμό μέ τήν 
έξοστράκιση τών δημιουργών καί 
τώ ν «έπ α ϊόντω ν» καί τήν προώθη
ση τών άνίδεων καί ’ ’ών υποτε
λώ ν  δημιουργεί τήν εύλογη υπό
νοια δτι μοναδική κρατική μέριμνα 
είναι ή Αστυνόμευση τού χώρου καί 
ή έπιβολή καθεστώ τος οικονομι
κής εξάρτησης καί πολ τικοΰ έ- 

'λέγχου ςττή μορφή τέχνης που έκ- 
φράζει πε'ρισσότερο άπό όποια- 
σήτιΌτε άλλη τήν έποχή μας καί 
πού έχει τή δύναμη καί τήν ικα
νότητα νά μιλήσει σ τό  κοινό*.

"Ο μως, γ ια τί ξαφνικά δημιουο- 
γήθηκε τόσο  μεγάλη άνατσροτχή; 
‘Απλώς «εφιτασε τό  πλήρωμα τού 
χοόνου». Έ σ π α σ ε  τό  απόστημα 
πού Φούσκωνε «άπό κα.οό. Ό τ α ν  
έγινε ή πραξικοπηματική Αλλαγή 
του Κανονισμού τού Φ τστ.βάλ 
(πού είχε συνταχθεί μέ «ο.νή συμ
φωνία τού ίδιου, υπουργού καί τών 
έκποοσώπ'ών τών κινηματογραφι
σ τών καί είχε ίσχύσει χωρίς ίδι- 
αίτερα ποοβλήματα τό  ι 975 καί 
τό  1976) οΙ έπαγγελμ ατίες τής 
έβδομης τέχκ*ις συνειδητοποίησαν 
πώς δέν ύπήΡχαν άλλα περιθώρια 
ύποχόχοησης. καί μετέβαλαν τήν 
ώς τό τε  χαλαοή Αντίθεσή τους σέ 
όλοκληοωτική Αντίσταση

Η Κ Ρ Α ΤΙΚ Η  ΠΟΛΙΤ ΙΚΗ

Τό κύοιο θέμα, λοιπον δέν εί
ναι σ τενά τό  Φεστιβάλ Αλλά ή 
γενικότερη κρατική πολτ.κή  στόν 
τομέα τού κινηματογράφου. 'Υ 

πάρχει. υπήρξε ποτέ τέτο ια  συνε
πής πολιτική μέ ίθνικα κριτήρια 
Από τό  έλληνικό κράτος: Ή  Α
πάντηση εΤναι κατηγορηματικά 
όχι.

Σ έ μιά οικονομία πού π ιέζετα ι 
άπό άλλες_ δεσπόζουσες (π.χ. τήν 
Αμερικανική), σέ μιά ήδη περιο
ρισμένη ντόπ ια Αγορά πού κατα
κλύζεται Από τά προϊόντα τών 
μεγάλων μονοπωλίων (μέ τήν αυ
ξημένη «ψυχαγωγική» τςτυς «δύ
ναμη» καί τήν μυθοποίησή τους) 
πώς π οοστά τευσε πραγματικά τό 
κράτος τήν έλληνική π αραγω γή : 
Μήττ^ς έπεδίωξε τήν «ποσοστών. 
ση>. δηλοοδή τήν σ έ  μικρότερη, έσ 
τω . Αναλογία ΰποχρεωτ κή ε ξα γω 
γή έλληνικών ταινιών σέ «σχέση 
μέ τίς  είσαγόμενες ξένες; Ή  τήν 
Αποφασιστική μείωση τής_ φορο
λογίας τώ ν έλληνικών ταινιών (καί 
την κατάργησή της Από τίς  τα ι
νίες π ο ιό τη τα ς ):

Τ ό  ν.δ. 4208)1961 προέβλεπε. 
γ ιά  πρώτη φορά, τό  θεσμό τών 
προστατευομένων ταινιών, τήν έπι- 
δότησή τους καί τήν υποχρεωτική 
προβολή τους. Αυτή ή «υποχρεω
τική προβολή» π ο τέ  δέν ύλοποιή- 
θηκε. παρ ’ όλο πού ή έξασφάλιση 
τής καλής διανομής (Αποδείχτηκε 
π ιό «Αποφασιστικό (Αρνητικά) πρό
βλημα άπό τήν παραγωγή  τών τα ι
νιών.

"Ε να  άλλο ν.δ.. τό  58 )1973 , 
προέβλεπε Ακόμα τήν χρηματοδό
τηση τής παραγωγής μέ χαμπλό- 
τοκα δάνεια καί τή βράβευση τα ι
νιών μικρού μήκους μέ 50.000 δοχ. 
Αύτή ή περιβόητη χρηματοδότηση 
«Αναμένεται Ακόμη, παρ ’ όλο πού 
έπανέλαβε τήν υπόσχεση ό κ. Κο* 
νοΦάγος στήν έναρξη τού Φ εστι
βάλ του 1976. Τό ίδιο «Αναμένεται 
ή ύλοποίηση τής δηλώσεώς του 
«γ ιά  τήν παοοχή ουσιαστικότερης 
βοήθειας σ τ (ς  τα ινίες ποιότητος. 
καταρτίσαμε πρόγραμμα τό  όποΐο 
θά Ανακοινωθεί σύντομα». Κ ι’ δχι 
μόνο δέν συνέβη τίπ ο τε  Αλλά καί 
τά  ποσά βραβεύσεων μειώθηκαν 
σταθερά τά  τελευταία χρόνια, ένώ 
«Αντίστοιχα ό τιμάριθμος (καί τό 
κόατος π α ρα γω γή ς ) δ ιπλασ ια ζό 
ταν.

Ό μ ω ς , μετά τήν καταβαράθρω
ση τού κινηματονοάφου σάν μαζι
κού μέσου ψυχαγωγίας (Αντικατα- 
στάθηκε άπό τήν τηλεόραση) καί 
τήν έμπορική - βιομηχανική του 
έκμηδένιση. άπέμεινε ή λειτουργία 
του σάν πολιτιστικού φοοέως.
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O N EO S ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ι  
ΚΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Ι

Μέσα στην καοδιά τής δικτατο- 
οίας (τό  1970. μέ τήν «Ά ν α π α -  
οάσταση » τού Ά γγελόπ ου λου ) ξε
πρόβαλε 6 νέσε έλληνικός κινημα
τογράφος. δπου τό άλλοτε άνώνυ- 
uo έμπορικό προϊόν μεταβάλλε- 
ται σ έ  προσωπική καλλιτεχνική 
έκφραση τού σκηνοθέτη - δημιουο- 
γού. Το ία  γοόνια άογότεοσ  aó'róc 
ήταν ττιά ό μοναδικός έλληνικός 
κινηματογοάφος. πειοαματικός σέ 
μοο®ή. τολμηρός σέ πεοιεγόμενο, 
καί προοδευτικός σέ πολιτική κα- 
τεεΛ νση .

*0  νέος έλληνικός κινηματογρά
φος άνδρώθηκε γοργά  ποιοτικά 
άλλά καί ποσοτικά Τό  1975 οϊ 
ένδίαφέρουσες τα ινίες έσ τα ζα ν  τ κ  
δίκάδη. πού είναι αριθμός σημαν
τικός áKÓun καί γ ιά  γώοες ué σο- 
δαοή παράδοση καί άνάλογττ κα
ταναλωτική άγορά. Αύτή Λ άνθιση 
έγινε δυνατή όγι μόνο σάν έκφρα
ση κάποιων ιδιοφυών σκηνοθετών 
άλλά καί μα£ί μέ την ¿¿αιρετική 
ποιοτική έΕέλιΕη τών άλλων καλλι- 
τεγνικών ν τεγνικών ·*αοαγόντων 
τής κάθε ταινίας. όπεοαΥέο ρούσι
κων. σκηνογράφων, ροντέο ηχολη
πτών. τεγνικών έογαστηρίου. Κ ι’ 
άκόμη εύούτεοα ή ποιοτική αύτή με 
τοδολή έμητοοεύτηκε άπό τή γέν
νηση ένόε προβληματισμού ττλα- 
τειού κι’ δλο καί π ιό σύνθετου, πού 
περιλαμβάνει τ ¡c τα ινίες τό  π ε
ριεχόμενο καί τή μορφή τους, τή 
λειτουογικότητά τους σ τό  κοινό 
άλλά καί όλόκληοη τή  διαδικασία 
π αραγωγής - 6iavouñc δπως καί 
τή σγετική κρατική πολιτική. Έ γ ι 
ναν συνέδρια, γράφτηκαν μελέτες 
σε βάθος ( ιδίως σ τά  δυό ά ί ιόλο- 
γα  κινηματογραφικά περιοδικά. 
«Σύγγοονος Κινηματογράφος» καί 
«Φ ίλμ ») καί. πάνω ά π 1 όλα. άνα- 
πτΰγθηκαν συνδικαλιστικά όργανα, 
όπως ή Ε τα ιρ ία  Σκηνοθετών, ñ ή 
Πανελλήνια "Ενωση Κριτικών πού 
έδρασαν δυναμικά με συνείδηση 
τού πολιτιστικού ρόλου πού άσκεΐ 
ή λαϊκή τέγνη τού κινηματογρά
φου καί τοΰ γεγονότος δτι ή εύθύ- 
νπ κι’ ό έλεγγος τής παοαγωγήε 
θά μετατίθεται δλο καί π ερ ισσό
τερο ποός τά  γέοια τών έογαέο- 
μένων.

Αύτή ή έσωτεοική άκμή έοεοε 
γοργά  καί τήν διεθνή ποοβολή 
τού νέου έλληνικού κινηματογρά
φου όγι μόνο μέ τό  θοίαμβο τού

«Θ ιάσου», πού χαρακτηρίστηκε ά- 
πεοίφοαστβ? άπό τούς Εένους «ά- 
ο ιστούογημα». άλλά κΓ άπό ση
μαντικά άφιεοώματα σ έ  διεθνή Φε
σ τιβάλ  (Βερολίνο. Βενετία. Λονδί
νο. Ποοέτα Τέρμε. Ρ ό τεονταμ ) β- 
που οϊ τα ινίες μας έντυπωσίασαν 
καί προκάλεσαν ένθουσιαστικά άρ
θρα. Σημαδιακά παρατηρούσε δ 
’ Ιταλός Κ αλλίσ το  Κ ό ίουλ ιτς:

« Ό  έλληνικός κινηματογράφος 
έχει ώς σ τόχο  τόν δ ιαλογισμ ό  π ά 
νω στή  σημερινή καί χθεσινή Ε λ 
λάδα, καί τήν άνανέωση της μορ
φής. Είναι ένα ένια ίο  φαινόμενο, 
οπ ω ζ ό  νεορεαλισμός μετά τόν πό
λεμ ο ; καί κάτι άχόμη π ερ ισ σό τε 
ρο: Είναι τό  τελευτα ίο  νέο κύμα, 
πού υπάρχει σήμερα, ένώ σ ’ δλό- 
κληρο τόν  κόσμο δ ιαπ ιστώνετα ι 
ή κρίση τού νές>υ κινηματογράφου 
σά ν κινήματος. ΟΙ Έ λλη νες  σκη
νοθέτες έχουν συνείδηση της ιδιαί
τερης κα τά στα ση ς τους κι άναζη- 
τούν άπό τώ ρα  τούς τρόπους νά 
επιβιώσουν καί νά μήν έχουν την 
τύχη τώ ν άλλων».

Αύτή ή συσπείρωση  τών έργα- 
ζομένων καί ή μεθόδευση τής π ίε
σης, κυρίως πρός τήν κατειί&ινση 
τού κράτους, γ ιά  νά υποστηρίξει 
από τή  μιά θεσμικά καί_ τήν άλλη 
οικονομικά τις  έλληνικές τα ιν ίες, 
συνάντησε μιά δλο καί πιό άονη- 
τική σ τά σ η  άπό τήν κυβέρνηση. 
Ά ν  άθοοισθούν οΙ κυβερνητικές έ- 
νέργειες, αποφάσεις καί δηλώσεις 
τών τελευτα ίω ν είκοσι μηνών, φο
βάμαι πώς θά πρέπει νά δ ικαιω
θεί σ έ  σοβαρό βαθμό τό  περιεχό
μενο της έπερωτήσεως Ά λα β ά νον.

Η ΛΑΓΟΚΓΙΧΙΑ —
■> Ή  διατήρηση και σ τό  νέο Σάν- 
ΤΜγμα τής έξα ιρέσεω ς τού κινη
μ α τογράφ ου  άπό τήν ειδικό συν- 
π *γμ α τ ικ ή  π ροσ τα σ ία  τού Τύπου 
(άρθρ  15) άνοιξε πάλι τό  δρόμο 
¿τήν άναζωπύρηση τής λογοκ « ί 
σ ια ς Ή  Απαράδεκτη αυτή κηδε
μονία τής έκτελεστικής έξουσίας 
πάνω σ τ ις  έκδηλώσεις τού πνεύ
ματος. άφού άτόνησε γιά  ένα διά
στημα, «έπανήλθε δριμύτερη» ΟΙ 
π αοα ιτήσεις  Λ ή άπομάκρυνση τώ ν 
«φ ω τισμ ένω ν» προσώπων πού με
τείχαν σ ’ αυτήν (Λυκουρέζος, Κου- 
μάντος, Μαρκετάκη, Ραφαηλίδης) 
ή σ τελέχωσή  τρας μέ άσχέτοφς κβί 
δ άποκλεισμός σχεδόν δλων τών 
ειδικών καί τώ ν έπα γγελμ α τιώ ν. 
άνοίγουν τόν βρόμα γιά  κάθε εϊ; 
δου^ έπεμβάσεις. Ή  άπόρριψη τού 
σεναρίου τού άςιόλογου  σκηνοθέτη
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Ν. Παναγιωτόπουλου «Ν τανκεσεν 
μ π ίτεσεν», γ ιά  κωμικά ήθικολογι- 
κά έπιχειρήμστα , ήταν τό  πρώτο 
«χ τυττη τό» δείγμα.

Καί τ ί(  'Υπουργείο  Τύπ-ου, όχι 
μόνο -Λρμπο^όφίαε τή συμμετοχή 
τού «θ ιάσου » 'σ τό  Φ εστιβάλ Καν
ιών, άλλά έδειξε ιδ ια ίτερα  έ/νοχλη- 
μένο άπό τούς διεθνείς διθυράμ
βους καί προσπάθησε ν»ά τούς μει
ώσει (θυμ ίζοντας τήν άπαράδεκτη 
σ τά ση  π αλα ιστέρω ν κυβερνήσεων 
άπέναντι στάν Ξενάκη ή τόν Σ6ο- 
ρώνο) λές καί οΐ Έ λλη νες  έξακο- 
λουθούν νά είναι χωρισμένοι σ τά  
δύο σ του ς έθνικόφρονες καί στους 
«ά π ά τρ ιδ ες »  καί δέν είναι τιμή 
γ ιά  τήν π α τρ ίδα  όλόκληοη κάθε 
έπαινος σ τ ίς  πνευματικές δημιουρ
γ ίες τώ ν  παιδιών της.

Ά λ λ ά  καί ή δημ ουργία Συν
τονιστικής ’ Επ ιτροπής Κ ινηματο
γράφου καί Τηλίοράσεω ς, χίΰρίς 
έκπροσώπηση τών κ,ινηματονορφι- 
σ τώ ν , δπως καί 6 δ ιορ ισμ *^  του  
έκσότη, κ. I. Βελλίδη, ώς προ
έδρου τθΰ_'Ελληνικού Κέντρου Κ ι. 
νη ιιστογράφου, σ τή  θέση πού κα- 
τε(ίκέ α λλο τ* ένας καθιερωμένος 
σκηνοθέτης, ό Γ ιώργος Τ ζαβέλ- 
λας, δείχνει τήν άπομάκρυνση άπό 
τούς ειδήμονες καί τήν έγκατάλει- 
ψη τού διαλόγου.

Ά λ λ ά  τό  πιό άποτελεσμοττικά 
άονητικό σ το ιχ είο  τής κρατικής 
πολιτικής είναι β έβα ια  4 οικονο
μικός «βρόχος», δηλαδή ό συνε
χής π εριορισμός τών κάθε είδους 
οίκονομικών παροχών, πού μοιά
ζει σάν ιά  γ ίνετα ι βάσει σχεδίου. 
ΟΙ ίπ ιδο τή σεις  τού ν.δ. 58 )73 , 
πού άρχισαν άπό 500.000 γιά  
τίς  «προατα τευόμ ενες» τα ιν ίες εί
χαν ήδη κατέβει σ τ ίς  300.000, τό  
1975. Καί τό τε  γίνετα ι ή πρώτη 
πραξικοπηματική ένέργεια  πού 
κ α τα σ τρ α τη γε ί τόν νόμο. Περιορί
ζο ντα ι ξαφνικά οΙ ίπ ιδο τή σ εις  σέ 
75.000 ορχ. καί τά  ύπάλοιπα χρή
ματα διανέμονται σάν «έπιβράβευ- 
ση » α ί  ά ναλογία  με τό  είσαγ6με- 
νο συνάλλαγμα. Καί μάλιστα  ή ά » 
πόφαση αύτή, μέ αναδρομική Ι
σχύ, κάλυπτε βλες σχεδόν τίς  τα ι
νίες τού 1975 δηλαδή τίς  πιό ά- 
ξ.άλογες καί π ιό  κοινωνιάτικές 
τα ιν ίες τής έλληνιχής παραγωγής.

Η ΜΕΙΩΧΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Κ α τά  τόν ίδιο τρόπο μειώθηκαν 
καί τά βραβεία τού  Φ εστιβάλ θεα -
σσλονίκης, δπως καί ο̂  έπιδοτή- 
σε ς γ ιά  τά  έργα  μικρού μήκους.

Τό  άπ ο τέλεσμ α  γ ίνετα ι αισθη
τό. *0  έλληνικός κινηματογράφος 
«μ α ρα ζώ νει» κιόλας σάν τό  καχε- 
κτικό φυτό πού δεν π ο τίζε τα ι Αρ
κετά. Τό κράτος άποτελεί. βέβαια, 
σ ’ όλες τίς  χώρες τόν πρόμαχο 
τής κρατούσας Ιδεολογίας, ένώ ή 
π ·ο  ζωντανή τέχνη είναι άπό τή 
φύση της, κριτική έπανεξέταση , 
άντι.κονφορμισμός. Ά λ λ ά  σ τή  Γαλ
λία, τήν Ι τ α λ ία  ή τή Γερμανία ό 
«άμφισβηπησιακός» αυτός κινημα
τογράφος ζε ί άπό τίς  κρατικές χο
ρηγίες καί οΙ ψοοείς πού τΙς  π α 
ρέχουν είναι άνεξάρτη το ι άπό τόν 
κρατικό μηχανισμό, μέ έπικε#σλής 
τους είδήμονες κύρους.

Καί νά τώρα, ή δεύτερη_ πρα
ξικοπηματική ένέργεια  τού  ‘Υ 
πουργείου Βιομηχανίας, ή ξαφνική 
μεταβολή τού κανονισμού τού Φε
σ τιβ ά λ  καί ή θεσμοποίηστι τής 
μειώσεως τών βοοτβείων πού προ- 
κάλεσε τή  υεγάλη ρήξη. Τό  δτι 
κατόπ ιν «βρέθηκαν» πάλι χρήμαιβ 
γ ιά  τά  βραβεία, χειροτερεύει ή- 
θικά τήν εΙκόνα του Υπ ουργείου , 
γ ια τ ί  Αποδείχνει πώς οΐ ταμ ιευ τι
κοί λόγοι πού έπικαλέστηκαν γιά  
τή  μείωση δέν ή ταν οΙ πρα γμ α 
τικοί.

Οί έπ α γγελμ α τίες  του κινημα
τογράφου  όργανώνουν τό  Φ εσ τι
βάλ τού 'Ελληνικού Κ ινηματογρά
φου, τηρώντας σχολαστικά  τήν π α
ράδοση καί κρατώντας, δπως εί
ναι σω σ τό , μέ δονκιχωτική τόλμη 
καί συνα ισθηματισμό, τήν έδρα 
σ τή  Θεσσαλονίκη (ένώ  θά ήταν 
τόσο  πιό εύκολο νά γίνει σ τήν Α 
θήνα). Μέ τήν όμόψυχη καθολική 
συμμετοχή δλων τώ ν καλλιτεχνών 
καί τεχνικών δίνουν ένα ά ξιόλογο  
παράδειγμα θετικής κι εποικοδο
μητικής διαμαρτυρίας, μ ετα τοπ ί
ζο ντα ς  την έπίσημη διοργάνωση 
σέ περιθωριακό Ά ν τιφ εσ τιβ ά λ .

Είναι π άντα  καιρός ν’ δΜτιλη- 
φβούν οΙ Αρμόδιοι δ τι μιά ίθνική 
κινηματογραφική π ο λ ιτ ι ·^  δέν γ ί
νεται μέ _μικροψυχία _καί πολιτική 
τού  «έμ είς» καί «σ ε ις »  καί Ιδίως 
δέν γ ίνετα ι έοήμην ή έναντίον τών 
άνθρώπων πού έιργάζσνται καί πο
νούν γ ιά  τό  μέλλον τής δουλειάς 
τους.



Ο Θ Ο ΡΥΒΟ Σ πού ξεσή 
κωσε ή διαμάχη τώ ν κι
νηματογραφ ιστών μέ τό  

υπουργείο Βιομηχανίας γό ο ο  
Από τό  Φεστιβάλ © εσστώονί 
κης ίθεσε α τό  σύνολό ταυ τό  
πρόβλημα τοϋ έλληνικσΰ Κ '·η - 
ματσγράφου.

Ή  φετινή «ττεχροΚΓτονόίσ» 
τομ υπουργείου Βιομηχανίας 
α τά  θέμα Κανονισμού (1 )  τού 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης την 
αυθαίρετη κατάργηση β οσ  κών 
άρθρων τού  Κανονισμού 1975 
ττού φττό καινού έπεξεργάστη- 
καν *ότ€ ¿»απρόσωποι τύ ν  κινη
ματογραφικών σωματείων καί 
τό  ύπαυργείο Βισμηγρνίσς, δέν 
Ιφερε μόνο σ έ  άντίθεση μέ -τήν 
κυβερνητική ταχτική τούς άμε
σ α  ένδιαφεοόμενους κινηματο
γραφ ιστές, άλλά καί πολλά 
κοΛλιτεχνικα σωμ ατεία  τής χώ 
ρας.

Ή  κρατική πολιτική

Σ Υ ΓΚ Ε Κ Ρ ΙΜ Ε Ν Α  όλόκλη- 
ρος 6 κινηματογραφικός καί γε  
νικότερα καλλιτεχνικός κόσμος 
«σά ν  έτοιμος άττό καιρό» βρέ
θηκε άποφαστστικά άντι,μέτο»- 
πος σ έ  μ ιά  κεΛερνητική ένέρ- 
γ ε ια  μέ σκοπό, όχι άττλά και 
μόνο νά όττοκαταστήσει τή 
δημοκρατική λειτουργία  έ- 
νός θόσμού —  τού Φε
σ τιβά λ  Θεσσαλονίκης, πού 
άνέλαβε νά φέρει σ έ  πέρας μέ 
βάση τάν Κανονισμό τού 1975 
(2 )  άλλά νά  έκφράσε» τήν Αν- 
τίθεσή  του σ τή ν καταστροφική 
πολιτική πού άκολουθεΐ χρό\τα 
τώ ρα  τό  κράτος σ τόν  τομέα 
τού κινηματογράφου.

Κρατική πολιτική σ τόν  κινη
ματογράφο σημαίνει κατά π ρύ  
το  λόγο  (3 )  θεσμικό π λαίσ ιο  
(νόμοι, νομοθετικά διοττάγμα- 
τ α  υπουργικές άποφάσετς, Α 
στυνομικές δααταγες κ .λ.π .) 
που κατοχυρώνει, θωρακίζει 
καί προωθεί τήν κρατική Α ντί
ληψη γ ια  τόν ρόλο τού  κινη
ματογράφου σ τήν έλληννκή κοι
νωνία.
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Α ΠΟ τΙς Αρχές τού αίώ- 
νο  έμφανίζεται ό κινη
ματογράφος σ τήν Ε λ 

λάδα. Ή  παρουσία του δμως, 
τό σο  μέ τήν ε ίσα γω γή  ξένων 
ταινιών άλλά καί μέ την έναρ- 
ξη τής έλληνικής κιιηματογροε- 
φΐκής π αρογωγής, γίνετα ι έντσ 
νότερη μετά τή  Μικρασιατική 
Κα+αΟτροφή, Ιδια ίτερα μετά το  
1924 —  «Π ρώ τη  Δημοκρα
τ ία » .

Τ  ότε «Τνοπ πού κάνουν « Λ  

τήν έμφάνισή τους οΐ πρώ τες 

Αστυνομικές δ ιατάξεις ,, οί πρώ 

τες  υπουργικές Αποφάσεις. 'Α - 
ναφέρουται σ τή  λογοκρισία καί 

σ τή  φορολογία (4 ) .

Πάνω σ* οϋτά  τά  δυό ποδά
ρια βά  στηριχτεί γ ια  χρόνια ό- 
λόκληρη ή Κρατική Πολιτική 
σ τον Κινηματογράφο.

Μ ετά τήν Κατοχή ή έ γ · 
χώρια π αραγωγή  κινηματο
γραφικών ταινιών αύξάνει 
σ έ  τέτο ιο  π οσοσ τό  πού λ ί
γ α  χρόνια μετά τό  1950 
θά ξεπεράσει σ έ  άριθμό ει
σ ιτηρίων δλες τις  είσαγόμε- 
νες ξένες τα ινίες στήν ‘ Ελ
λάδα. Είναι Αναγκαίος λο ι
πόν ένας νόμος πού νά ρυ
θμίζει όλα τά  προβλήματα 
πού άιτιμετωππζει ή κινη
ματογραφική π αραγωγή  και 
έκ μετάλλευση σ τή  χώρα
μ«ς.

Αύτό θά γίνει δυνατό μονά
χα τό  1961. Και άφού έχει 
προηγηθεί η έναρξη τής έβδο
μάδας Ελληνικού Κινηματο
γράφου σ τή  Θεσσαλονίκη.

Ό μ ω ς  κι* αυτός 6 νόμος 
δεν υπήρξε άποτέλεσμα κρατι
κής πρωτοβουλίας και «ένδιοοφέ 
ροντος» άλλά άποτέλεσμα π ι
έσεων προς τόν κρατικό μηχα- 
νισμό (συγκεκριμένα α τό  υ
πουργείο Β ομηχανίατ α τά  ό- 
•ποίο υπάγεται ό  κιν\,.· το γρ ά - 
Φος), πού δσκησσν τά  ¡, εγάλα 
γραφεία ε Ισαγω γής ταινιών καί

οΐ μ εγάλες έτα ιρ ίες παραγω 
γής (Φ ίνος —  Δαμασκηνός), 
οΐ όποιες βλέποντας τόν κίνδυ 
νο άπό τήν έμφάνιση μιας σει- 
,ράς μικρών γραφείων καί έται 
ριών μέ τρομερή —  όμολογου- 
μένος —  δραστηριότητα  (ήδη 
στήν ‘ Ελλάδα παράγονται 100 
- 1 50 τα ινίες τ ό  χρόνο και είσ< 
άγοντα ι 500 - 6 0 0 ), θέλησαν 
νά κατοχυρώσουν τά  συμφέρσν- 
τά  τους.

Ό  ρόλος τοΟ 
κινηματογράφου

Α Λ Α  πρίν μιλήσουμε 
γ ιά 'τ ό ν  νόμο αύτό που 

μ ά λ ισ τα  βαφτίστηκε «Μ έτρα  
διά τήν Ά νά τττυ ξιν τή ς  Κινη
ματογραφ ίας έν Έ λ λά δ ι»  δ ς  
πούμε τ ί  έννοούμε δ το ν  λέμε Κι 
νηματογράφος στήν Ε λλά δα .

*0 κινηματογράφος, σάν φο
ρέας Ιδεολογίας καί πολ ιτι
σμού, σ ά  μέσο ψυχαγωγίας καί 
διαμόρφωσης κοινωνικής καί έ- 
θνικής συνείδησης δέν μπορεί 
παρά νά άντιμ ετω π ίζετα ι σάν 
σύνολο^ έκδηλώσεων πηψ δλες 
μαζί στοιχειοθετούν σύτο  πού 
μπορούμε νά  όνομάσουμε κινη
ματογραφική πραγματικότητα  
σ τή  χώρα μας.

Μ ιά πραγματικότη τα  8ηλ. 
που άπστελείτοα άπ ό :

1) Τ ό  σύνολο τή ς έλληνικής 
κινηματογραφικής π αραγωγής 
(όχι μονάχα αυτές πού σίΛηθί*

σαμε . νά όναμάζουμε ταινίες 
«τέχνης» ή «π ολ ιτ ικ ές»),

2 ) Τό  σύνολο τών ξένων ται 
νι ών πού εϊσάγσνται στήν Ε λ 
λάδα.

Τό σύνολο τών ταινιών 
πού ττυράγουν τά  κρατικά καί 
ήμικρατικά ιδρύματα, συμπε
ριλαμβανομένων καί τώ ν προ- 
τραγανδ ιστ ι κών.

4 ) Τό  έπίπεδο τής κινηματο 
γραφικής παιδείας.
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5) Την λειτουργία τών κινη
ματογραφικών λεσχών.

6) Τή λειτουργία τής κινη
ματογραφικής κριτικής.

7) Τον χαρακτήρα καί τή 
λειτουργία τού θεσμού πού 6- 
νομάζεται Φεστιβάλ Θεσσαλο
νίκης, κα τέλος σ ’ δέτι άφορά 
τά  τελευχρυα χρόνια.

8) Το σύνολο τών προγραμ
μάτων —  έλληνικών κσΐ ξένων 
—  ττού προσφέρουν τά  δύο τη- 
λεοτττικά κανάλια ΕΡΤ Καί 
YENEV

Κι' δς δούμε, τώρα, πώς αν
τιμετωπίζει αυτήν τήν κινημα
τογραφική πραγματικότητα ό 
Νόμος 4208)1961 καϊ ό 58) 
1973 πού τόν Ακολούθησε:

1. Σά μέσο για  τήν έξασφάλι- 
ση συναλλάγματος μέ -τήν

Αποικιακή σέ Αντίληψη παρα
χώρηση διευκολύνσεων στούς 
ξένους παραγωγούς για  νΑ*- 
θουν νά γυρίσουν ταινίες στήν 
Ελλάδα.

2. Φροντίζει νά έξσσφαλίσει 
τά  συμφέροντα τών μεγά

λων έταιριών παραγωγής καί 
μεγάλων γραφείων είσαγωγής 
ταινιών σέ βάρος τών νέων μι
κρών γραφείων και τής λιγότε- 
ρο εξαρτημένης παραγωγής, 
γεγονός πού όδηγεί στήν μονο
πώληση τής αγοράς μέ τήν ά~ 
ποκλειστική έκμετάλλευση τών 
αιθουσών προβολής άπό τις έ- 
ταιρίες πού εισάγουν άμερικά- 
νικες ταινίες.

3 / ‘Ενώ όμιλεΐ περί «Βιομηχα
νίας τού Κινηματογράφου», 

άδιαοφοοεί τελείως για τήν 
παγγελμοττική κατοχύρωση τών 
τεχνικών κινηματογράφου έτσ ι 
πού χρόνια όλόκληρα μιά «βίο 
μηχσνία» νά στηρ ίζετα ι Απο- 
κλειστικά σέ Ανειδίκευτους* —  
σύμφωνα μέ τό  νόμο —  έργά- 
τες δηλ. σ ' ένα έργοττικό δυνοτ 
μικό ρευστό, χωρίς μόνιμη 4- 
ξασφάλιση, χωρίς κατοχυρωμέ
νη ειδίκευση και χωρίς δυνατό-

τη τες διαμόρφωσης μιάς σ τα  
θερής έπαγγελμαετικής συνείδη
σης.

’Ανοίγουμε μιά παρένθε
ση : μέ τήν κρίση τώ ν τελευ 
τα  ίων χρόνων πολλοί τεχνι
κοί κινηματογράφου άλλα
ξαν έπά γγελμ α  καί βώλοι 
Αναζήτησαν σ τήν τηλεόραση 
μονιμστερη σ τέγη , μέ Απο- 
τέλεσμα  νά Αποψιλώνεται ό 
κινηματογράφος βατό τό  τ ε 
χνικό δυναμικό του.

4. Δέν παίρνει κανένα μέτρο 
γιά την Κινηματογοαφική

παιδεία, ή Οποία, πσγιδευμένη 
σ τά  ανύπαρκτα περιθώρια τής 
Ιδιωτικής πρωτοβουλίας εΤνα. 
καταδικασμένη γιά  δεκαετίες 
όλόκληρες νά παίζει ένα ρόλο 
διακοσμητικό καί άκόμα παρσ 
πλανητικό.

5. Δέν άσχολεΐται μέ τή φορο
λογία πού σέ όρισμένες πε

ριπτώσεις φτάνει το 45% τής 
τιμής τού εισιτηρίου.

Καί τέλος:

6. Δέν άναφέρεται καθόλου 
στήν λογοκρισία διατηρών

τα ς  α τό  άκέραιο τόν κατοχικό 
νόμο 1108)1941 πού έγινε 
γ ιά  νά εξυπηρετεί τ ις  άρχές 
κατοχής (5 ) .

ΑΚΟΜ Α μέ τή θεσμοποίηση 
τού Φ εστιβάλ Θεσσαλονίκης 
(1 9 6 2 ) έπιδιώκει νά βοηθήσει 
διαφημιστικά τή  μεγάλη παρα
γω γή . Μέχρι τ ό  1972 τά  8 ά
πό τά  12 βραβεία καλύτερης 
παραγω γής μοιράζονται μετα
ξύ τους (ά π ό  4 ) ό φ ιλ . Φίνος 
καί ό Τζεημς Πάρις.

Μ Ε Τ Ο  νόμο 58 )1973  
πού είσηγήθηκαν σΐ μό
νιμοι υπάλληλοι τού υ

πουργείου Βιομηχιινίας καί ψή
φισε ή κυβέρνηση Παπαδοποΰ 
λ ου υστέρα άπό έντονες άντι- 
δράσεις, διαμαρτυρίες καί άπει 
λες τώ ν αίθουσιαρχών π αραγω  
γώ ν  καί ε ισαγωγέων, σχετικά 
μέ τόν άντσγωνισμό τής τηλε
όρασης, δέν άλλάζει οϋσιοκττι- 
κά τίπ ο τα .
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’ Α ντίθ ετα  έτοιμάζεηαι έτσ ι 
τό  έδαφος ώ στε  μαζί με τόν Ι
δρυτικό νόμο τής Ε ΡΤ  πού ψή
φισε ή κυβέρνηση Καραμανλή 
τό  1976. νά όδηγηθεΐ ή έλλη- 
νική κινηματογραφική πρα γμ α 
τικότητα  σ την εικόνα πού πα
ρουσιάζει σήμερα:

1) Ή  τηλεόραση διεκπεραιώ 
νει κατά μ έγιστο π οσοστό

την ιδεολογική ψυχαγωγική καί 
πολιτική λειτουργία πού είχε 
μέχρι σήμερα ό κινηματογρά
φος.

Καί

2 ) Μέ τήν κατακόρυφη π τώση  
τής έλληνικής κινηματογρα

φικής παραγωγής, ολόκληρη 
τήν έλληνική όγαρά αιθουσών 
κοτταλαμβάνουν οί ξένες τα ιν ί
ες Από τ )ς  όποιες οΙ Αμερικά
νικες κατέχουν π ιά πάνω άπό 
τό  50% τώ ν εΙσιτηρίων.

Ή  μάχη τών 
κινηματογραφιστών

Ε ΟΛΗ τήν Ιστορία  τού 
Κ ινηματογράψου στή  
χώρα μας —  ιδιαίτερα 

από τήν Κατοχή καί μετά —  
ή κρατική πολιτική μέ έμμε
σους ε ίτε άμεσους τρόπους ό- 
δήγηοε τό  σύνολο τώ ν  έκδηλώ 
οεων τού κινηματογράφου πρός 
τήν κατεύθυΛτη πού είχε ήδη έ- 
π ώ έξε ι, πάνω σ έ  δλα τά  πολι
τισμικά ή κοινωνικά δέματα ή 
κρατική εξουσία.

*0  κινηματογράφος καί <τή- 
μερα ή τηλεόραση, σ ά  μέσο μα 

ζικής έπικοινωνίας μέ τερά σ τια  
απήχηση, δέν ήταν δυνατόν νά 
λειτουργήσει Ανεξάρτητα καί 
έξω  άπό τ ά  αύστηρώς καθορι- 
συένα περιθώρια πού τόν το 
ποθέτησε ή μεταπολεμική κρα
τική Αντίληψη ς πρός τήν ψυχα 
γω γ ία  καί τή  μόρφωση τού έλ- 
ληνικού λαού.

Καί έπειδή συνήθως μιλάμε 
γ ιά  κρατική Αδιαφορία σ τά  χώ 
ρο τής τέχνης και γενικότερα 
σ τά  π ολ ιτισ τικά  θέματα, ά ξί- 
ζε ι νά ττούμε ότι α τό  χώρο τού

κινημοττογράφου δέν υπήρξε 
κρατική αδιαφορία. ’Α ντίθ ετα  
υπήρξε ένεργό ενδιαφέρον πρός 
τ ϊς  κατευέλννσεις γ ιά  τ ις  όποιες 
μιλήσαμε. Δ ε ίγμ α  αυτού τού έν 
διαφέρονπος άλλω στε, είναι 
καί ή πρόσφατη τροποποίηση 
άρθρων τού Κανονισμού τού Φε 
ο η β ά λ  άπό τον  υπουργό Βιο
μηχανίας.

Ύ σ τ ε ρ α  Απ ’ όλα  αύτά, τό  
υπουργείο Βιομηχανίας, σ τή  
σημερινή διαμάχη του Αποδίδει 
στους κινηματογραφιστές «πο
λιτικές προεκτάσεις* καί όχι 
«καλλιτεχνικές* μέ «ύπ οπ τα  
κομματικά κίνητρα».

Κ Α Ν Ε ΙΣ  δέν άρνείται ό 
τ ι ή μάχη πού δίνουν 
σήμερα οΙ κινηματογρα 

φιστές, είναι μ ιά μάχη π ολ ιτι
κή, πού δέν την χαρακτηρίζουν, 
¿ρ τόα ο , σ τενά  κομματικά συμ
φέροντα, όπως κακόπιστα ΐσχυ 
ρ ίζετα ι το  υπουργείο Βιομηχα
νίας, άλλά  κοινωνικά και π ολ ι
τισ τικ ά  κριτήρια μιά καί όλο 
κλήρος έπαγγελματικός κλά
δος ό κινηματογραφικός, κινδυ
νεύει νά Αφανιστεί καί Ακόμα 
παραγράφεται Από τήν έλληνι
κή πραγματικότη τα  ένας φορέ
ας πολιτισμού καί ιδεών μέ τή 
δύναμη καί -την έμδέλεια τού 
κινηματογράφου.

Μέ παρόμοιους σκοπούς καί 
οτόχους τής κρατικής π ολ ιτι
κής δέν μπορούν οί κινηματο
γραφ ιστές, πού Αντιμετωπίζουν 
ό ξύ το το  τό  πρόβλημα τής κσλ 
λιτεχνικής καί έπαγγελμ  αττικής 
τους έπιβίωσης, νά συμφωνή
σουν. Δ έν  μπορούν νά σιωπή
σουν νά παραδοθούν νά σνύτ 
ψο>ν τό  κεφάλι —  γ ια τ ί αύτό 
θά σημάνει τήν καταστροφή 
τους.

,Αΰτός είναι, καί ό λόγος 
πού ή αυθαίρετη Απόφαση τού 
υπουργείου Βιομηχανίες σέ 
σχέση μέ τόν Κανονισμό τοέ Φε 
σ τιβσλ  τούς δοήκε ώριμους καί 
έτοιμους νά δώσουν τήν πα,'κά
σα  μάχη.
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Τδ  πρώ το  —  TÓ κρατικό —  Φ ισ τ ι-  
βάλ, απρβγματοποιήθηκε σε μιά Α
γωνιώδη « σ ί  Απογοητευτική Α τμό
σφαιρα. 'Α γωνιώδη  γ ι '  αυτούς πού 
μετείχαν καί Απογοητευτική γ ι ’ οη>- 
τούς πού τ ό  παρακολούθησαν.

Συγκεντρωμε-νοι όπως - όπως, προ 
κειμένου, Απλά καί μόνο, νά καλύ- 
φουν κενά καί (να  φοβερό Αδιέξοδο, 
άνθρωποι καί τα ιν ίε ς  Εφτιαξαν (να  
συνονθύλευμα, πού μβ την ττιό καλή 
π ίσ τη , κανείς δέν θά μπορούσκ νά 4- 
νομάσει «καλλιτεχνική άμ ιλλα » ή Α
κόμη «σνναγω νισμ ό  δημιουργών».

Τ α ιν ίες  πού σ ί  ί$.λες π ερ ιπ τώ σε ις  
βά Απορρ ίπ τονταν χωρίς συζήτηση, 
προβάλλονταν κάβε βράδυ σ έ  άδεια 
καθ ίσματα —  έχ«ή Ακριβώς όπου, σ ί  
περασμένες χρονιές, δίν μπορούσες 
νά βρεις θέση - t -  καί μέσα σ τή  γε
νική θυμηδία καί τώ ν  λ ίγω ν  που 
παρευρίσκονταν. Τ α ιν ίες  πού Αρπά
χτηκαν άπό τά  χέρια τώ ν  δημιουρ
γών τους καί παρά τή  θέλησή τους 
(ή περ ίπ τωση Κακογιάννη), τα ιν ίε ς  
πού διαφήμιζαμ ίμπορικ ίς καί μάλι
σ τα  ξενες, έπ ιχειρήσεις (ή π ερ ίπ τω 
ση τώ ν «Δ ιαΜ οπών», τα ιν ίε ς  ίρασ ι- 
τεχνικες καί γενικότερα προσβλητι
κές κόώε εννψ ας πού περικλείει τή 
λέξη «Κ ινη μ α τογράφ ος».

Πολλοί είχαν έλπ ίσει β τ ι, την τ ε 
λευτο ία  σ τιγμ ή , οΐ άνθρωποι πού εί
χαν έπ ιστρατευθεϊ γ ιά  ν' Αποτελό
σουν τήν Κριτική ’ Επ ιτροπή σέ μιά 
σω σ τή  κρίση συνείδησης, θ' αποφάσι
ζαν νά μιλήσουν είλικρινά « σ ί  θ ’ Αρ- 
ν ιόταν νά παίξουν καί τά  τελευ τα ίο  
χσρ τ! τής κωμωδίας, τήν βράβευση^

Τελικά οΙ ίλπ ίδες δισψεύστηκαν.

ΟΙ κρ ιτές προχώρησαν καί σ ’ σώ- 
τό.

Καί βραβεύοντας μερικά άπό τά  
φ ίλμς, πού με υπομονή καί περιέρ
γε ια  βλέπαμε ίπ τά  μέρες, δέιν (κά 
ναν τ ίπ ο τε  άλλο άπό τό  νά καταφέ
ρουν Απανω τές μαχαιριές erró ήδη 
τραυματισμένο σώμα τού έλληνικού 
κινηματογράφου:

Τό γ ια τ ί  είναι έν ΐξή γη το !
Ή  μία κστσψέρθηκε α τούς συμπα

θ έστα τους, κατά τ '  άλλα, έπαγγελ- 
μα τίες ή μή, πού μπορεί νά Αγα
πούν τόν κινηματογράφο, Αλλά που 
δεν έ’χουν καμμιά σχεδόν δυνατότη
τα  πραγματικής δημιουργίας σ τά  
π λα ίσ ιά  του. Βραβεύοντας τους — - 
μή έ'χοντσς άλλη διέξοδο —  τό  κρα
τικό  Φ εστιβάλ, όχι μόνο τούς παρέ
συρε σέ μιά λανθασμένη κατεύθυνση. 
Αλλά δημιούργησε καί προηγούμενο: 
Γ ια τ ί  εδωσε α τούς κατασκευαστές 
αυτούς τόσων μ ετρ ιοτήτω ν, μιά ψευ
δαίσθηση έπ ιτυχ ίας καί ταυτόχρονα 
(να  άλλοθι ( τ ό  βραβείο) γ ιά  νά έπι- 
χειρήσουν α τό  μέλλον τό  γύρισμα 
μιας καινούργιας τα ιν ία ς . Κσί τό  
μόνο πού θά βγει Από τήν Αλυσίδα 
αυτή δέν θά είναι παρά μια Ακόμη 
μ ετρ ιό τη τα  ή Αποτυχία. Είναι δέ 
γνω στό , δ τ ι τό  σύνσλο μιας παραγω
γής, Από μέτριες, καλές, ή κακές 
τα ιν ίε ς , δημ ιουργέ τό  συνολικό πρό
σωπο τού Κινηματογράφου μιας χώ
ρας

Μιά Ακόμα μαχαιριά καταφέρθη
κε __  διά τώ ν  βραβείων π ά ντο τε  —
καί ένάντια  σ τή ν  ίδ ια  τήν κρατική 
Αξιοπρέπεια, ήδη καταρρακωμένη 
σ τό ν  τομέα αυτόν: Με τήν διάκριση 
πού δόθηκε στήν « ’ Ιφ ιγέν ε ια » τού 
Κακογιάννη, ή π ολ ιτε ία  ταυ τίστηκ ε 
μέ τό  λαϊκό γνωμικό «Γ ιά ννης κερ
νά, Γιάννης π ίνε ι». Βράβευσε τόν 
έαυτά της ( τ ό  ’ Ελληνικό Κέντρο Κ ι
νηματογράφου), γ ιά  νά... « τ σ ε π ώ σ ε ι »  
τά  χρήματα τού βραβείου καί τα υ τό 
χρονα φρόντισε νά «τ ιμ ω ρ ή σ ε ι»  τδν 
ά τακ το  δημιουργό τη ς , έξσ ιρώντας 
τόν άπό τήν διαδικασία , λόγω  τών 
γνω στώ ν δηλώσεών του. Ξέχασε, δη
λαδή, τήν «κακή» συμπεριφορά του 
σάν παραγωγή, άιλλά τήν Θυμήθηκε 
μέ τά  παραπάνω σάν σκηνοθεσία,
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στΟν τομέα τής προσεοπικής του σνμ 
βολής. Αυτή ή τακτική άλλωστε είχε
δισφανεί καί άπό πριν: Τήν βραδιά 
τής προβολής, ή άναγγελία τής « Ί .  
φιγεινειας» περικλείαθηκε στήν φρά
ση: «θ ά  προβληθεί ή τα ινία  "  ‘ Ιφι
γένεια “  τού... ‘ Ελληνικοί) Κέντρου 
Κινηματογράφου»... ‘Ο Κακοητιάνης 
είχε ήδη διαγραφείί

Άττό μιά πιό θεωρητική σκοπιά, 
τά Φεστιβάλ άττοτέλεσε φωτογραφική 
άναπαράσταση τής γονικότκρης τα
κτικής κυβερνητικής, πού δποτε ση
μειώνεται μιά συγκροτημένη άντίδρα- 
ση, άδιαφορεϊ καί συνεχίζει στην έ» 
φαρμογή τών όποιων άποφάσεών της, 
χωρίς «νά βλέπει», χωρίς « /  ά- 
κούει». Στή Θεσσαλονίκη άλες οΐ 
προσπόΛειές της έτειναν πρός τήν 
κατεύθυνση «νά  γίνει τό Φεστιβάλ 
πάση θυσία» καί τήν ‘ίδια στιγμή, 
«νά  έμποδιστεϊ, μέ κάθε τρόπο, θε
μιτό ή άθέμιτο, ή έκδήλωση τών συν- 
δικαλιστικών σωματείων».

Δέν πίφτουμ* στήν παγίδα τής μο 
νολιθικής κρίσης καί δέν βλέπουμε 
μόνο τό «δσπρο» άπό τήν μεριά καί 
τό «μαύρο» άπ ’ τήν άλλη. Ή τα ν  τό
σα τά δείγματα τής πέρα Από κάθε 
ήθική, πολεμικής πού έξαπολιθηκε, 
πού έχουμε κάθε δυνατότητα νά μι
λάμε γιά όθεμιτα μέσα:

Τείχος σιωπής καί άγνοιας ύ- 
κε άπό τήν μεριά τών έφημερί- 

6ων τής Θεσσαλονίκης, ϋπακούοντας 
σε μικροπρεπή κίνητρα, κατηγορίες 
περί προθέσεων νά μεταφεοθεϊ τό 
Φεστιβάλ Από τήν Θεσσαλονίκη έξα- 
πολιθηκοτν, μηνύσεις έγιναν, ο! όπεύ- 
θυνοι τού Φεστιβόελ τών δημιουργών 
σύρονταν κάθε μέρα σχεδόν στήν 'Α 
σφάλεια «γ ιά  έρωτήσεις», άφίσσες 
καταστρέφονταν. ‘Ακόμη καί ή υστε
ρική. .. κομμούνι στοφοβία έπιστροε- 
τεύθηκε:

■ήγ «Αλησμόνητη» θά μκίνει ή άνα- 
κοίνωση έκείνη τής Διεθνούς Έκθε
σης, πού βεβαίωνε τούς θεσσαλονι- 
κείς δτι τό «ά ντκ »εσ τιβάλ ήταν έρ
γο (...μυστικών δυνάμεων) τής έξτρκ- 
μιστικής άριστεράς, μέ στόχο πολι
τικά όφέλη καί τόν έμπαιγμό τοΟ 
κοινού».

‘Αλησμόνητη σάν πρόθεση, κίνητρο 
καί πράξη.

Τό Φεστιβάλ 
τών δημιουργών

Παρ' δ λα αϋτά, τό  Φεστιβάλ τών
συνεργαζομένων σω μ ατείω ν έγινε

Μ’ έπιτυχία, μέ πλήθος κόσμου, 
μέ ζωντανή συμμετοχή, μέσα σέ μιά 
γόνιμη, άντιφατική πολλές φορές ά- 
τμόσφαιρα.

Τί έ δ ε ι ξ ε  δμως, στήν πρα
γματικότητα;

Κατά τήν προσωπική μας άποφη, 
τόσο ή πυκνή συμμετοχή ταινιών 
δσο καί ή ποιότητά τους παρουσία
σαν ένα μεγάλο κομμάτι τού σημερι
νού έλληνικού κινηματογράφου, ένα 
γενικό δηλαδή «πρόσωπο», δπου μπο
ρεί νά πιστοποιήσει κανείς τά  πάρε»· 
κάτω χαρακτηριστικά:

i r  Μετά άπό δεκαετίες κακουχιών, 
κε*ο μεταχείρισης καί καθήλωσης 
στή θέση τής β ι ο μ η χ α ν ί α ς  
άντί τής Τ έ χ ν η ς ,  ή έλληνική 
μεγάλη άθόνη έξακολουθει, με λίγες 
έξαιρεσεις, νά υπολείπεται σέ ποιό
τη τα  καί συγκρότηση, χωρίς σύτό 
πάντως ν’ Αποτελεί Αποκλειστικά 
δ ι κ ή  Τ η ς  ε υ θ ύ ν η .

Í T  Χωρίς μέσα, χωρίς βοήθεια, καί
μέ άλες τ ίς  κρατικές διεξόδους κλει
σμένες, »1 'Ελληνες σκηνοθέτες κα
θώς ζοΰν μέσα σέ μιά άντιφατική, 
κρίσιμη καί μέ πολλά προβλήματα 
βαρυνάμενη Ιστορική έπσχή, δ πως ή 
σημερινή, συγκεντρώνουν τήν ματιά 
τους σέ θέματα κοινωνικής κριτικής
—  συχνά κ α ί α ύ τ ο κ ρ ι τ ι κ ή ς
—  πού προσφέρουν μέν συγκεκριμέ
νες ύπηρεσίες, άλλά κρύβουν καί έξ 
Ισου συγκεκριμένους κινδύνους. Γυ
ρίζοντας ένα τέτο ιο  φιλμ, ό σημε- 
ρινς δημιουργός δίνε, διέξοδο στήν 
φωνή του (τήν φωνή χιλιάδων, Ισως, 
σύτών, δηλαδή πού καλύπτονται άπο 
τό  κοινωνικό πρόίλη.πτ πού «διηγεί
τ α ι » ) ,  ξεφεύγει άπο τον τρομακτικό 
σκόπελο τών τεράστιων ¿ξόδων που ά- 
παιτεί μιά ταινία «μέ υπόθεση», καί 
ταυτόχρονα βρίσκει τήν λύση τής έκ
φρασης, πού τού άποκλείεται άπό 
τόν ουσικό δέκτη άνάλβγ*» tT T 'P V  
μάτων, τήν τ η λ ε ό ρ α σ η .

i r  Άποτέλεσε κοινή διαπίστωση 
όσων παρακολούθησαν τό  Φεστιβάλ 
πού έγινε στό «Ράδιο Σ ίτυ » τής 
Θεσσαλονίκης: Ο! περισσότερες τα ι
νίες πού προβλήθηκαν —  καλές ή 
μέτριες —  ήταν ντοκυμανταίρ, μέ 
θέμα τους σύγχρονα προβλήμετεα, 
προβλήματα πού χ ρ έ ο ς θά εΤ· 
χε μιά συγχρονισμένη καί δχι μιεταλ- 
λάδοξη κοί μικροπολιτική τηλεόραση 
νά μεταδίδει. ‘Αποκλεισμένης όνως 
τής μικρής όβόνης, 0Ι τα ινίες αύτις 
βρήκαν τήν διέξοδό τςμς στήν μεγά
λη έλπίζαντας σέ μιά μικρής διάρκει- 
ας έπαρή μέ τό  κοινό —  τον προο
ρισμό τους —  καί Τσως σε μια με
γαλύτερη, όν βέβαια κάποιος ήρω(- 
κός αίθουσαρχης τολμήσει νά το ρι· 
φοκι νδυνευσιι.

ÍT  'Εδώ δμως βρίσκεται καί δ γε-
νικώτερος κίνδυνος: Πώς θά προχω
ρήσει σωστά ή 7η Τέχνη, δεαν ή 
πλειοφηφία τής παραγωγής της σνγ-
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κεντρώνεσαι ατό εΐόο ς αύτό, £σ t u  
καί δικαιολογημένα; Γ ια τί άς μήν 
γελιόμαστε: Ό  «ινηματογροφιστόφ
■ ρ ί Μ τ  1 ι στήν μεγάλη τα ιν ί*
«FICTION*, μέ ¿πόθεση, δπως συνή
θως τήν λέμε, καί Αναμφίβολα —  
χωρίς νά υποτιμούμε τό ντοκυμετν- 
τα ίρ  καί τό » τεράστιο ρόλο του —  
ή ταινία  αυτή t I ν α  ι Κινηματο- 
γρε»φος. Τό πράγμα άλλωστε είναι 
αυταπόδεικτο: Στό πρόσφατο Φεστι
βάλ τών συνεργαζομένων σωματείων 
οΙ ταινίες πού συζητήθηκαν καί ειδώ
θηκαν άπό τόν περισσότερο κόσμο, 
ήταν ο ταινίες μέ υπόθεση, είτε μι
κρές εΐ'Τε μεγάλες. ‘Ο Άγγελόπου- 
λος, ό Τάσιος, ή "Ηλιοπούλου, ό 
'Αλευράς μέ τήν θαυμάσια καί πέρα 
γιά  πέρα Αδικημένη ταινία  του, ή 
Άγγελίδη , ή Λιάπα, ό Μσνουσάκης 
βλοι αύτοί Εδωσαν iva  σωστό στίγμα 
τόσο τού κΙ νηματογράφου αύτοϋ καθ’ 
αύτοΰ, βσο καί τώ » δυσκολιών πού 
έλλοχεύουν στόην έλληνικό χώρο

Ά- 'Ενα άκόμη συμπερασματικό 
χαρακτηριστικό —  τό πιό πολύτι
μο ίσως -— τού Φεστιβάλ αύτού ήταν 
ή βεβαιότητα, δ τι, τελικά, βσο Αν
τιθετικοί, άτομικιστές καί Απογοη
τευμένοι καί άν είναι πολλοί Έ λλη
νες δημιουργοί, δταν πάρουν μιά 
συγκεκριμένη άκόφαση τήν πραγματο
ποιούν. ’Αφού φυσικά προϋπάρξει ή 
βεβαιότητα δτι ή μάχη π ρ έ π ε ι  
νά δοθεί.

Έ τ σ ι  Ιγ ινε καί μέ τήν περίπτω
ση τού Φεστιβάλ. Ό  κλοιός ξαφνικά 
Εκλεισκ τόσο Ασφυκτικά, ώστε έ
π ρ ε π ε  νά δημιουργηθεΐ μιά δι
κλείδα Ασφαλείας. Καί δημιουργή- 
θηκε.

Τό θέμα δμως δέτ έκλεισε.

ΟΙ μελλοντικές λύσεις
Ί σ ω ς  μάλιστα άπό μιά δεύτερη 

ματιά, τ ώ ρ α  Α ρ χ ί ζ ε ι ,  στην 
πιό κρίσιμη καί Αποφασιστική κα
μπή του.

ΤΙ θά γίνει Από έδύ καί πέρα;
ΟΙ Έλληνες κινηματογραφιστές <- 

πανειλημμέινα διακήρυξαν, δτι δέν έ
χουν καμμιά πρόθεση έδραίωσης τού 
δικού τους Φεστιβάλ, σάν θεσμό συ
νεχείας. 'Η φετεινή πράξη τους ήταν 
μιά Ανάγκη, καί τό  γεγονός, δτι 
πραγματοποιήθηκκ στή Θεσσαλονίκη 
ένδειξη, δ τι Κι νηματογραφικό Φε
στιβάλ καί συμπρωτεύουσα είναι δύο 
έννοιες πού δ έ ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  
ξ ε χ ω ρ ι σ τ ο ύ  ν, ή μ.ά Απ’ τήν 
άλλη.

Ή  καινούργια «μάχη» πού θά δο
θεί, θά εΤναι πιό θεωρητική, άιλλά 
ουσιαστικότερη. ιΓατί θά προσπα
θήσει τήν μεταλλαγή ένός Αρνητικού 
κλίματος, ριζωμένου έδώ καί τέσσε

ρις περίπου ©ικαετιις, σέ κλίμα έν- 
θάρρννσης καί γονιμότητας. Στή τυ- 
νέχεισ, θά πρέπει νά έρθει ή ριζική 
Ανανέωση τού θεσμού τού Φεστιβάλ.

Ή  'Εταιρία Σκηνοθετών —  πού 
πρόβαλε σωστά τή φετεινή της πρω
τοβουλία καί Αγκαλιάστηκε Απ' δλα 
τά  Αδελφικά σωματεία —  έπισημαί- 
νει καί καθορίζει τό  πρόβλημα άπο 
τήν Αρχή μέχρι τό  τέλος του.

-ή- Κ ατ’ Αρχήν, μιά νέα Αντιμετώ
πιση τού Κινηματογράφου είναι α
παραίτητη. 'Όπως τονίζεται καί πιό 
πάνω, ή Κινηματογραφία στήν Ε λ λ ά 
δα Αντιμετωπίσθηκε, λόγω συμφερόν
των, σάν βιομηχανία πρώτα, καί με
τά  σάν Τέχνη, δηλαδή μέ Αντίθ ετο  
τρόπο άπ' δτι συνέδη σ ’ όλο τόν υ
πόλοιπο κόσμο. Α ιτία ; Κοινωνικές 
καί ©Ικονομικές συνθήκες (συναμα 
καί πολιτικές) πού χαρακτήριζαν 
τόν τόπο δλα αύτά τά  χρόνια, 
καί πού γέννησαν τ ίς  (καταστροφι
κές γιά  τήν έγχώρια παραγωγή) Α 
ποκόλουθες νομικές δεσμεύσεις 1 
Δ ια τά ξεις  πού διευκόλυναν έλαχ ι
στούς Έλληνες παραγωγούς (τούς 
πιό Ανώδυνους πολιτικά, άλλά καί 
τούς χειρότερους ποιοτικά) διατά
ξεις πού ¿{υπηρετούσαν καί έξυπη- 
ρετούν Ακόμα τούς εισαγωγείς ξένων 
ταινιών, μέ Αποτέλεσμα τήν άνιση, 
φορολογική ή άλλη μεταχείριση, δια
τάξεις, τέλος, πού Αποκλείουν τά γύ
ρισμα καί τήν σταδιοδρομία μιας ελ
ληνικής ταινίας.

'Από έκεϊ και πέρα υπάρχει ή «θέ
ση»;

Πού ¿«φράζεται μέ μιά σειρά άπό 
αιτήματα, τά  όποια χρόνια τώρα δια
μορφώνονται, διατυπώνονται καί υπο
βάλλονται χωρίς άπόκρ ση.

•ή- Δηλαδη, κατάργηση τής λογο
κρισίας, καί άττλό χαρακτηρισμό τών 
ταινιών σάν κατάλληλες ή μή γ ι ’ Α
νηλίκους, Απαλλαγή άπο τήν φορολο
γ ία , έπιδότηση τής παραγωγής μέ 
χαμηλότοκα δάνεια, έκπτωση άπό τό» 
φόρο εισοδήματος τών ποσών πού Ι
δρύματα, Ιδιώτες ή άλλοι φορείς &ιπω 
θέτουν γιά  τό γύρισμα ταινιών, ίπ ι· 
βότηση αίθουσαρχών γιά  τήν προβ<··ή 
έλληνικών ταινιών ή Απαλλαγή άπό 
τήν φορολογία, έπιδότηση τών Ερ
γαστηρίων καί κατάργηση τού ψο; ν 
γιΑ  τά  κινηματογραφικά μηχανή μ »  
τα , Τδρυση Α σ τα τη ς  σχολής κινημπ. 
τ  «γραφικής Τέχνης, αύξηση τής φο
ρολογίας εισαγωγής ξένων ταινιών I· 
βίας των πορνό, περ,ορ ισμό τής 4* 
συδοσίας τών ξένων συνεργείων πού 
γυρίζουν ταινίες στήν Ελλάδα, Τ- 
βρύση ¿π ι τροπών πορακολούθησηφ 
τώ * προβλημάτων τού κινηματογρά
φου μέ συμμετοχή τών ένδιαφερομέ
νω» σωματείων καί τέλος, κατάρ
γηση ή ριζική μετατροπή τού Έ λ »
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ληνικοΰ Κέντρου Κινηματογράφον, 
πού άπσπροσανατολίζει καί ζημιώνει 
τήν τέχνη.

^  Μπορεί δλα αώτά *ά δίνουν τήν 
έντύχωση έ-νός κυνηγιού τού χρήμα
τος. Δεν είναι δμιος έτσι. 'Απλά καί 
μόνον τή οτιγμή αντή οι Κινηματο
γραφιστές είναι ,ά^Όγκασμένοι νά 
στραφούν ένάντια σ τ ις  οικονομικές ί-  
Μ Μ ς δεσμεύσεις χού αττρσγγάλι- 
£αν τόσα χρόνια δ διέστρεφαν τήν 
ελληνική χαρατγΜγη καί νά χροκα
λέθουν τήν δημιουργία άλλον (σάν 
κι* αύτές χού Ισχύουν μονί.μως ίξω ) 
ιοού θά δώσουν μιάν εύκαιρία νά γ υ 
ρ ι σ τ ο ύ ν ,  νά « ι δ ω θ ο ύ ν  
κ α ινά  κ ρ ι θ ο 0 ν εύρύτερα τά 
Ιργα τους.

Είναι πράγματι άστεΐο καί τρα
γικά μαζί: 'Ενας άγώνας πού θάπρε- 
πτ νά γίνεται άπό τό ίδιο τό  κρά

τος, πραγματοποιείται άπό τούς άν- 
θρώπους πού, μέ μιά θετική άντιμε- 
τώχιση, θά έπρεπε άπερίσπαστοι νά 
δημιουργούν, γιά  χάρη τού πολιτικού 
καί πολιτιστικού γοήτρου τής πολι
τείας, γίν*ται τώρα μέ άντίστροφους 
βρους.

Χρειάζεται άραγε διαίτερη πολιτι
κή μακροπρόθ«σμη κρίση γιά  νά γ ί
νει άντιληπτή αϋτή ή άντίφαση; Καί 
χρειάζεται Ιδιαίτερη νοημοσύνη γιά  
νά καταλάβει κανείς πώς ή όλλειφη 
ριάς τέχνης δπεες δ κινηματογράφος 
μόνο Αρνητική μπορεί τά άποδειχθεΐ 
—  τόσο γ ιά  τά κράτος, δετό «α ί γ ιά  
τάο λαά;

Π Ω Σ Θ Α  ΣΩΘΕΙ ΤΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ ΙΝΗ Μ ΑΤΟΓΡΑΦ ΟΥ

Γιά λογαριασμό τής 
'Ένωσης Κριτικών 

ΜΙ ΚΕΑ ΙΔΗΣ.

Πανελλήνιας 
μιλάει ό Ν. Φ.
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ των κινηματογραφι
κών σωματείων, εδωσε στον έλληνικό 
κινηματογράφο τις δημοκρατικές δια
δικασίες που του έλειπαν, τονίζει ό Μί- 
νος Φενέκ — Μικελίδης, Αντιπρόεδρος 
τής Πανελλήνιας "Ενωσης Κριτικών 
Κινηματογράφου καί συντάκτης τής 
«Ε», Απαντώντας στην ερευνά μας. Ζη
τάει νά διατηρηθεί ή Συντονιστική *Ε- 
τροπή του φεστιδάλ τών σωματείων 
γιά νά συντονίσει τον άγώνα γιά τή 
λύση τών προβλημάτων, που Αντιμετω
πίζει ό έλληνικός κινηματογράφος καί 
υπογραμμίζει καί αυτός τήν Ανάγκη 
γιά τή λήψη ουσιαστικών μέτρων γιά 
τήν ένίσχυση καί Ανάπτυξη του κινη
ματογράφου μας.

1. Ή  Πανελλήνια “ Ενωση Κριτι
κών Κινηματογράφου Ιδρύθηκε γ ιά  
νά π α ίζε ι ενεργό  ρ ό λ ο  στήν έξέλ ιξη  
τοϋ  Ελληνικού κινηματογράφου καί 
γεν ικότερα  στήν κινηματογραφική 
δ ιαπαιδαγώγηση, τή στιγμή πού ή 
παλιά “ Ενωση άδρανούσε καί πού 
τά  περισσότερα μέλη της δέν ήταν 
καθόλου κριτικοί άλλά  άπλοι ρε
πόρτερ. Κι' άκριβώς γ ιά  τούς λό
γους αυτούς, πού είνα ι άμεσα δε
μένοι μέ τήν έλειΛ ερ ία  της έκφρα- 
σης, ή ΠΕΚΚ δέν μπορούσε παρά 
νά ταχθεί μέ τό  μέρος τώ ν  δημι
ουργών ενάντια  στήν άντιδημοκρα- 
τική στάση τώ ν όργατνωτών τού Ε
πίσημου Φεστιβάλ.

2. Μ εταδικτατορικά τό  Φεστιβάλ 
στηρίχτηκε σ ' ένα κανονισμό (τού 
'75 ) άποδεκτό άπ' δλα τά  ένδιαφε- 
ρόμενα μέλη, βασισμένο σέ δημο
κρατικές διαδικασίες καί ειδικά- 
Όργατνωτική έπιτροπή μέ δύο άπό 
τά  πέντε μέλη της ί κλεγμένα άπό 
τά  σωματεία , 'Επιτροπές (προκρι
ματική καί κριτική) μέ έκλεγμένη 
πλειοψηφία (5  πρός 4 ) καί έκλεγμέ- 
νο πρόεδρο. Ό  Κανονισμός τού ·77, 
πού έπιβλήθηκε μέ τό  «έ τσ ι θ έλω » 
τήν τελευ τα ία  σ τιγμή άπό τό  υπουρ
γ ε ίο  κατάργησε όλες τές δημοκρα
τικές διαδικασίες γ ιά  νά όργανωβεί 
τό  Φεστιβάλ όπως τό  ήθελε τό  ύ- 
πουργεϊο κσί ή ΔΕΘ  (κα ί νά μή 
συμβούν τά  «έκ τροπα» τού '76, σύμ-

ωνα μέ τόν υπουργό καί τούς συμ-
ούλους του — δηλαδή νά μή βρα

βεύονται πολιτικές τα ιν ίες  πού άνα- 
τρέπουν τά  θεμέλια τού καθεστώτος 
τής Δ ε ξ ιά ς  καί νά μή μπορεί ό έ- 
κλεγμένος πρόεδρος νά Εκφραστεί 
όπως θέλει, άλλά  νά άκολουθεί τή 
γραμμή τού υπουργείου ). Κι' άν τό  
υπουργείο τελικά  υποχώρησε σέ 
δευτερεύοντα σημεία, όπως (κείνο 
τών χρηματικών βραβείων, σ τά  βα
σικά σημεία— έκείνα τής 'Ο ρ γα νω 
τικής ’ Επιτροπής καί τώ ν  προέδρων 
— έμεινε άνένδοτο γ ιά  νά μπορεί 
νά έλέγχει τόσο  τήν οργάνωση κσί

τή δ ιε ξα γω γή  τού Φεστιβάλ όσο καί 
τήν άπονομή τώ ν βραβείων. 'Απόδει
ξη  ο ι βραβεύσεις σ τό  φετεινό, 18ο 
Φεστιβάλ, όπου «τιμωρήθηκε» γ ιά  
τή στάση  του ό Κακογιάννης (πό 
βραβείο σκηνοθεσίας, πού έπρεπε νά 
είχε πάει στήν « Ιφ ιγ έ ν ε ια »  δέν δό
θηκε), καθώς καί ό διευθυντής φω
τογραφ ία ς τής « Ιφ ιγ έ ν ε ια ς »  Γιώρ
γος  ’ Αρβανίτης, πού συμμετείχε στην 
Κριτική Επιτροπή τού Φεστιβάλ τώ ν  
σωματείω ν ( τ ό  βραβείο δόθηκε στή 
χειρότερη φω ιογραφ ία , στήν τα ινία  
« Ή  με > ύλη άπτόφαση»! 1).

Ξ Ε Σ Κ Ε Π Α Σ Τ Η Κ Α Ν  
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ

3. Ή  όργά ιω ση  καί δ ιε ξα γω γή  
τού Φεστιβάλ τών συνεργαζομένων 
Σωματείω ν ξεκαθάρισε ορισμένα 
πράγματα  ξεσκεπάζοντας ταυτόχρο
να όλους όσοι γ ιά  χρόνια ήθελαν νά 
παρουσιαστούν σάν «σ τυλοβάτες» 
τού έλληνικού κινηματογράφου. ’ Α
πό τήν μιά είχαμε σύσσωμο τό ν  
κόσμο τού κινηματογράφου — τούς 
σκηνοθέτες, τούς τεχνικούς τούς ή- 
θοποιούς. τούς μουσικοσυνθέτες, 
τούς κριτικούς, τούς παροτγωγούς 
(μ ' εξα ίρεση  λιγοσ τούς παροεγωγούς 
πού τά  συμφέροντά τους μέ το  υ
πουργείο τούς Εμπόδιζαν άπό τού 
νά πάρουν άντίθετη θέση) — Ενω
μένο κι' άποφασισμέιο νά προχωρή
σει στήν όργάνωση ένός Φεστιβάλ 
βασισμένου σ τό  σω στό  καί δημο
κρατικό κανονισμό κι’ άπό τήν ά λ 
λη όλους όσοι ήθελαν νά μονοπωλή
σουν τό ν  κινηματογράφο γ ιά  δικούς 
του καθένας λόγους: τον διευθυντή 
Κ ινηματογραφίας τού ύπουργείου 
Βιομηχανίας κ. Α ρβαν ίτη , τόν δ ι
ευθυντή τής ΔΕΘ, πρόεδρο της 
Ό ργοτνωτικής ’ Επιτροπής τού Φε
στιβάλ καί πρόεδρο τού 'Ελληνικού 
Κένάρου Κινηματογράφου κ. Βελλί- 
δη. -ςήν γεν. γραμματέα  τής Ται-
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νιοθήκης κυρία Α. Μητροπούλου και 
τούς Λιγοστούς κριτικούς τής "Ε 
νώ στε  Κριτικών ‘ Αθηνών που γρ ά 
φουν σι ιφημερίό.ς φιΛοκυβερνητι- 
κ ίς ή τής “ Ακρας Δ εξιά ς. Οί πιέσεις 
καί τά  ιμττόδια ήταν όπως κα τα γ
γέλθηκε, άμετρη·.α καί συνεχή. ‘ Α 
φού τό  ύπουργειο «ύποχώρησι» σ το 
θέμα τών χρηματικών βραβ; ιων (ι ι- 
ναι άκριβώε, χαρακτηριστικό της 
στάσης τού κράτους σ το  όλο πρό
βλημα. τό  ότι δηοαδή δ ιάλεξε τήν 
οικονομική πλευρά γ ια  ιά  ίξα γορα - 
σει τούς σκηνοθέτες, πράγμα πού 
βέβαια δέν τό  κατόρθωσε) , άρχισαν 

ο ί παρασκηνιακές πιέσεις κι’ ύπο- 
σχέσεις (άπό τήν εκπρόσωπο τής 
Ταινιοθήκης όπως κα τά γγε ιλ ε  ό 
σκητνσθέτης Π. Τάσιος κ ά ., τούς υ
πεύθυνους τού υπουργείου κ ι1 βρι
σμένους π α ρ α γω γού ς ), ο ί επεμβά
σεις τής ’ Ασφάλειας, γ ιά  νά τρο- 
μοκρεττηθεϊ ό διευθυντής τού κινη
ματογράφου «Ρ ά δ ιο  Σί-τυ» τής Θεσ
σαλονίκης καί νά μή παραχωρήσει 
τήν αίθουσά του σ τά  σωμοπεία, οί 
άστιηομ ικές άπαγορεύσεις (άφιαο- 
κόλλησης κλπ .), ο ι μηνύσεις άπό 
μέρους τής ΔΕΘ  (γ ιά ...  οίκοιομική 
ζημιά και γ ιά  τήν χρησιμοποίηση 
τού τ ί τ λ ο υ ). ο ί άσύστα τες κατηγο
ρίες (ό τ ι  δηλαδή τό  Φεστιβάλ των 
σωματείων είνα ι... «εκδήλωση τής 
έξτρεμ ιστικής ’Α ρ ισ τερ ός», κλπ.) ή 
καθυστέρηση τής παραχώρησης ά 
δειων προβολής κι’ ο ι άπαγορεύσεις 
τής Λογοκρισίας, κλπ. Παρ· όλα 
αυτά τό  Φεστιβάλ Εγινε κ ι- είχε καί 
τήν άπήχηση — μιά τερά σ τια  ά- 
πρόσμενη άπήχηση — πού δέν ςϊχε 

ούτε σ τό  μικρότερο ποσοστό του τό 
έπίσημο Φεστιβάλ.

Τό τελευ τα ίο αύτό μάλιστα άπο- 
δείχθηκε — μ’ έξαίρεοη τ ις  τα ινίες 
τών Κακογιάννη και Δημογεροντάκη 
πού προβλήθηκαν παρά τή θέληση 
τώ ν δημιουργών τους καί μόνο γ ια 
τί χρηματοδότης ήταν τό  Κέντρο Κι
νηματογράφου, δη λ. τό  Κ ράτος — 
περισσότερο σάν Ενα φεστιβάλ ερασι
τεχνών, όπου προβλήθηκοτν τα ινίες 
που άκόμη καί ξένα  ερασιτεχνικά φε. 
στιβάλ θά είχαν σίγουρα άπορριψει

4 ) Τώρα πού τέλειωσε τό  φεστι
βάλ, πρόταση τής ΠΕΚΚ είναι νά 
μή διαλυθεί ή Συντονιστική Ε π ιτρο 
πή τώ ν Σ ω μ α τε ίω ν  άλλά νά έξακο- 
λουθήσει τή σημοτντική δουλειά της 
γ ιά  ν ’ άντιμ ιτωπ ισει καί νά βοηθή
σει νά λυθούν τά  διάοφρα καυτά 
προβλήματα πού μαστίζουν σήμερα 
τόν ελληνικό κινηματογράφο;

;— Προστασία  τής ελληνικής τα ι
νία«; άπό φορολογία , δασμούς κ λπ

— Έπυδότηση τής παρανωνήτ 
τω ν  εργαστηρίων, τώ ν  αίθουααρχών 
πού προβάλλουν ελληνικές ταινίες.

— ΕΙδικά προνόμια γ ιά  τήν προώ
θηση τής τα ινίας μικρού μήκους.

- Προστασία  τώ ν  ‘ Ελλήνων τεχνι
κών στό θέμα γυρίσματος ί,ένων τα ι
νιών στήν Ελλάδα.

—  Κατάργηση τής λογοκρισίας.
— Σ ωστή άντιμετώπιση τής τηλεό- 

ροκτης — κινηματογράφου.
— Δημιουργία Κρατικής Ταινιοθή

κης, Μουσείου Κινηματογράφου καί 
Σ χολής Κ ινη μοπογ ράψου.

—  Π ροστατευτικά μέτρα γ ιά  τις  
Κινηματογραφικές Λέσχες καί είσα- 
γω γή  του κινηματογράφου σάν θέμα 
σ τά  Γυμνάσια καί τά  Πανεπιστήμια 
καί πολλά άλλα.

5 ) Σ ' όλα αι/τά τό  φεστιβάλ εί
ναι Ενα μικρό μόνο πρόβλημα. Ή  
φετεινή Επιτυχία του φεστιβάλ τώ ν  
κινηματογραφιστών Ελπίζουμε θά ό- 
δήνπσε τουο άραόδιουε «αστικούς φο
ρείς σΕ βρισμένα σω σ τά  συμπέρασμα 
τα . “ Ενα ίθνικό φεστιβάλ, όπως αυ
τό  τής Θεσσαλονίκης (πού δέν πρέ
πει νά παρομβιάζεται μέ τά  διεθνή 
φεστιβάλ, πού όργσνώνοντα ι σέ δ ια
φορετικές β ά σ ε ις ), δέν μπορεί παρά 
ια  παίρνει ύπ" οψη τους ιΟιους τούς 
δημιουργούς καί νά τούς δ ίνη  τήν 
ευκαιρία καί τήν άπόλυτη Ελευθερία, 
νά Εκφραστούν όπως καλύτερα μπο
ρούν.

‘ Η προχουντική περίοδος, όπου τ6  
φεστιβάλ ήταν απλώς μιά «β ιτρ ίνα » 
γ ιά  τήν Έ κ θ εσ η , κι’ όπου Εκείνο 
πού εί)(ε σημασία ήταν τό  κουτσομ
πολιό, ο ί έμφανί<*ις τώ ν  σ τάρ, οί 
«δ ιενέξε ις » τώ ν  π αραγω γώ ν καί τά  
«τά νκ ς » ^ού Τζέημς Πάρις, Εχει πιά 
περάσει γ ιά  καλά. Σήμερα ό κινη
ματογράφος μας Εχει ωριμάσει, προ
βληματίζετα ι. Ερευνά, ψάχνει, πειρα
μ ατίζετα ι. ΚΓ όποιο δήποτε φεστιβάλ 
οργανωθεί πρέπει νά τό ν  άντιπροσω- 
πεύει κι’ όχι νά τό ν  άρνείτακ καί 
νά  τό ν  υπονομεύει.



Η ΔΙΕΝΕΞΗ που ξέσπασε γύρω άπο το Φεστιβάλ 'Ελληνικού Κινηματογράφου τής Θεσσαλονίκης, άπετκορύφωιια άκρο βατ ικών .ταρίμβατιχχμών, έκανε τό ποτήρι νά ξεγει- λίσει στην κρίση ανάμεσα στους κ.ινηματο- γοαφίκους δημιουογους καί τι» κράτος, μάς λέει σήμερα ό σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής, γενικός γοαιιιιατέα;̂ τής Έταιοία: Σκηνοθετώ Ελληνικού Κινηματογράφον —  Τηλεόρασης καί πρόεδρος τής Συντονιστικής Επιτροπής Συνεριγαζομένων Σωματείων, δι- ιΐ'θνντής τού περιοδικού «Φιλμ*.Ό  κ. ΡΕΝΤΖΗΣ καταγγέλλει πώς το υπουργείο Βιομηχανίας ογι μόνο αδυνατεί νά 
i πολλά βει την ελληνική κινηματογραφική πραγματικότητα, μέ άποτέλεσαα νά γωλαίνει απελπιστικά σάν τντηοεσία άλλα καί τοοπιλ- ■ λίζει καί .π αοαγκυκνίζει τόν κινηματογράφο μας, που ή ύπαοξή του γίνεται προβληματική. Χαρακτηρίζει απαράδεκτο νά κρίνον- ται οΐ κινηματογραφιστές άπό πρόσωπα γω- ρίς ειδικές γνώσεις καί διαβεβαιώνει ̂έκ μέρους τού κινηματογραφικού κόσμου ότι 

κάθε προσπάθεια αντίθετη πούς το συμφέρον τής 7ης Τέγνης στον τύπο μας θά βρει άν- τιμέττοποΐ'ς τους κινικιατονοααικούς Αίημ· ουογους.

ΣΕ  Χ ίΙΡ Ε Σ  σάν τήν ‘ Ε λλάδα , χώ . 
ρβς τή ς  π ερ ιφέρειας, ή κ ινηματογρα
φική π ρ α γμ α τικ ό τη τα  καθ ορ ίζε τα ι 
κορ .αρχικά  άπό τήν κσηγια τογραφ ι
κή πολιτική.

"Η κ ινηματογραφική πολιτική συνί- 
σ τα τα ι κυρίως or* ένα  νομικο - θεσμ ι
κό πλα ίσ ιο  μέ δύο σκέλη. Τ ό  Ενα ά- 
φορα στήν Εθνική π α ρ α γω γή , τό  ά λ 
λο σ τά  Αλλοδαπά κ ινηματογραφ ικά  
π ρό ίοντα  πού διεκδικούν τή  ντόπ ια  
ά γο ρ ά .

* Ε τσ ι, à  ρ ό γ ,ς  τής κ ινη μ ατογρα 
φικής πολιτικής, με το ν  ένα  ή τό ν  
ά λλο  τρόπ ο  ε ΐ ια ι  π ιρ ισ σ ό τερ ο  η λ ι
γ ό τ ε ρ ο  υπέρ τη ς  μ ιας ή της ά λλης 
άπό τ ις  δυό δυνάμεις πού συγκρού
ο ν τα ι οπό εσω τερ ικό  μ ιας Α γοράς , ό
που ένα  σύνολό άπό άλ/.οδασιά κ.νη- 
μα τογραφ ικά  π ρο ϊόντα  Επιτίθενται 
σ ε  μ ια  εθνική π α ρ α γω γή  καί μάλι
σ τα  μέσα σ τό  ίδ ιο  τό  ζω τ ικ ό  τη ς  πε
ριβάλλον —  τή ντόπ ια  ά γορ ά . Σ τό  
σημείο α ύ τό  κρ ίνετα ι κα ι ύ  χαρακτή- 
pac τη ς  κ .τηματογραφ ικής πολιτικήν.

Μ ΙΑ  ΕΘ ΝΙΚΗ  κινηματογραφική 
πολιτική  τ ε ίν ε ι π άντα  σ τό  νά  δώ σει 
τ ό  πλεονέκτημα τή ς  Α ν τα γω ν ισ τ ικ ό 
τη τα ς  οπήν έθνική π α ρ α γω γή  μέσα 
σ τή ν  ίδ ια  τήν ά γ ο ρ ά  της, καθώς καί 
σ τό  νά  τή διευκ ιλύνει γ ια  τή ν κατά- 
κτηση ξένω ν  α γορ ώ ν .

Σ τή ν περίπτωση πού σ ο μ ία ίν ε . το  
Α ντίθ ετο , και δεν ε ίνα ι σπάνιο αύ τό  
τ ό τ ε  έχουμε νά  κάνουμε μέ μ là  κ ι. 
νηματογραφ ική  πολιτική ! πόυ Ανε
ξά ρ τη τα  Απ' τό  πώς θά τήν Αποκα- 
λ έσ ε ι κάνεις . Αντεθνική, ξενόδουλη ή 
ό  τ ι  ά λλο , εκείνο πού τή χαρακτη 
ρ ίζε ι  ε ίνα ι ή Αρνητική σ τάση  τη ς  Λ- 
π έναντ. σ τή ν εθνική π α ρ α γω γή  καί 
ή Ανι π ιφυλαχτα διευκολυντική πρός 
τή ν άλ>Λδοττη· Αύ-ή ε ίνα ι, δυστυ
χώ ς, καί ή περ ίπ τωσή μας.

Η ΜΕ ΣΥΝΤΟΜ Ο τρόπο επισκόπη
ση πού γ ίν ε τα ι έδώ  έχει σάν σκοπο 
απ ’ τή μιά μεριά νά δ ια φ ω τίσ ε ι όσο 
γ ίν ε τα ι τ ις  σχέσ εις  Α νάμεσα  στο-, 
ε.λλην.κό κ ιιη μ α τόγρσφ ο  καί τήν 
κρατική πολιτικής κι* άπ" τήν άλλη 
ια  δώ οει μιά έ ίή γηση  σ τό  γ ια τ ί  τα  
προβλήματα Α ντί να  λυθούν περ ιπλέ- 
χο ι^α ι όλο καί π ερ ισσού  ρο.

Νομικό πλαίσιο
ΟΓίΑΝ Ί Ο  1961 ό  τότε, ύπουργος 

‘ΐιομηχανίσς κ Μ άρτης έφερε στή 
Βουεή ιο ιομ υο/ ιδ ισ  περί κινημα- 
τογράφ όυ . ένα  movuô.ko φαινόμενο 
σ τα  χροιικα  της κ· ινοβουλευτικης 
μας Ισ τορ ία  έλαβτ χωρά . Σύσσωμο 
το  Κοινοβούλιο και χω ρ ίς την ιλ ο .  
χ ισ τη  υπόδειξη τροποποίησης ή πα
ρατήρησης Απο μ ιρ ο νς  της ά ιτ ιπ ολ ι-  
τεύ ο ιω ς , τόκανε Αμέσως νόμο. Τ ό  
γ ιγ ο ν ο ς  έχει τή σημασία  του, άν  α- 
ναλογ ισπ ιί κ α ιι ις  τόσ ο  το  πολιτικό 
κλίμα  τή ς  έπυ,ης. οσο και τό ν  τρο- 
πο της ούσ.αστικής αντιμ ετώπ ισης 
ίου θεματου άπ ον ύπουρι ό. το
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KotvO6ruMo και το ι κ ινηματογραφ ι. 
KO κοσμο. Ό  ιομ ος 4 2 0 8 )6 ! ή ταν 
to  μ ττρο  της έποχης, tv a  μέτρο που 
βγήκ: ύσ τερα  orto πολύ μελέτη καί 
μοχθο συν ισ τώ ντα ς  τή ν  πρωταιρχική 
rírvi ιμετώπυτη (tito πλει ράς του κρό
τους ο το ν  π ιό Ιδιόμορφο 'ίσως τομ έα  
τη ς  δίκονομικής και πνευματικής ζω 
ής. Σ το ν  υπουργό Βιομηχατνίας δό
θηκε ό  τ ίτλ ο ς  του «ύπουργ'ού Κ αη- 
μιχτονράφου» και σ τον  κ ινη μ α τογρα . 
φο μια -το<*>τη Α ναγνώ ρ ιση  (tito τήν 
Π ο λ ιτ ίισ

Ί ο  ¡itA '.ov όμ. ις αυτής τή ς  άψε. 
τηρ ιας δεν ή αν το  ίδ ιο  εύτυχές, kou 
v iv a  ort* τα  σημεία  Του το ύ  άφορού
ν· σν στην Ανάπτυξη οέι· άξιοποιήθη- 
Kt.. σέ πολλά και σημαντικά  σημεία  
δει έφαρμόστηκκ καιν —  λ  χ. α τό  ά . 
i.vrato opio ι taryω γη ς  σ ινα Λ λά γ  μα. 
ος γ ια  μια εΐσαγ/ό-μενη τα ιν ία  ή σ το ν  

{./■.· γ χ ο  προβολών— σ ' a t  υ άψιί*η*< 
ή εφαρμογή  του σ τους Ιδ ιώ τες  ■·'·. 
πως ττή δ.ίΐύ&ιχηση Τής προβύλης 
τώ ν  τρ ο σ τα ο  εσμ ένω ν τα ιν ιώ ν —  γ ια  
»α  κ α ταντή  σ ·.. ;ι λος 6χι μονο ό ιυ  
μυ( ά λ λα  κα ή 'δ ια  ή νινη μάτι: γ ρ α 
φική πραγ μα τικοτη τα  f i a  ζοφε,ρίδ α
δ ιέ ξοδ έ  μι .σα Λ τ ’  ούς χι ιρισμους 
τη ς  δινυθύνσ· .μ Λ τ !>.ομηχανι_
α ς , ττδυ φι ο ι : i f  ι//χ>νλ·ιροι: τή ν  ειί. 
βύνη. " Ι σ  ος ό νομοί· α ετιίι νάνα ι ς · . 
περασμένος γ ιά  nc σπμι pivit^ ουι-θή- 
κι ς. ά λλα  δ η  ι-ι ο α ι· ο τ * ·  κύρια 
ψ τα ιει όσο η f  φαρμο-, η τ ·.ί  .

Ή  ίφ α ρ μ ογή  γ ιν » τα ι  T i r i t a  off ά ι-  
τιθεση  προς ΤΟ πν ί  υ μ α  ον μ* άπυ. 
τελ εσ μ α  όχ ι μόνο Ενας νομος νά  τα . 
ρ α β ιά ζε τα ι, ά λ λά  κυρίως ή κι νημα- 
rot ραφ.κή π ραγ μ arnx ότη τυ  τ η ι  ο 
ποία  άνοοφέρεται κυριολεκτικά \ο· 
κδυρελ ιά ζετα ι.

Ό  λ ό γ ο ς  πού α ό το  ουμβαινει ιώ  
ναι προφανής, ο ΐ δ ια θ έσε ις  τω ν  *α ρ . 
ροδ ίω ν» καί ο Ι σκοποί τους βρίσκον
τα ι σύ πλήρη Αντίθεση  τό σ ο  μέ τώ 
νομικό όσο  και μέ τό  π ραγμ α τικό  
πλα ίσ ιο , πραγ μα Τόυ ό δη γε ι σε Α 
παράδεχτους ά το  κάθε άποψη Ακρο- 
ϊα τ.κ ού ς  παρ μ έα 'ισμουν.

ΐ έ ιο ιο ς  Ακροβατικός χ ε ιρ ισμ ός ¡ I .  
ναι /.ογου χάρη α ύ τος  πού έ γ ιν ε  φε- 
TCv σ τό  Φ ιοτ,βα/ ‘ Ελληνικού Κ ιιη - 
ματογ ράφου . του  οδήγ ησε τελ ικά  οτή  
δ ιοργάνωση  δ ίο  Φ εστιβάλ, Τά  δύο 
αά τα  Φ εστιβάλ έ τη  pi,αν Α ιτά ξ .α  τω ν  
ί.μπνευσ-ων και δημ ιουργών τους. 
■Απ' τή  μια ή κοιν· ιοπ ια  και ή Α- 
τκ/.μία τω ν  δημοσίων υπάλληλων και 
τω ν  πασης φυσι ω ε έπωφε/.οι μενών α 
πό κρα τικ ές χ ο ρ η γ ό ς  π ερ ιθω ρ ιακώ ν 
α τόμ ω ν και ά τ  (ήι άλ/τι ή λαμπρή 
και άψογη δ ιοργάνω ση  μ έσα  σε πλά ι, 
σ ια  απόλυτης ι ύνομιας τοι Φ ισ ι-β α ε  
τών κ ινη μ α τογραφ ισ τώ ν. Δ έν  ΘΑ έπ ι. 
μ ε ιιω  πολύ πάνω  σ ' αυ τό , ια  γ ε γ ο 
νότα  ε ίνα ι γ ν ω σ τά  κ ι' έχουν ήδη 
γ ραφει αρκι.τα γ ια  το  θέμα άπό κεί
θε πλευρά. Ε κ ε ίν ο  όμως που θέλω  
να το ν ίσ ω  ε ίνα ι ιο  γ toen τό  κρα τι. 
κό Φ ισ τ ιδ α λ  ή τα ν  μια π αρω δ ία , έκ . 
Φράση κακογουστιά ς και μ .σαλλόδο. 
ξ ια ς  και γ ια τ ί  το  Φ εστιβάλ τώ ν  κ ι
νη μ α τογρ α φ ισ τώ ν  ή τα ν  έκφραση δη
μιουργικής πνοής αξιοπρέπ ειας καί 
μι γ α λοσ ι νης .

Σ ' α ό τύ  δέ Αν προσθέσει κάνεις 
ό τ ι  ή μια πλευρά διεθετε όλα  τά  μέ
σα  και χρήμ α τα  πού α νε ξέλ ε γ κ τα  6 
τέθησαν. άκόμα και γ ιά  τή  σύκο, 
φάντηση τού κινηματογ ραφικού κό
σμου μέ πληρωμένες κ α ταχω ρ ίσ εις  
καί πδυ παρ ' όλα  α υ τά  κ α τέλη ξε σ ' 
ενα  άνευ προηγουμένου φιάσκο καί 
ό τ ι ή άλλη  πλευρά χ ω ρ ίς  νά  διοΛέ- 
τ ε ι  τά  άπ αρ α ίτη τα  μέσα  καί χρήμα
τα  δημ ιούργησε τ ό  γ ε γ ο ν ό ς  τής χρο
νιάς, ή σύγκριση  γ ίν ε τα ι άκόμα πιό 
Ανελέητη καί το ν ίζε τα ι άκόμα π ερ ισ
σ ό τερ ό  ή είιθύνη πού καλύπτει τούς 
μέν καθώς κα ί ή τιμ ή  πού περιβάλ- 
λ ε ι  τους δέ. Π έρα  όμως άπ* σ ύ τά  πού 
σ ά ν  άποτέλεσμα  μ ιλάνε άπό μόνα 
τδυς.- υπάρχουν τά  θεμ ελ ιώ δη  κ ίνη
τρ α  καί ο ΐ βασικές σκοπ ιμότητες πού 
ιπταγορεύουν τή ν πολιτική της κάθε 
πλευράς.

Ή υπόθεση  
τού  φεστιβάΑ

U T A «  ΙΟ  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι του  '75 
α * »τά ξα μ ε  σ έ  δυό κοινές οκισκεψεις 
<>ιο trta ipY 'tîo  Β ιομηχανίας, τό ν  κοι- 

ης ,ττνδοχής K a .ru  σμο το ύ  Φ εστι.
ία/ , λ , ιη ,μανογραφο ι. ό ύπουργος κ. 
Κ ονοφαγοτ · ιχι. φρυνπισ.Μ ία  (ρ>. 
οκοντα . ι κι ι και αντιπρόσωποι τώ . 
μβσων (  ιηι.ι.ρωσης; Είχε όϊ.χβνΐ το ν  
κινηματ^··, ραφ .κο κοσμο καν σι. ο ν ι- 
εργαοσια μ α ζί του <κ <ττάσσε τ ο ,  Κ α 
νόνισμα γ ια  irva an τού ς  π ιό σ ημ α ι. 
τ κους Θεσμούς τηε χωράς- Ο Ι π ορ . 
ν: ς ή τα ν  άνοι/.ΐτ-ΐ οτοι ς  ταρα τη ρη . 
- ε ς  κ ι' ο ΐ  πάρε ueua*κ, τους ή ταν ι ί -  
πρόσδεκτες.

Σ τ ις  συσχεψενς ουμμετυιχαν άπ' 
τή μ ια όλη ή Ιεραρχ ία  ιοι υπουρ
γ ε ίου , ό  υπουργός κ. Κ σνοφ άγος, à 
υφυπουργ'ός κ. Καραγσκάκης, ο  Γλ ι.
. ραμ μ ατέας κ. Μ ατΘ αΛυδάκης. ό 
Δ ιευθυντής Κινημοττογροιφίας κ. Ά ρ .  
β α ιίτη ς , κοίθώς καί 6 σύμβουλος του  
τρ ι,Λ ιτού ρ > ου  σ 'ά  κ ινηματογραφ ικά 
θι μα τα  κ. Χαραμής καα ή βοε'λχ υτής 

ης « Ιδ έα ς  Δη μ οκ ρ α τία ς » κ. Σ '.ΐυ δ ι. 
ιου Ά Τ  τήν ά λλη  ό κινηματογ ραφ.- 
κος κοομος. π αλια  και νέα  φρουρά 
με τόυς έ κπροσώπουε τώ ν  παραγ ιο- 
γ ώ ν κ .κ . Φ ιιο . Π αρ ις. Κ ον.το ιω τη  και 
Κ α τσουρ ιδη , το υ ς  εκπροσώπους τώ ν  
σκηνοθετών κ.κ. Γρηγορ ίου , Γλυκοφρυ 
δη καί Χατζόπουλο. του ς  κριτικούς 
κ Μπακογ ια 11 όποι λο και κυρία  Σ ω - 
κου, τή  Δ ιευθύντρ ια  τή ς Τ α ^ ο θ ή κ η ς  
κ. Μητροπου/.ου τόν  Δ ιευθυντή τού 
περιοδικού «Φ ΙΛ Μ » κ. Ρ εν τζή  τό ν  εκ
πρόσωπο το ν  «Σ ιγ χ ρ .ν ο υ  Κ ινηματο. 
γράψ ου» κ. Λυκδυρεοη. καθώς και 
toi π ροϊστάμενο  ιηι Ι 'ραμ μ α τίνα ι 
τού  Φ εστιβάλ Κ  νηματογραφοι- τη ς  
Δ .Ε .Θ . κ Ν ικολόπουλο Καρποί των 
εν λ ό γ ω  συσκέψεων με '.ή συμμετο
χή ό λω ν  τώ ν  άν ,ιτερω  π αρα ' ο ι ,ι,. 
ή ταν ό  κανονισμός του  ‘ 75 έναν κα
νονισμός πού μιας και δκχμορψωθηκ: 
μέ ·ή  συμμετοχή όλω ν , ή τα ν  φυο 'κα 
καί πραγ μ ά τι συ ιέΛα ινε έ τσ ι , ιεχιαι 
και τη ς  Αποδοχής τους.



"Ο κανοιισμυς αύτύς. ά ν  και κοι
νής Αποδοχής, δεν μπορούμε νά που- 
μι ότ; ήταν Και 6 κακύτιρος δυ ισ - 
Γός. Ή  Ε πεξεργασ ία  του ή ταν σύν
τομη καί η διατύπωσή του πρόχειρη 
καί στήν ούσ ια  δεν ή τα ν  παρά μια 
βελτίω ση  τού παλ.ού κανονισμού. 
Π αρείχε όμως τ ις  α π α ρ α ίτη τες  Εγ
γυ ή σ ε ις  προς όλα  τά  μέρη, καί το  
κυριότερο  δέν έπέτρεπε τή ν μέ δ ια - 
τε τα γμ ενο  τρ όπ ο  λήψη τω ν  αποφά
σ εω ν dotó κανένα μέρος. Γ ιά  παράδει- 
γ μα ο- ις επ ιτροπές π ρ ο κ ρ ι 
μ α τ ι κ ή  κα ί κ ρ  ; τ  ι κ  ή πΟύ- 
\αι εννεαμελαΐε. δ  υπουργός δ ιό ρ ιζε  
τ ά  τέσ σ ερ α  μέλη κα ί τά  Οπό λοιπά  
πέντε ό ρ ίζο ν τα ν  άπο τά  Α ντίσ το ιχ α  
συνδ ικαλ ιστικά  6 ρ γα ν α  τω ν  Π α ρ α 
γ ω γ ώ ν ,  Σκηνοθετών, Τ εχν ικώ ν, Η 
θοποιών κοά Κ ρ ιτικώ ν, «Αφήνοντας παν 
τ α  σ το ν  ίιπουργό τή δ ιακριτική  εύ . 
χ έρ ε ια  τής έπ ιλόγή ς μ ιας καί τ ά  σ ω 
μα τεία  π ρσ τε ινα ν  τρ ία  πρόσωπα γ ια  
Kdtflte περίπ τωση καί ô  υπουργός ίπ έ- 
λ ε γ ε  τό  Ενα άπ>ό α ύ τά . ‘ Η σύνθεση 
κα ί ό  τρόπ ος συγκρότησης τώ ν  έν 
λ ό γ ω  έπ ιτροπών δίνουν βέβα ια  κα- 
πόιο πλεονέκτημα σ το ν  ίκ ιουργό σέ 
σχέση μέ τά  υπόλοιπα μέρη. Α λλα  
χ ω ρ ίς  αύ τό  νά θ ίγ ε ι κανεναν ή νά 
έπ ιτρέπνι κάθε ε ίδους αύθα ιρ εσ ιες 
πουχαν δ ια π ισ τω θε ί καί κ α τα γ γ ελ θ ε ί 
σ το  παρελθόν. Τ έτο ιου  είδους Εγγυ
ήσε ις  π αρ ε ίχ ε ’  δ  Κ ανονισμ ός του ’ 75 
και γ ι*  α ύ το  ή τα ν  Αποδεκτός άτι" δ- 
κους. Έ ν α  Α λλο  π ρ ά γμ α  πάλι πού· 
νοα βασικό γ ιά  όλους μας, ε ίνα ι οτ'. 
ττ> ύπουργεΐο είχα π α λ ιό τερ α  κ ι' έ 
χ ε ι Ακόμα τή  μ ανία  νά  β ά ζε ι σ τ ις  έ- 
πντροπές δ ιάφορους Ανθρώπους που 
Αγνοούν τ ά  κ ινηματογραφ ικά , γ ιά  να  
κρίνουν τό γ  ΚΛτρματογράφο. *Ο λο ι 
αυ το ί rtbó Ay νοούν κα ί τ ά  π ιό σ το ι
χειώδη  Απ" τή ν  π ιό σύνθετη τώ ν  ι σ 
χνών. έ ία π τ ίζσ ν το  κ ρ ιτέ ς  τη ς  ώ ς  
απρόσωπα κύρους μέ είδ ικας γ ν ώ σ ε ις  
κ ινη μ α τογραφ ία ς». Μπορεί Από «κ ύ 
ρος* νά  μήν π ήγα ιναν π ίσω , Α λλα  
Από κ ινηματογραφ ικές γ 'νώ σεις  καί 
μάλιαπα «ε ίδ ικ ε ς » δέν είχαν. Πουθε
νά Αλλού δέν συμβαίνει κά τι τ έ το ιο , 
τη ν  αρχιτεκτονική  δεν τή ν  κρίνουν 
παπάδες δύ τι τή μουσική μηχανικοί 
ή τήν νλΐΛΠ ική γ εωπονοι. Α ύ τά  ε ίνα ι 
κα τά  κάποιο τρόπο χ α ρακ τη ρ ισ τ.κά  
δείγ μ α τα  τού πνεύματος πού επ ικρα
τ ε ί  στή Δ ιεύθυνση Κ ινηματογραφ ίας 
τού ύπουργειόυ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Σ .

Λ Σ  Π Ρ Ο Σ  τήν κινηματογραφική 
πολιτική τή ς  κυβερνήσεως, έκεΐνο 
πού διαβλέπ ει κάνεις ε ίνα ι παντελή 
Αδυναμία σύλληψης τη ς  κ ινηματο
γραφ ική ς π ραγμ α τικό τη τα ς  ί ξ  α ίτ ι 
α ς  προκαταλήψ εων τού παρελθόντοο. 
Μπορούμε όμως, μέ δυό λ ό γ ια ,  νά 
πούμε πώς συνοψ ιζδντας τήν κοΓΤά- 
σ ταση  Από τή ν όίπο-ψη τώ ν  επ ιπ τώσε
ων τή ς  κυβερνητικής π ολιτική ς , όλο  
καί π ερ ισσότερο  ό δή γε ί τό ν  tλλη vu  
κό κ.νηματογρόοφο σε μιά κα τά σ τα 
ση όπου ή ύπαρξή του γ ίν ε τα ι  ό λο  
καί το ρ ισσότερο  π.Λ προβληματική.

Απ ' τήν Αλλη μ έρ ια  ή κινημοπο. 
γραφ ική  π ρ α γμ α τικ ό τη τα , κλονισμέ
νη θανασ ιμα  Από ποικ ίλες α ίτ ιε ς  έ-

ξω γ ε ν ε ΐς  κοά Ε νδογενείς, προσπαθεί 
ν Α νασυγκροτηθεί. Σ τ ις  ε ξω γ εν ε ίς  
α ιτ ίε ς  πρέπει κα τ* Αρχήν νά  θεωρή
σου μι τή ν  τηλεόραση  σάν τή ν  π ιό 
βασική. Πού μέσα σ* Ε λάχ ιστα  χρό
νια  ίρ ρ ιί,ε  το ν  συνολοιό Αριθμό τώ ν  
ε ισ ιτη ρ ίω ν  κ ά τω  Από τ ό  Ενα τρ ίτο . 
Απ ’  αυτή τήν πτώση τώ ν  ε ισ ιτη ρ ίω ν 

κύρια ζημ ιώθηκε ό  Ελληνικός κινημα
τογρ ά φ ος , ¿νω  ο ΐ ξ έ ν ε ς  τα ιν ίε ς  πρα- 
γ'ματοπδιούν κα ί τώ ρ α  σχεδόν τά  ί 
δ ια  ε ισ ιτή ρ ια  πού έκαναν κα ι πριν. 
Μ έχρ ι τή  σ τιγμ ή  τή ς  κρ ίσης σ ι  με
γ ά λ ε ς  ξ έ ν ε ς  Ε τα ιρ ίες Αντιπροσωπεύ
οντα ι· Από Έ λ λ η ν ε ς  ε ισ α γ ω γ ε ίς ,  έ νά  
τώ ρ α  ο ί ίδ ιες  ο ι έ τα ιρ ίε ς  Εχουν έ γ -  
κατοοστήσει δ ικ ά  του ς  γ ρ α φ ε ία  κά ΐ 
εκμεταλλεύ οντα ι Από μόνες τους τ ις  
τα ιν ίε ς  πού ε ίσάγδυν. Έ ν α ς  Αλλος 
π α ρ ά γον τα ς , επ ίσης βασ ικός, ε ίνα ι ή 
μή Εγκαιρη ανανέωση τού  Ελληνικού 
κ ινηματογράφου τόσ ο  σέ καλλ ιτεχν ι- 
κοτεχνική σ τι λέχωοη , όσο καί σ έ  θε
μ α τολογ ία  καί μορφολδγία . Ή  κρί
ση όμως ε ίχε καί μιά θετική έπίππω- 
ση τ ό  ό τ ι  Α νάγκασε όλους τούς τυ
χοδ ιώ κ τες  πουχαν μπει σ τό  έπ ά γγελ - 
μα ν · Αποχωρήσουν, μή βρ ίσκοντα ς 
π ιά  τ ις  ίδ ιε ς  συνθήκες εύκολου κέρ
δους πού τούς είχατν Κάνει νά  σ τρ α 
φούν προς τό ν  κ ινηματογράφο καί δ . 
χ ι άπο ούσιαστικό  ένδ ιαφέρον γ ι '  
αύ τόν . "Ε τσ ι,  αύτή τή σ τιγμ ή  Ο σο*  
παρέμειναν σ τό  χ ώ ρ ο  τού  κινημοπο. 
Υ  ράφου μοαζί μ" αυτούς πού είσηλθαν 
έν  τ ώ  μ ετα ξύ , προσπαθούν ν ’ άνα- 
συγκροτήσονν μ ιά βαθειά  Κλονισμέ
νη κ ινηματογραφ ία . Ή  π .ό Ισχυρή 
Ισ ω ς  Α ντίδραση  πού συναντούν σ* 
αύτή τους τήν προσπάθεια  π ροέρχε
τα ι Από τή  Διεύθυνση τού  υπουρ
γ ε ί  ου Β ιομηχανίας πδύ ένώ  έδώ  καί 
τ ρ ία  χρ όν ια  Εχει ε,ανοοαναλάβει Αρ
μ οδ ιό τη τες πού σ τα  χρ όν ια  τή ς  δ ι
κ τα το ρ ία ς  «Γχαν π εράσει σ τό  ύπουργ 
γ ε ίο  Π ροεδρ ίας ή  στή  Γενική Κ .νη . 
μαπσγραφικών ‘ Επιχβιρήσεων, χ ω λ α ί
νει σ έ  έ ξο ρ γ ισ τ ικ ό  βάθμό παϊρεμβάλ- 
λαντας κάθε είδους έμβόβ ια  πσΟχου» 
σ α  μοναδικό σκοπό νά τορπ ιλλίσαυν 
μέ κάθε τρ όπ ο  τή ν  Ολη προσπάθεια  
Α νασυγκρότησης τή ς  έλληνμτής κ ι
νη μ α τογραφ ία ς. Γνά π αράδειγμ α . Από 
τ ι ς  3 1 0 .7 6  ή Βουλή τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  
ψήφισε τ ό  νομοσχέδιο γ ιώ  τή ν  κόπα* 
χύρωση το ύ  Ε παγγέλμ ατος τώ ν  τ ε . 
χ ν ικώ ν κινημσηογράφου κβΑ ή Δ ιεύ 
θυνση ίού  ύ τΛυργείου  Β ιομηχανίας 
άκόμα δέν Εχει κα τορ θ ώ σε ι νά  κάνει 
τή ν Απαρα ίτητη  κωδικοποίηση γ ιά  
τήν Εκδοση toO προεδρικού δ.<*τΑνμ<*~ 
το ς  πού Απα ιτεί δ  νόμος

'Ε κκρεμότητες  
καί προβλήματα

Τέτοιου ε ίδους Α τασθαλίας χα ρ α 
κτηρίζουν καί όποιον Αλλο  χειρ ισμό  
έπί μέρους κ ινηματογραφ ικών θεμά
τω ν , όπως τ ις  προστατευόμενες τα ι.  
νίες", τ ις  δα νειοδοτή σεις  πού πρέπει 
ιά  δ ίνον τα ι γ .ά  τή ν Ανάπτυξη τού Ελ
ληνικού κ ινηματογράφου, Α λλά  μόνο 
αυτό δέν γ ίν ε τα ι ή μέ τ ις  βραβτύ.



212

σε ις  τα ιν ιώ ν  μικρού μήκους καί πλή- 
θι.ς ά λλω ν  ζη τη μ ά τω ν πού το  μονο 
πού κάνει ή Δ ιε ίΛ υνση  τού ύπουρ- 
ιε ιο υ  Β ιομηχανίας είνα ι νά τή ν  κρα- 
τα  σέ κ α τα ισ γκ α σ τικ ή  έκκρεμότητα. 
Αύτες ο ί εκκρεμότητες πού ούσ.αστι- 
κα σημαίνουν όχι μόνο ό τι άγιΐ>ει 
ά λ λα  καί π αραγκώνισε πλήρως τό ν  
ί λληΐ'ΐκο κ ινηματογράφο. συσσώρευ . 
σαν και δημιούργησοεν προβλήματα 
άντι να  τα  ίπ ιλύσουν, καί ψέ,ραν τή  
δσ,υθυνση τού  υπουργείου Β ιομηχανι- 
α ς  όχ ι μόνο άντίθ ετη  στην άνάπτυξη  
•ιού ίλλην ικού  κινηματογράφου αλλα  
καί σ το ν  ίδ ιο  τό  νόμο πού ύποτιθε. 
τα ι  «ώ ς  υπηρετεί. ενώ  στήν ούσια  το ν  
π λά γ ιο  κοπεί με. κάβε τρόπο. Ά π ένα ν . 
τ ι  σ ’ ό λα  α ύ τα  ε ίνα ι φυσικό ό κινη
μα τογραφ ικός κόσμος να  πάρει σαφή 
α ιαση  καί ν ' ά ν τιμ ετω π ισ ε ι κα τά  με. 
•ιοτπο τά  προβλήματα  του , πρδσπσ- 
θωνπας νά  τά  επ ιλύσει βασ ιζόμ ενος 
σ τ ις  δ ικ ές του δυνάμεις. "Α ν  ή διεύ
θυνση του ύπουργειου Β ιομηχανίας 
Λποσκοπεί γ ι ’ ά γνω σ του ς  λ ο γου ς  να  
δ ια λύ σ ε ι τό ν  έλληνικό  κ ινημάτδγ ρο . 
Φο κα ί του ς  θεσμούς μέσα άπ* τους 
οποίους αυ τός  περνάει, τ ί  πιό φυσπ 
κό άπ“ τό  νά  προσπαθήσουν ο ί κινη
μ α τογρ α φ ισ τές  νά  τους άνηκατοκ τρ ίτ 
σουν. "Ε τσ ι η πρόκληση πού έ γ ιν ε  
συγκεκρ ιμ ένα  σ τό  θέμα τόϋ  Φ εσ τ -  
βάλ Κ ινηματογράφου, έτυχε μ ιας τ έ ·  
το ια ς  άπάιπησης, πράγ μα που θα  
συμβεϊ καί σ έ  όποια ά λλη  περίπτωση, 
ή Δ ιεύθυνση του  υπουργείου Β ιομη
χανία ς ε ίσηγη θεϊ μ έτρ α  πού Ερχο — 
τα ι  σε  άντίβ εση  με την προσπάθεια  
άνά τπυ ξης τού ί.λληνικύΟ κινήματα- 
γ ράψου. ‘Η Συντονιστική  Ε π ιτρ οπ ή  
πού κίχ». σ ι »σ ταθεί πέρυσι γ ια  τή σύν
τα ξη  τη ς  ε ισηγη τικής έκθεσης τού  
νομοσχεδίου γ ιά τό ν  κι ντΜ ίατονοαφο

σταματησβ ξαφνικά ,ά λειτουργεί 
μ ’  αθτή ν ι“ άγνωστους λόγους. Αύ. 
τά  όλα μέ τρόπο ένδεικτικό δίνουν 
μιά ( Μ η  τής γβνιΚής κατάστασης
καί των χειρισμών που γίνονται ο 
όλα τά  κινηματογραφικά ζητήματα 
<*πό μέρους τού ύπονργιίου Βιομηχα
νίας. Τά npovaata  έχουν φτάσει e ró  
απροχώρητο και η ά ’ τίδραση τού κ,. 
νηματσγραφικου κόσμου, στήν πρσ· 
ξΐΛόπημοττιιοή ένέργ-ε ,α τού υπουργεί, 
συ Βιομηχανίας καί τής Δ.Ε.Θ. ή
ταν μιά άντίόραση άπέναντι σ“ ένα 
ήβη ξεχειλισμέ ν*ο ποτήρι, κι* ίτσε  
πρέτεγ ν'ά την πάρε ι κανεί»;_ Δέν ά- 
•ποσκοιΛΟσε efe τιίποτ" άλλο παρά ατά 
m  διασώσει μερικά πράγματα που 
τά  θεωρούσε καί ήταν έτσ ι καί όχι 
αλλιώς. Α κόμα  ήταν μιά διαμαρτυ
ρ ία  γ ιά  τήν ότνόσια τακτική ενός οπεέ 
pou παραγοντισμοΰ πού εμμένει σέ 
θέσεις κσί άπόψεις γ ια  τις  όποιες 
κ ι' ό ίδιος ντρέπεται νά τις  κατα
μαρτυρήσει καί προσπαθεί νά τις  ί-  
πιβάλλει μ" άνομολόγητο τροπο. Τό 
ότι οΐ κινηματογραφιστές βγήκαν νι. 
χητές άπ' αυτή -ή μάχη διασώζον
τας όχι μόνο τήν αξιοπρέπεια τους 
άλλά καί ξεκαθαρίζοντας τά πεδίο, 
μικρή μόνο σημασία έχει μπροστά 
στή σταθερή έπιδιωξη της Δ ιεύΛη . 
σης Κινηματογραφίας τού υπουργεί
ου Βιομηχανίας νά καταργήσει τ ο ν  
θεσμό τού Φεστιβάλ, παρ' ά τι κόπτε
τα ι γ ια  τό  άντίθετο (ο ι προκλήσεις 
πού δημιουργεί βεβαιώνουν σέ κόπο.ο 
βοοθμό αύτή τήν άποψη) γ ια τί μέσα 
άπό έναν τέτοιο θεσμό δέν κρίνε - 
τα ι μόνο ό ελληνικός κινήματος ρά- 
φος άλλά καί ή ίδ ια  ή κρατική πο
λιτική άπέναντι σ ’ αύτόν.
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Σ ω τ ή ρ η ς  Δ η μ η τ ρ ι ο ο

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΣΠΑΣΕ
Τά γεγονότα πού οδήγησαν στή δημιουργία του Φε

στιβάλ ‘Ελληνικού Κινηματογράφου'77 διαδραματίστη
καν αιφνιδιαστικά.. Δίνουν τήν εντύπωση πώς έλλειψαν 
ό άπαραίτητος χρόνος κι οί διεργασίες πού συνήθως Α
παιτούνται γιά νά διαμορφωθούν τέτοιου είδους εξελίξεις. Γι'αύτό τό λόγο, μπορεί εύκολα νά παρασυρθεΐ 
ό άπλός παρατηρητής καί νά πιστέψει πώς σ'όλη αύτή 
τήν υπόθεση κρύβονται ψυχολογικά κίνητρα, "κακόβου
λες υποκινήσεις" καί άλλα παρόμοια τής ρητορικής συ
σκότισης. "Ας δούμε όμως τό χρονικό των γεγονότων.

"Ο αιφνιδιασμός ξεκίνησε άπό τό ‘Υπουργείο Βιο
μηχανίας, μόλις δύο μήνες πριν άπό τή διεξαγωγή τού Φεστιβάλ. Στις 20 'Ιουλίου 1977 δημοσιεύεται στις έ- 
ωημερίδες ή είδηση πώς τροποποίησε τόν κανονισμό τού 
Φεστιβάλ ‘Ελληνικού Κινηματογράφου τού 1975πού ίσχυε μέχρι τότε καί πού είχε διατυπωθεί μετά άπόσειρά συσκέψεων των κινηματογραφιστών καί των αρμοδίων τού 
‘Υπουργείου - ό τροποποιημένος κανονισμός δημοσιεύτηκε στό "Φύλλο τής Κυβερνήσεως" 627/8/4.7.77. Τήν 
ίδια μέρα, πού δημοσιεύτηκε ή είδηση, στέλνεται τηλεγράφημα διαμαρτυρίας γιά τήν τροποποίηση άπό τήν 
‘Εταιρία Σκηνοθετών (ΕΣΕΚΤ) κι άπό τήν Πανελλήνια‘Ο
μοσπονδία Θεάματος - 'Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.).

Στις 22 'Ιουλίου δίνεται συνέντευξη άπό τά έξι 
ένδιαφερόμενα σωματεία: τήν ‘Εταιρία Σκηνοθετών,τήν “Ενωση Τεχνικών ‘Ελληνικού Κινηματογράφου καί Τηλεο- 
ράσεως, τό Σωματείο ‘Ελλήνων 'Ηθοποιών, τήν “Ενωση Μουσικοσυνθετών καί Στιχουργών ‘Ελλάδος, τήν Πανελ
λήνια “Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου καί τό Σύνδεσμο Παραγωγών.*Η συνέντευξη τών έξι συνεργαξομένων 
σωματείων έγινε στά γραφεία τής Π.Ο.Θ.Α. Σ'αύτήν, ή ‘Εταιρία Σκηνοθετών κατήγγειλε τό πλήγμα πού δίνεται στόν ελληνικό κινηματογράφο άπό τήν τροποποίηση τού 
κανονισμού τού Φεστιβάλ καί Ανακοίνωσε ότι, άν τό*Υ
πουργέ ίο δέν τήν άναστείλει ως τις 31 'Ιουλίου, θά προχωρήσει στή δημιουργία χωριστού Φεστιβάλ μέ τή 
συμπαράσταση καί τών άλλων σωματείων.

Στις 30 'Ιουλίου ή Πανελλήνια “Ενωση φιτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) Ανακοινώνει πώς, άν τό*Υπουργείο 
Βιομηχανίας έπιμείνει νά προχωρήσει στό Φεστιβάλ μέ 
τήν τροποποίηση τού καταστατικού πού άπείοάσισε, οί
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κριτικοί δέν πρόκειται νά τό καλύψουν.
Τήν ίδια μέρα, 72 καλλιτέχνες καί παραγωγοί,πού 

έκπροσωποϋν 10 ταινίες μεγάλου μήκους καί 21 ταινίες 
μικρού μήκους, υπογράφουν δήλωση πώς δέν θά. λάβουν μέρος στό Φεστιβάλ πού όργανώνει τό "Υπουργείο Βιο
μηχανίας μέ τή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) . 
Ταυτόχρονα, καί σάν νά μή συνέβαινε τίποτα άπολύτως, ή γραμματεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου τής Δ.Ε.Θ. 
άνακοίνωνε τήν ημερομηνία γιά τήν ύποβολή των δηλώ
σεων συμμετοχής.

Μετά τίς 31 'Ιουλίου, πού ή ΕΣΕΚΤ είχε βάλει σάν όριο γιά τήν άναστολή του τροποποιημένου κανονισμού 
άπό τό "Υπουργείο, τά έξι συνεργαζόμενα σωματεία προ
χώρησαν στό επόμενο βήμα καί όργσ,νωσαν συντονιστική 
έπιτροπή μέ ένα έκπρόσωπο άπό τό καθένα. Στίς 4 Αύ- γούστου άνακοινώνουν πώς άποφάσισαν, μέσω τής συν
τονιστικής έπιτροπής, νά προχωρήσουν στή διεξαγωγή 
τού Φεστιβάλ "Ελληνικού Κινηματογράφου 77.

Αύτό ήταν τό πρελούντιο πού μέσα σ'ένα διάστημα 
δύο βδομάδων καθόρισε τήν κατοπινή έξέλιξη. Οί άπο- 
φάσεις πού πάρθηκαν σ'αύτό κι άπ'τίς δύο μεριές, άπ' τό ‘Υπουργείο κι άπ'τά σωματεία, πραγματοποιήθηκαν 
μέχρι τέλους. Κι οί δυό μεριές λειτουργούσαν πλέον στό προσκήνιο, ισότιμα. Αύτό πού πραγματοποίησαν ή
ταν στήν έπιφάνεια ή διεξαγωγή δύο Φεστιβάλ, "τού έ- 
πίσημου" πού όργάνωνε τό "Υπουργείο Βιομηχανίας μέ 
τή ΔΕΘ καί τού Φεστιβάλ ‘Ελληνικού Κινηματογράφου 77, 
πού στόν τύπο άναφέρθηκε έπίσης μέ τίςόνσμασίες "Άν- τιφεστιβάλ", "Φεστιβάλ των δημιουργών", "Φ. των κι
νηματογραφιστών" καί "Φ. τών σωματείων". Στό βάθος, όμως, πραγματοποιήθηκε κά,τι περισσότερο. “Εσπασε στά 
δύο τό κέλυφος τού Φεστιβάλ κινηματογράφου κι άπο- 
καλύφτηκε ένα ούσιαστικό ρήγμα άνάμεσα στίς κρατι
κές υπηρεσίες, άπό τή μιά μεριά, καί σ'δλους έκεί- 
νους πού έργάζονται κι άσχολοΰνται μέ τόν κινηματογράφο, άπό τήν άλλη. Τό γεγονός ότι ένα τέτοιο ρήγ
μα πραγματοποιήθηκε τόσο γρήγορα καί μέ τέτοια άπο- 
φασιστικότητα δείχνει πώς υπήρχαν ούσιαστικές δια
φορές μεταξύ τύπων καί πραγματικότητας, διαφορές πού υπήρχαν μέχρι τότε σέ λανθάνουσα κατάσταση καί τώρα 
άντιπαρατάχτηκαν στό έπίπεδο τών θεσμών.
ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ

Ό  αιφνιδιασμός τού ‘Υπουργείου Βιομηχανίας καί 
τής ΔΕΘ συνάντησε σάν άπάντηση τόν άντ- αίφνιδιασμό 
τών συνεργαζομένων σωματείων, δηλαδή προκάλεσε τή 
δημιουργία μιας νέας κατάστασης, διαφορετικής άπόέ-
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κείνη πού έπεδίωκε.'Η δημιουργία αύτή έχει δύο σκέ
λη.

Τό πρώτο είναι οι λόγοι πού έκαναν δυνατήτήν εκ
δήλωσή της μέ μιά σειρά άπό πράξεις ύλυσωτές, άλλά 
καί άποφασιστικές."Ας σημειωθεί δτι όλες οί προσπά
θειες συνεννόησης μεταξύ των συνεργαζομένωνσωματείων 
καί τού ‘Υπουργείου άπέτυχαν.Ή τελευταία συνάντηση 
έγινε στις 17 Αύγούστου καί ή συντονιστική έπιτροπή 
Αποφάσισε νά διακόψει τις έπαφές της μέ τούς κρατι
κούς φορείς. Τήν πορεία των πραγμάτων δέν μπόρεσε νά 
έπηρεάζουν ούτε ή παρέμβαση τού υπουργού Προεδρίας 
ούτε ή γνωστή τακτική των υπαναχωρήσεων - τις άνα- 
κοίνωσε ό ύπουργός Βιομηχανίας στις 19 Αύγούστου ό
χι στούς ένδιαφερόμενους, άλλά στήν άσχετη μέχρι τότε "Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου 'Αθηνών.“Ολα, λοι
πόν, έδιναν τήν έντύπωση τού άναπόφευκτου.

Τό δεύτερο σκέλος είναι ή πραγματοποίηση, μέχρι 
τήν τελευταία λεπτομέρεια, τών άποίράσεων πού πάρθη- 
καν στό πρώτο δεκαπενθήμερο τής ρήξης, σάν νά ήταν κάτι τό προγραμματισμένο καί σάν νά στηριζόταν σέ ώ
ριμους καί δοκιμασμένους μηχανισμούς. Τό σκέλος α υ 
τ ό άφορά κυρίως τις μελλοντικές έπιπτώσεις τού ρήγ
ματος. Πρός τό παρόν θά άσχοληθοϋμε μέ τό πρώτο, πού 
άφορά τις αίτιες του.

"Εκείνο πού γινόταν φανερό, πριν άπ'όλα, ήταν πώς τό Φεστιβάλ άποτελοϋσε ένα άσταθή δεσμό.'Ασταθή ά- 
κόμη κι άπ'τήν τυπική πλευρά, γιατί συνεχώς άλλάζει κανονισμό (στά 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1973,
1975, 1977).ΤΗταν ένα φαντασμαγορικό κέλυφος, ένας 
μύθος κατασκευασμένος γιά νά κρύψει μιά πικρή πραγ
ματικότητα, τήν κρατική άδιαφορία γιά τόν ελληνικό κινηματογράφο.*Η άδιαφορία αύτή στοιχειοθετεϊται ά
πό τό έξω άπό τό Φεστιβάλ νομοθετικό καί θεσμικό σύ
στημα, πού μ'αύτό ή Πολιτεία άντιμετωπίζει τήν κινηματογραφική πραγματικότητα στή χώρα μας. Γενικά χα
ρακτηριστικά τού συστήματος αύτού είναι τά έξης:

Δέν έφαρμόζει πιστοδοτική πολιτική γιά τήν Ανάπτυξη τού έλληνικοϋ κινηματογράφου.
Δέν έπιβάλλει προστατευτικά μέτρα γιά τόν άντα- γωνισμό πού ύφίσταται ή έλληνική παραγωγή άπό τις 

ταινίες τών ξένων βιομηχανιών - κάθε χρόνο είσάγον- 
ται 500 ξένες ταινίες κατά μέσο όρο, κυρίως Αμερικάνικες, άντί τών 80 πού εισάγουν οί μεγάλες χώρες.

Δέν έωαρμόζει έπαγγελματική κατοχύρωση σέ όσ_>υς έργάζονται στόν έλληνικό κινηματογράφο.
Δέν έπιχορηγεΐ τήν κινηματογραφική παιδεία, ού-
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τε Ιδρύει κρατική σχολή.
‘0 κινηματογράφος είναι πολιτιστικό μέσον, άλλά 

καί κλάδος βιομηχανικής παραγωγής.‘Η άδιαφορία τοϋ 
κράτους, μέ την εικόνα πού παρουσιάζει παραπάνω ά- φορά περισσότερο τή δεύτερη ιδιότητά του, σάν βιο
μηχανική παραγωγή, καί έκφράζει τήν έΞάρτηση άποι- κιακοϋ τύπου πού έχει ή χώρα μας άπό τίς Ξένες βιο
μηχανικές δυνάμεις.

Στή δεκαετία 1950-60 έμφανίζεται, μαζί μέ τούς 
άλλους τομείς, καί ή έμπορική άνάπτυζη τοϋ έλληνι- 
κοϋ κινηματογράφου.* Η Πολιτεία συνεχίζει νά συντη
ρεί τήν προηγούμενη κατάσταση καί τή χειροτερεύει ά- 
κόμη περισσότερο:

Δίνει προνόμια στις Ξένες έταιρίες μέ τό μανδύα 
ένίσχυσης τής συμπαραγωγής.

Αύζάνει τό φόρο τοϋ εισιτηρίου στά 45%, χωρίς νά χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα μέρος του γιά τήν έ- 
νίσχυση τής έλληνικής κινηματογραφίας.

Δέν ένδιαφέρεται γιά τή χρησιμοποίησή του, σάν 
έκπαιδευτικοϋ μέσου, στά σχολεία.

‘Αφήνει τόν έλεγχο των αιθουσών προβολής στις Ξέ
νες έταιρίες είτε άμεσα, είτε έμμεσα, διά μέσου τών 
γραφείων εισαγωγής.

“Οταν άποφασίζει νά κάνει παραγωγή γιά λογαριασμό 
της - αύτό άφορά ταινίες μικρού μήκους - παραβιάζει 
τήν άρχή τής δημοπρασίας πού ισχύει γιά τήν έκτέλε- 
ση έργασιών τοϋ δημοσίου καί τήν κάνει πάντα μέ ά- 
νάθεση.
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΑΣΠΙΔΑ

Μετά τό 1960 διαμορφώνονται στή χώρα μας, άρκε- 
τά καθυστερημένα, έζαιτίας τής άνώμαλης πολιτικής έ- 
Ξέλιζης τής χώρας μας, οί τάσεις τής δημιουργίας έ- θνικοϋ κινηματογράφου. Τό πρόβλημα προεκτείνεται,τώ
ρα, πέρα άπό τό οικονομικό έπίπεδο κι άγκαλιάζει καί 
τό πολιτιστικό.* Η δημιουργία έθνικοϋ κινηματογράφου έβαζε έπί πλέον θέματα τεχνικά, αισθητικά καί ιδεο
λογικά. 'Αγκάλιαζε σε μεγάλο πλάτος τό έποικοδόμημα 
τοϋ έλληνικοϋ χώρου.‘Η σημασία του γινόταν άκόμη με
γαλύτερη άπό τό γεγονός ότι δ κινηματογράφος άποτε- 
λοϋσε τό μέσον μέ τήν πλατύτερη έπιρροή στις μεγά
λες μάζες. Στό νέο αύτό κίνδυνο πού άντιμετώπιζε τό 
κατεστημένο, τοϋ προσφέρθηκε μιά πολύτιμη άοπίδα, τό 
Φεστιβάλ 'Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Δέν μποροΰμε νά Ισχυριστούμε ότι τό Φεστιβάλ τοϋ
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Κινηματογράφου ό^είλεται στην προβλεπτικότητα τού 
γραφειοκρατικού συστήματος. Τέτοιου είδους φαινόμε
να δέν άνήκουν στίς διανοητικές συλλήψεις κάποιων Α
νώνυμων υπαλλήλων ή, έστω, κάποιων διορατικών πολι
τικών. Άποτελοϋν θέμα τής λειτουργίας τών διοικητι
κών μηχανισμών καί τών δυνάμεων πού τίς καθορίζουν.

Τό 1960 ή ΔΕΘ ζήτησε άπό τήν καλλιτεχνική έται- 
ρία "Τέχνη" τής συμπρωτεύουσας νά διατυπώσει προτά
σεις γιά τήν όργάνωση καλλιτεχνικών έκδηλώσεων. Ού- 
σιαστικός έμπνευστής ήταν ό Π. Ζάννας.Άπό τίς προ
τάσεις τής "Τέχνης" ή ΔΕΘ έπιλέγει καί τό Φεστιβάλ Κινηματογράφου.Έτσι, προστίθεται ένας θεσμός μέσα 
σ'ένα προϋπάρχον θεσμικό σύστημα.*Η ΔΕΘ άνέλαβε τήν 
όργάνωση τής έκδήλωσης καθώς καί τή χρηματοδότηση. 
Τό μέλλον του θεσμού έζαρτιότανε άπό τούς μηχανισμούς 
όργάνωσής του. Μπορούσε νά γίνει άνάλογο μέ τά εύ- 
ρωπαϊκά φεστιβάλ ή ένα κέντρο διεθνούς άγορας άνά
λογο μέ τά άλλα τμήματα τής ΔΕΘ. Τελικά, έγινε έκει- 
νο πού μπορούσε νά πραγματοποιήσει ή κρατικήγραφειο
κρατ ία σύμφωνα μέ τά μέσα πού διέθετε. Τά μέσα πού 
διέθετε γιά τήν άντιμετώπιση τών πολιτιστικών έκδη- λώσεων ήσαν ό λογκοτατισμός. Καί έτσι, τό Φεστιβάλ 
διαμορφώθηκε σάν φαντασμαγορική καρικατούρα.

Τό θεσμικό πλαίσιο τού Φεστιβάλ όρίζεταιάπό τούς 
κανονισμούς, πού, όπως είδαμε, έκδίδονται σχεδόν κά
θε χρόνο - δείγμα τής άνασφάλειας πού νοιώθει ή κρα
τική γραφειοκρατία καί πού τήν άναγκάζει νά βαδίζει 
δοκιμαστικά.Άπό τούς κανονισμούς έπιβάλλονται οί έ- πιτροπές γιά τήν όργάνωση καί τή λειτουργία τού Φε
στιβάλ. θί έπιτροπές αύτές άποτελοϋν τά κλειδιά έ- λέγχου, τόσο άπό τή σύνθεσή τους δσο κι άπό τήν έ- 
πιλογή τών προσώπων.

Κατ'άρχήν τό μεγαλύτερο μέρος τών μελών είναι 
πρόσωπα άσχετα μέ τόν κινηματογράς^ο. Τό 1962,καί σύμ
φωνα μέ τόν κανονισμό, τά 86% τών μελών τής Προκριματικής έπιτροπής καί τά 75% τών μελών τής Κριτικής 
έπιτροπής είναι μή-είδικοί ώς πρός τόν κινηματογρά
φο. Μέσα στά μέλη πού φιγουράρουν στίς έπιτροπέςείναι τά "πρόσωπα κύρους", "πρόσωπα πνευματικού κύρους", 
"ειδικής μορφώσεως" κ.λ.π. - μέ τούς τίτλους αύτούς 
έκπροσωπεΐται ό λογιωτατισμός.

Στά έπόμενα χρόνια μειώνεται τό ποσοστό τών μή- 
είδικών.Άλλά δέν άλλά.ζουν σοβαρά τά προγράμματα, 
γιατί ή έπιλογή τών προσώπων, δσο κι άν έκφέρσνται ώς "είδικά", βρίσκεται στόν έλεγχο τής κρατικής γρα
φειοκρατίας. Σχεδόν κατά κανόνα, ή ΔΕΘ διορίζει τήν 'Οργανωτική έπιτροπή κι αύτή μέ τή σειρά της διορίζει
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τήν Προκριματική καί τήν Κριτική έτχιτροτιή.
Τό άποτέλεσμα άπό τή σύνθεση των έπιτροπών ήταν νά πριμοδοτοΰνται οί ταινίες του έμπορικου κυκλώματος καί νά ¿μποδίζεται ό δρόμος στίς ταινίες πού κα

ταργούσαν τά στερεότυπα τού έμπορικου κινηματογράφου (βεντέτες, χάπυ έντ κλπ.) καί πού άποτελοϋσαν αυ
τό πού ονομάζουμε "έθνικό κινηματογράφο".'Εκτός άπό τόν πολιτιστικό κλοιό πού τού έπέβαλλε τό Φεστιβάλ 
ό νέος κινηματογράφος είχε έπί πλέον καί τόν οικονομικό κλοιό, γιατί ό μικρός χώρος δραστηριότητας πού 
ήταν διαθέσιμος είχε καταληφτεί άπό τό έμπορικό κύ
κλωμα. Τή διπλή αύτή άπομόνωση, άναγνώρισης καί κοινού, θά τήν πληρώσει στά έπόμενα χρόνια μέ τήν άπό- 
κλιση στό συμβολισμό καί στίς ξένες μιμήσεις.Στό με
ταξύ όμως, γιά νά άντιμετωπίσει τά οίκονομικά κυρίως έμπόδια, άνοιξε ένα νέο κανάλι παρουσίασης, τήν ται
νία μικρού μήκους.

Τό φαινόμενο αύτό θά έχει σημασία στήν τύχη τού 
Φεστιβάλ.Άπό τή στιγμή πού ιδρύθηκε, άναγκάζεται νά 
δεχτεί τή συμμετοχή των ταινιών μικρού μήκους καί φυσικά, νά τούς άπονέμει διακρίσεις. Μ'αύτόν τόν τρό
πο όμως άνοιγε τίς πόρτες σ'ένα άνεπιθύμητο κόσμο καί τό φαντασμαγορικό κέλυωος άδυνάτιζε άπό μέσα. Με
τά τίς ταινίες μικρού μήκους, φυτώριο τού κινηματο
γράφου τής έθνικής άνησυχίας, έγκαταστάθηκε στίς αί
θουσες κι ή γνωστή Γαλαρία τού έξώστη Β.

'Ακολούθησε ή κρίση τού έμπορικοΰ κυκλώματος .Ταυ
τόχρονα, ό έθνικός κινηματογράφος έμπαινε στό χώρο 
τών ταινιών μεγάλου μήκους. Κι άπό τή στιγμή πού ό 
αντίπαλός του άκολούθησε άλλους δρόμους γιά νά έπι- ζήσει οίκονομικά, έμεναν γι'αύτόν άνοικτές όλες οί 
πόρτες τού Φεστιβάλ. Είχε άρχίσει πλέον ή άντίστρο- 
φη μέτρηση.

Μετά τή μεταπολίτευση, συντάσσεται ό κανονισμός 
τού 1975 όπου τά 5 άπό τά 9 μέλη τόσο τής Κριτικής 
όσο καί τής Προκριματικής έπιτροπής έκλέγονται άπό 
υποψήφιους (τρεις γιά κάθε μέλος) πού προτείνουν τά άντίστοιχα σωματεία. Τό άνάλογο ισχύει γιά τά δύο ά
πό τά πέντε μέλη τής 'Οργανωτικής έπιτροπής.'Επί πλέον 
οί πρόεδροι τών δύο πρώτων έπιτροπών δέν διορίζον
ται, άλλά έκλέγονται άπό τά μέλη τους.

‘Η τροποποίηση τού 1977 καταργούσε τά βασικότερα 
προοδευτικά στοιχεία πού είχαν διατυπωθεί στόν κα
νονισμό τού 1975. Περιόριζε τά μέλη πού προτείνον- 
ται άπό τά σωματεία καί τοποθετούσε διορισμένους υ
παλλήλους στήν 'Οργανωτική έπιτροπή καί στά προεδρεία τών δύο άλλων έπιτροπών. Ταυτόχρονα μείωνε τά



219

χρηματικά βραβεία στις 450.000 δρχ. ένώ στό Φεστιβάλ τραγουδιού έδιναν τά διπλάσια-στίς 19 Αύγούστου^ τά 
τροποποίησε σέ 1200.000. 'Η πρόκληση ήταν διπλή,στό 
πολιτιστικό καί στό οίκονομικό έπίπεδο, κι άποκάλυ- 
πτε στίς δύο βασικές διαστάσεις τής ρήξης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

‘Η τακτική τής κρατικής γραφειοκρατίας έμφανί- 
ζεται παρανοϊκή γιά τήν πιό στοιχειώδη δημοκρατική 
λογική καί έχθρική γιά τόν έλληνικό κινηματογράφο. Αγνοεί μιά προηγούμενη συμφωνία πού είχε κάνει με τά ένδιαφερόμενα σωματεία. Τροποποιεί τόν κανονισμό, 
καταργώντας δημοκρατικές διαδικασίες πού περιείχε. Περιορίζει τά χρηματικά βραβεία. Αίφνιδιάζει μέ τίς 
άποφάσεις του. Αντικαθιστά τή δημοκρατική λογικήμέ 
τή λογική τής δύναμης, μιας δύναμης πού έστρέφετο 
έναντίον τοϋ ελληνικού κινηματογράφου καί πού γινόταν σ.ίσθητή άκόμη καί στίς φραστικές διατυπώσεις της.

Τί σήμαινε αύτή ή τακτική; Πώς ή κρατική γραφειοκρατία προτιμούσε νά διαλύσει κάτι πού δέν μπο
ρούσε νά έλέγχει. Πώς ή έλευθερία τής τέχνης είναι 
ένας μύθος. Τά γεγονότα πού άκολούθησαν τό έδειξαν 
καθαρά.

Βρισκόμαστε στό δεύτερο σκέλος, στήν πραγματο
ποίηση τής ρήξης μεταξύ κράτους καί τέχνης στόν τομέα τής κινηματογραφικής πραγματικότητας. Μέσα άπό τά γεγονότα πού έξελίχτηκαν προβάλλουν δύο όροθετι- 
κές διαστάσεις. 1) ‘Η χειραφέτηση τού κινηματογράφ<χ> 
σάν αύτοδύναμο φαινόμενο. 2) Ή  έχθρότηα τής κρατικής γραφειοκρατίας στήν έλεύθερη λειτουργία τής τέχ
νης.

‘Η πρώτη διάσταση, ή χειραφέτηση τού έλληνικοΰ 
κινηματογράφου έφτασε στό άκραϋο σημείο ώστε ή κρα
τική γραφειοκρατία νά άπογυμνωθεΐ άπό τήν πολιτιστική λειτουργία. Τό Φεστιβάλ τού ύπουργείου διαθέτει τρεις ταινίες μεγάλου μήκους πού είχαν επιχορηγηθεί άπό 
τό κράτος, αλλά οί σκηνοθέτες καί των τριών ταινιών δήλωσαν τήν άντίθεση τους πρός αύτό. Ταυτόχρονα ά- ναγγέλλεται ή παραίτηση μέλους άπό τήν ’Οργανωτική 
έπιτροπή του.(τού Σ. Καψάσκη) καί άργότερα, γιατί άργησε νά σχηματιστεί, ή παραίτηση μέλους άπό τήν Προκριματική έπιτροπή του (τού Γ.Σκούρτη). Τήν επομένη άκριβώς, στίς 21 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύονται νέες πα
ραιτήσεις άπό τίς έπιτροπές: τής ήθοποιοΰ Ν. Βάλσά- μη, των συνθετών Γ. Χατζηνάσιου καί Γ. Σπανού, τών τεχνικών Δ. Δημητριάδη καί Μ. Δαμαλά, καθώς καί τού 
ήθοποιού Δ. Παπαμιχαήλ. Αντίθετα, άπό τήν άλλη πλευ
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ρά, 64 καλλιτέχνες πρόσφεραν τά έργα τους γιάτήν 
ένίχυστι τού Φεστιβάλ τών σωματείων.Γιά τόν ίδιο σκοπό δέκα συνθέτες καί πολλοί τραγουδιστές δίνουν συναυλία στόν "Πανιώνιο" στις 26 Σε
πτεμβρίου.

Στην καλλιτεχνική καί πνευματική της άπογύμνωση, 
ή κρατική γραφειοκρατία άντέδρασε μέ διαφορετικό τρό
πο. Στό τέλος Αύγούστου δημοσιεύεται ανακοίνωση της 
ΔΕΘ μέ ορισμένους υπαινιγμούς "...άλλοι καί όχι τά συμφέροντα των κινηματογραφιστών είναι οί στόχοι αυτών πού κατευθύνουν τίς διαμαρτυρίες". Στις 30 Αύ
γούστου διαφημίζει τά κρατικά βραβεία καί στίς 8 Σε
πτεμβρίου έκθετει τίς φορολογικές διευκολύνσεις πού θά έχουν οί βραβευμένοι. Τά έπιφανειακά αύτά δελεά- 
σματα έξυπακούνε κι άλλα μή φανερά, πιέσεις κ.ά. Πα
ράλληλα, η φίλοκυβερνητική μερίδα του τύπου παίρνει 
τή θέση της κρατικής γραφειοκρατίας.

Στην επόμενη φάση εμφανίζονται οί παρατυπίες 
πολλοί τίς κατονομάζουν "παρανόμιες". ’Η προκριματι
κή έπιτροπή του φεστιβάλ του ’Υπουργείου "λειτουρ
γεί" μέ τά τρία μέλη πού τής άπέμειναν, μετά τήν πα
ραίτηση τών έξι. Οί έκπρόσωποι τών σωματείων διορί
ζονται χωρίς νά ύποδείχνονται άπό αύτά, όπως ορίζει 
ό τροποποιημένος κανονισμός του 1977.”Ενα μάλιστα ά
πό τά μέλη, ό 'Ανδρίτσος, δέν άνήκει κάν στό σωμα
τείο τών σκηνοθετών πού έκπροσωπεΐ. Μία άπό τίς ταινίες μεγάλου μήκους πού προβλήθηκαν, ή "Μεγάλη άπό- 
δραση" του Δαδήρα, ήταν συρραφή σήριαλ γιά τήν τη
λεόραση. Τρεις ταινίες προβάλλονται παρά τήν άντί- θεση τών δημιουργών τους καί μιά άλλη, ή "Σκιάθος" 
ήταν γυρισμένη άρκετά πριν τό χρονικό όριο πού έπι- τρέπει ό κανονισμός.

Τέλος, ή ίδια ή διεξαγωγή τού Φεστιβάλ του ‘Υ
πουργείου ήταν ένα κενό πού δέν μπόρεσαν νά τό κα- 
λύψουν ούτε οί κρατικοί υπάλληλοι πού έστέλνοντο ως θεατές, ούτε οί δεξιοχουντικές έφημερίδες πούτό διαφημίζουν .

‘Υπάρχουν μέθοδοι πού είναι ήθικά άπαράδεκτες.Τέ
τοια είναι ή έξαγορά τών συμμετεχόντων μέ τήν αύξη
ση πού έκαναν τήν τελευταία στιγμή τό υπουργείο κι ή ΔΕΘ στά χρηματικά βραβεία καί στά ποσά τών προστα- 
τευομένων ταινιών. Τέτοια είναι έπίσης ή έππντηση τού 
ύπουργείου Βιομηχανίας στό σχέδιο τού κανονισμού, πού 
είχε υποβάλει πριν ένα ολόκληρο χρόνο ή ΕΣΕΚΤ, μέτό 
πραξικοπηματικό αιφνιδιασμό. Τό νά χρησιμοποιείται όμως κυνικά ό νομοθετικός καί γραφειοκρατικός μηχα
νισμός έναντίον τών άνθρώπων τού κινηματογράφου είναι κάτι διαφορετικό.
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Στήν 'Αθήνα, ή αρμόδια υπηρεσία τοϋ υπουργείου 
Προεδρίας άρνεΐται νά δώσει έξ άρχής άδεια προβολής στίς ταινίες πού συμμετέχουν στό Φεστιβάλ‘Ελληνικού 
Κινηματογράφου 77. Μέ τήν παρελκυστική της πολιτική 
δίνει άδεια μόλις τήν παραμονή τής προβολής τής κά
θε ταινίας καί ό σκηνοθέτης ή ό παραγωγός πρέπει νά 
περιμένει νά πάρει τήν άδεια καί νά φύγει αμέσως γιά τή Θεσσαλονίκη νά προλάβει τήν ώρα πού έχει οριστεί 
γιά τήν προβολή της.

Στή συμπρωτεύουσα όμως τά πράγματα είναι πιό ω
μά. 0*ι έφημερίδες καλλιεργούν τή φήμη ότι στόχος των 
σωματείων είναι νά μεταφέρουν τό Φεστιβάλ στήν 'Α
θήνα, μέ σκοπό νά άποπροσανατολίσουν τό κοινό τής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οί άρχές πιέζουν τό Δήμο νά 
μή δείξει καμμιά συμμετοχή γιά τό Φ.Ε.Κ. 77. καί ή 
Αστυνομία προσπαθεί νά τό έκφοβίσει.

“Οσο πλησιάζουν οί μέρες γιά τήν πραγματοποίηση 
τού Φ.Ε.Κ. έντείνονται τά μέτρα έναντίον του. Οί δε- ξιοχουντικές έφημερίδες τό άποσιωποΰν. Οί αρμόδιες 
υπηρεσίες άρνούνται νά δώσουν άδεια γιά άφισοκόλλη- ση.'Από τήν άλλη πλευρά σπάνε πλακάτ καί σκίζουν ά- 
φίσες τού Φεστιβάλ. Μέ καταγγελία τού διευθυντή τής ΔΕΘ Ρήγα Τζελέπογλου, ζητήθηκε άπό τόν Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών νά έπέμβει καί νά σταματήσει τό Φ.Ε.Κ.77 σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 5258/73, άρθ. 18. Παρόλο πού ή 
καταγγελία ήταν άστήρικτη γιατί τό άρθρο αύτό άφορά τήν ΔΕΘ, ό Εισαγγελέας διέταξε τή Γενική 'Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης νά προχωρήσει στήν προανάκριση.

‘Η ιστορία έχει, δυστυχώς συνέχεια.‘0 διευθυντής 
τής αίθουσας ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ, όπου θά διεξήγετο τό ΦΕΚ 77 
προσάγεται στήν 'Ασφάλεια γιά κατάθεση καί έκφοβι- 
σμό.'Από τήν άλλη πλευρά γίνεται προσπάθεια έξαγο- ράς του. Γιά κατάθεση καί έκφοβισμό προσάγεται έπί- 
σης στίς 28 Σεπτεμβρίου στήν 'Ασφάλεια κι ό σκηνοθέτης Χαρωνίτης πού συνεργάζεται στήν οργάνωση τού Φεστιβάλ. Παράλληλα άπαγορεύεται τελεσίδικα ή άφι- 
σοκόλληση μέ τό δικαιολογητικό ότι ή έκδήλωση είναι παράνομη. Στίς έπανειλημμένες παραστάσεις τών νομικών συμβούλων στή Δ/νση Χωροφυλακής, Εισαγγελέα, Νο
μάρχη, προφασίζονται όλοι άναρμοδιότητα. Στό μεταξύ περιπολικό τής άστυνομίας κατέβασε πανώ τού ’Φ.Ε.Κ.77 
καί διαδίδονται φήμες πώς θά προκληθούν έπεισόδια κατά τή διεξαγωγή του.

Στίς 30 Σεπτεμβρίου, ή ΔΕΘ έβγαλε άνακοίνωση καί έπιτίθεται στό Φ.Ε.Κ. 77 γιά "ένέργειες πόύ έχουν 
κομματική προέλευση ...." καί τό χαρακτηρίζει "κομματική γιορτή".'Από τήν άλλη πλευρά έπιστρατεύεται τόν κατοχικό νόμο 1108/1941 γιά τή λογοκρισία καί άρ-
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νεΐται τήν άδεια προβολής σέ δύο ταινίες μεγάλουμή- κους. Τέλος στις 5 'Οκτωβρίου παραπέμπονται τά μέλη της 'Οργανωτικής έπιτροπής στό Μονομελές Πρωτο
δικείο Θεσσαλονίκης μέ αίτηση της ΔΕΘ, έπειδή τό Φ. Ε.Κ. 77 της ..... έκλεψε τόν τίτλο.

Μέ τήν επίθεση αυτή του κράτους στό Φεστιβάλ ‘Ελ
ληνικού Κινηματογράφου 77 προστέθηκε ένα νέο γεγονός, ή έπίθεση στήν έλευθερία τής τέχνης. Στήν κοινωνία μας ό καλλιτέχνης μπορεί νά δημιουργεί έλεύ- 
θερα, έφόσον τά καταφέρει μόνος του καί βρει τά μέ
σα, ή μπορεί έπίσης έλεύθερα νά είναι άνεργος. Σήμερα, στό έτος 1977, ή έπαγγελματική κατοχύρωση των 
τεχνικών τού κινηματογράφου δέν έχει πραγματοποιη
θεί άκόμη κι ό τζίρος των ελληνικών ταινιών στήν ά- γορά πιάνει μόλις τό 5%, ένώ οί αμερικάνικες ταινίες 
πιάνουν τό 40%.

Τά πράγματα όμως άγριεύουν όταν ό καλλιτέχνης με
τατρέψει τό δημιούργημά του σέ κοινωνικό προϊόν καί 
προσπαθήσει νά τό βγάλει στό κοινό. Τότε, πλάϊ στήν κρατική άστοργία προστίθεται ή κρατική έχθρότηταΚά
θε προσωπική πρωτοβουλία τού δημιουργού μεταφράζε
ται σέ "ένέργεια πού έχει κομματική προέλευση" .Παίρ
νοντας αύτή τήν καρτέλα, ή πρωτοβουλία καί τό έργο τέχνης περνάνε αύτόματα στό καθαρτήριο τών γραφειο
κρατικών μηχανισμών πού έχουν προγραμματιστεί ειδι
κά γιά τέτοιες περιπτώσεις. Γιά τούς κινηματογραφιστές είναι βέβαιο κάτι περισσότερο άκόμη, πώς τό 
υπουργείο Βιομηχανίας έπιδιώκει σταθερά νά καταργή
σει τό θεσμό τού Φεστιβάλ.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Τό Φεστιβάλ ‘Ελληνικού Κιν/φου 77 είναι ένα πλή

ρες γεγονός, οικονομικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό. 
Είναι γεγονός πλήρες, γιατί μπόρεσε νά ολοκληρωθεί 
χωρίς λάθη, αμφιταλαντεύσεις ή υπαναχωρήσεις, γιατί 
έζετέλεσε τήν πορεία του σάν έμπειρος καί δοκιμασμένος όργανισμός. Είναι γεγονός πλήρες, γιατί συγκέν
τρωσε όλη σχεδόν τήν κινηματογραφική δραστηριότητα 
καί τήν ολοκληρωτική πνευματική καί καλλιτεχνική συμ
παράσταση τού τόπου μας, άφίνοντας στό Φεστιβάλ τού 
υπουργείου τό προνόμιο τής πολιτιστικής γύμνιας. Τέλος, είναι γεγονός, γιατί Εεπέρασε ψύχραιμα όλη ττν 
κλίμακα τής γραφειοκρατικής έμπάθειας (έξαγορά, πι
έσεις, συκοφαντίες, άπαγορεύσεις,έκφοβισμοί,μηνύσεις) καί κέρδισε τό κοινό.

Τήν βδομάδα πού διεζήχθηκε τό ΦΕΚ 77 διεζήγοντο 
ταυτόχρονα κι άλλες πολιτιστικές έκδηλώσεις,όπως ή-
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σαν τά ΔΗΜΗΤΡΙΑ πού οργάνωσε ό Δήμος Θεσσαλονίκης. 
Έν τούτοις, ή αίθουσα του ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ ήταν κάθε βρά
δυ γεμάτη άπό τό πνευματικό άλλά κι άπό τό πλατύ 
κοινό, ίδιαίτερα τούς νέους. Δέν υπήρχαν έξαλλοι έν- θουσιασμοί, όπως δέν υπήρχε κι ή οξύτητα των άντι- 
θέσεων πού είχε σημειωθεί σέ άλλες χρονιές. Μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα πώς τό φαινόμενο αύτό ο
φείλεται στό γεγονός πώς τό κοινό έννοιωθε ότι αύτό 
ήταν τό δικό του Φεστιβάλ.

Οί ταινίες πού προβλήθηκαν είχαν τή χαρακτηρι
στική γιά τό νέο ελληνικό κινηματογράφο ποικιλίατά- 
σεων τόσο ως πρός τά έκφραστικά μέσα όσο καί πρόςτό 
θέμα. Έλειπαν οί μεγάλες έκπλήξεις στήν πρωτοτυπία 
καί τόν πειραματισμό. Έν τούτοις, στό σύνολο τους ήταν φανερή μιά σημαντική μετατόπιση. 'Αντί τού δι
χασμού άνάμεσα στό συμβολικό ερμητισμό καί στό πο
λιτικό έπίκαιρο, πού είχε παρατηρηθεί στό τελευταία 
χρόνια, κυριαρχούσε ή διάσταση τού ντοκυμανταίρ κι ή προσπάθεια νά άποκαλυωτεί καί νά έρευνηθεί ή ελ
ληνική πραγματικότητα. Αύτό βεβαίωνε πώς ό έθνικός κινηματογράφος είχε πάρει οριστικά τό δρόμο τής ε
ξέλιξης του.

Δέν σταματούν όμως έδώ οί διαπιστώσεις. *Η σύγκρουση μεταξύ κινηματογραφιστών καί κρατικής γρα
φειοκρατίας έδειξε πώς ή δεύτερη άντιμετωπίξει μέ 
έχθρότητα τήν έλεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία. Ε πομένως, ή πολιτιστική άνάπτυξη τού τόπου μας δέν 
μπορεί πλέον νά στηρίζεται στή στοργή των κρατικών 
υπηρεσιών, άλλά θά πρέπει ν'άκολουθήσει τό παράδειγμα 
τών κινηματογραφιστών καί νά στηριχτεί στί δικές της 
δυνάμεις.

Τό Φεστιβάλ Ελληνικού Κιν/φου 77 μάς προσφέρει 
πολύτιμα διδάγματα. Δέν είναι τυχαίο πώς ή ρήξη μεταξύ τής γραφειοκρατίας καί τής πολιτιστικής δημι
ουργίας ξεκίνησε άπό τούς κινηματογραφιστές. Ό  κι
νηματογράφος έχει δύο χαρακτηριστικά πού θεωρούνται "άπειλητικά": 1) είναι βιομηχανικό προϊόν, άρα επεμβαίνει στήν οικονομική λειτουργία καί άπασχολεϊ πολ
λούς έργαζόμενους, 2) άπευθύνεται σέ πλατύ κοινό.*Η 
σύγκρουση μέ μιά γραφειοκρατία πού έχει "παλαιοημε- 
ρολογήτικη" νοοτροπία έχει έκδηλωθεί καί σέ άλλους 
τομείς τής πολιτιστικής δραστηριότητας. Στήν περίπτωση όμως τού Φ.Ε.Κ. 77 άποκάλυψε όλες τίς διαστάσεις της: οίκονομικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές.κ. 
λ.π.

Ταυτόχρονα άπεκάλυψε καί τά μέσα όπου μπορεί νά' 
στηριχτεί ή πολιτιστική άνάπτυξη τού τόπου μας καί πού είναι: 1) ή σωματειακή βάση τών καλλιτεχνών, 2)
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ή τοπική αυτοδιοίκηση. Τό Φ.Ε.Κ. 77 πραγματοποιήθηκε μέ άκρίβεια κι έγινε πλήρες γεγονός, γιατί στήριζε τίς καλλιτεχνικές του δυνάμεις στήν οργάνωση καί 
τή συνεργασία πού τού πρόσφεραν τά έξι σωματεία μαζί μέ τήν ΠΟΘΑ. Οί γνωστές σέ άλλες περιπτώσεις δι
χογνωμίες καί τά προβλήματα ατομικής προβολής των 
καλλιτεχνών έλλειψαν- ή κρατική γραφειοκρατία υπολόγιζε πολύ σ'αύτά, γιατί δέν παραλείπει νά τά καλλιεργεί, καί περίμενε τή διάσπαση των κινηματογραφιστών. Τή θέση τών διχογνωμιών τήν πήρε ή έμπιστοσύ- 
νη τών κινηματογραφιστών στά συνδικαλιστικά όργανα 
καί στις έπιτροπές πού εξέλεξε. Τό μεγαλύτερο βάρος 
τών δυσκολιών πρακτικής διαδικασίας τό κράτησε ή Συν
τονιστική ’Επιτροπή, πού ένσάρκωνε τή συνεργασία όλων τών ένδιαφερομένων σωματείων, καθώς καί τήν ορ
γανωτική τους δύναμη.

Οί κινηματογραφιστές κατανόησαν πώς γιά νά άν- τιμετωπίσουν τούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς έ
πρεπε νά άντιπαρατάξουν τούς δικούς τους μηχανισμούς, 
Κι αύτοί ήσαν τά σωματεία τους. 'Αλλά ή έδρασή τους 
πάνω στή σωματειακή βάση θά έχει καί μία άλλη άπώ- 
τερη συνέπεια γιά τό μέλλον τού έθνικοϋ κινηματογράφου. Θά τούς προσφέρει μιά νέα συγκεκριμένη γέ
φυρα πρόσβασης στήν ελληνική πραγματικότητα.

Τό ΦΕΚ 77 ήταν μιά οριστική στιγμή μέσα στήν όλη πορεία πού άπό χρόνια διανύει ό εθνικός κινημα
τογράφος. Μπορούσε σ’αύτή τή στιγμή νά δώσει πολλές 
λύσεις καί νά εφαρμόσει πολλές καινοτομίες. Μερικοί 
τό κατηγόρησαν γιά άδυναμία καί διστακτικότητα πού 
δέν τίς πραγματοποίησε. Μά τό πρόβλημα δέν βρίσνεται 
σ'αύτό. Οί κινηματογραφιστές έχουν κάνει μελέτες γιά 
τίς λύσεις πού άντιμετωπίζουν κι έχουν δημοσιεύσει 
άρκετές (τροποποίηση τής οργάνωσης τού Φεστιβάλ,κατάργηση τών βραβείων κλπ.). Καί θά υπάρξουν πολλές άκόμη στιγμές προσπαθειών καί άγώνων γιά τήν ανάπτυ
ξη τού κινηματογράφου στή χώρα μας. Τό βασικό στή 
στιγμή αύτή ήταν νά δεχτεί ποιος τηρεί μέ συνέπεια 
τούς δημοκρατικούς νόμους καί ποιος τούς παραβιάζει. Καί τά σωματεία τών καλλιτεχνών έδειξαν ότι τή
ρησαν στό άκέραιο τόν κανονισμό τού 75 πού είχαν 
συμφωνήσει μέ τίς κρατικές υπηρεσίες καί ότι στόν 
ελληνικό χώρο είναι έκεΐνα πού έγγυούνται τή συνέ- πε ια.





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1977



ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

"ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ" του Θόδωρου Άγγελόπουλου είναι τό 
τελευταίο μέρος μιας "τριλογίας" πάνω στό ιστορικό 
γίγνεσθαι τής ‘Ελλάδας κατά την τελευταία 50ετία πού 
όλοκληρώνει τήν προβληματική τού σκηνοθέτη πάνω στό 
θέμα αύτό. Τό σενάριό της δομείται στή βάση ένός έ- 
φιάλτη (τό πτώμα ένός άντάρτη τής έποχής τού έμιφυλίου 
πολέμου πού άνακαλύπτεται θαμένο στό χιόνι άπό μιά ο
μάδα άστών κυνηγών) πού έπιδρά άλλοιωτικά στά συγκε
κριμένα πρόσωπα τού μύθου - ςηορεΐς άξιών μιας τραυ
ματισμένης κοινωνίας - άνασταίνει τίς μνήμες τού πα
ρελθόντος καί έπαναγράφει στήν "εύτυχισμένη" καθημε- 
ρινότητά τους τά άπωθημένα βιώματα μιας έποχής ξορκι
σμένης, θαμένης στά βάθη τού ύποσυνείδητου.* Η σκηνο- 
θετική πραγμάτωση τής άρχικής σύλληψης, μέ τήν παρα
τακτική συντακτική άρθρωση, άποτελεί μιά έπιβεβαίωση 
τού προσωπικού άδιεξόδου τού δημιουργού της.‘Ενός ά- 
διεξόδου αισθητικού, μορφολογικοΰ καί, ίσως, ίδεολο- 
γικού πού υποδηλώνεται άπό τά τεράστια πλάνα- σεκάνς 
μέ τό πάγωμα τών καταστάσεων καί τήν σκηνοθεσία τών 
νεκρών χρόνων, άπό τό θεατρικό στήσιμο τών συγκρού
σεων τών χαραχτήρων πού σκιαγραφούν οί ήρωες καί άπό 
τήν "ούδέτερη" κινηματογραφική καταγραφή. Μπορεί μέ
σα άπ'αύτή τή φόρμα νά άποκλείεται ή παράδοση τού θεα
τή στή συναρπαστική μαγεία τών είκόνων καί ή ταύτισή 
του μέ τούς ήρωες άλλά όταν ή έπιδίωξη αύτή γίνεται 
αύτοσκοπός, μανιέρα μιας κακώς νοούμενης άποστασιο- 
ποίησης, τότε δέν όδηγεί πουθενά, ή είναι άποξένωση.



ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ

"ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ η Ιάθβεάίβε ΕϊχμεΐΓαθ" 
της Άντουανέτας Άγγελίδη. Θέμα της ταινίας ή Ανα- 
πράσταση σάν μέσο καταγραφής τής πραγματικότητας. Πα
ραλλαγές του τά διάφορα είδη αύτής τής Αναπαράστασης. 
Στόχος τής σκηνοθέτριας ή Αναίρεση των βασικών κωδι- 
κοποιημένων στοιχείων της, ή καταστροφή τους καί ή 
έκ νέου σύνθεσή τους έτσι, ώστε νΑ προκληθεΐ ένα και
νούργιο νόημα Απαλλαγμένο Από τίς συγκεκριμένες ιδεο
λογικές φορτίσεις.'Αξιόλογο όσο καί παρΑτολμο έγχεί- 
ρημα πού προσκρούει στήν άγνοια τοϋ θεατή τόσο τής Α- 
ναπαραστατικής πορείας τής ζωγραφικής όσο καί των συγ
χρόνων τάσεων τής φωνητικής εκφοράς των ήχων καί των 
λέξεων καί τής νέας έκφρασης των μουσικών Αξιών. Ά 
γνοια (ή γνώση) έξωφιλμική Αλλά καθοριστική γιΑ τήν 
έπίτευξη ή μή μιας επικοινωνίας τοϋ θεατή μέ τήν ται
νία καί πού άπ'αύτήν έξαρτ&ται ή κατανόηση τών πραγ
ματοποιούμενων συγκρούσεων Ανάμεσα στις κωδικοποιη- 
μένες μορφές πού έγγράφονται στή σελυλό’ίντ. Τελικά τό 
φιλμ λειτουργεί σ'ένα Αλλο έπίπεδο, διαφορετικό Από 
τό έπιδιωκόμενο.'Εκείνο τής γεωμετρικής σύνθεσης μέ
σω τών σχέσεων μεταξύ τών γραμμών διαγραφής τών κά
δρων καί τών διαδοχών τους καί σπάνια στό έπίπεδοτής 
παθητικής βίας καί τών Αναφορών (Ντράγιερ λ.χ.).



ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΕΠΟΝΙ

"ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΕΠΟΝΙ" του Παύλου Τάσσιου είναι μιά ται
νία μέ "καυτό θέμα", βγαλμένο άπό τήν * Ελληνική πραγ
ματικότητα - τήν έσωτερική μετανάστευση - πού ή κι
νηματογραφική (καί ιός ένα σημείο καί ή θεαματική) του 
άρθρωση είναι χαλαρή. Τό άπλό, καθημερινό της σενά
ριο, πού ό.κολουθεΐ τά πρότυπα των ταινιών του Δαμια
νού καί άρκετών σύγχρονων θεατρικών έργων, προχωρεί 
πρός τήν όλοκλήρωσή του μέ μιά έλειπτική σύνταξη. ‘Η 
σέ είκόνες μετάπλασή του στήθηκε πάνω σ'ένα άκαδηηαϊ- 
κό μοντέλο ρεαλιστικής γραφής, δημιουργώντας μιά άρ- 
κετά απλοποιημένη σχέση περιεχομένου καί μορφής κα- 
ταλήγοντας σέ μιά συζητήσιμη συνθηματολογία.

“Ομως παρ'όλα αύτά ή ταινία όντας μιά συγκυρίατής 
παραδοσιακής γραφής τού ‘Ελληνικού Κινηματογράφου έμ- 
πλουτισμένη μέ πολλά νεωτεριστικά στοιχεία κυρίως στό 
έπίπεδο τής συγκρότισης βρίσκει μιά άπήχηση στό κοι
νό άξιοσημείωτη.



ΕΥΒΟΙΑ -  ΜΑΝΤΟΥΛΙ 76

ΙΙΑΙΔΕ1Α
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‘Η "ΕΥΒΟΙΑ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ *76" τοϋ Γιώργου'Αντωνόπου- 
λου άνήκει στό είδος του αγωνιστικού κιν/ωου. "Εγινε 
στή βάση των αρχών τοϋ direct cinema μέ την άπό κον
τά παρακολούθηση των διεκδικητικών άγώνων τών εργα
τών της περιοχής.‘0 τελικός της στόχος, ή πολιτική α
πήχηση τών γεγονότων αύτών, μένει άνολοκλήρωτος. Αι
τία ή μονόπλευρη παρουσίαση, ή έλλειψη τοϋ "άλλου λό
γου" τής εργοδοσίας - πού θά δημιουργούσε μιά διαλε
κτική διαδικασία καί θά οδηγούσε στή σύνθεσηκαθώς καί 
ή άδικαιολόγητη ρίψη τοϋ συνθήματος γιά άπεργία χω
ρίς τήν άπαραίτητη διευκρίνιση γιά τό πότε καί γιατί 
καταφεύγουμε σ'αύτήν.

Παρ'όλα αύτά ή ταινία είναι άπ'τίς πιό άξιόλογες 
τού είδους άν όχι ή πιό αξιόλογη καί ή μορφική της αρ
τιότητα άπό τεχνικής πλευράς εκπληκτική.

"* Η "ΠΑΙΔΕΙΑ" τοϋ Γιάννη Τυπάλδου άγγίζει τό θέ
μα της χωρίς φόβο άλλά μέ πολύ πάθος. Μιά εικόνα αύ- 
τοϋ πού λέμε παιδεία άλλά στήν ουσία είναι ή κοινω
νική άναπαραγωγή στό σύνολό της έξαιρετικά έμπεριστα- 
τωμένη άν καί όχι πάντα καίρια.

"0 ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ" τής ΙΙαίρης Παπαλιοϋ καί "01 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ" είναι δύο ταινίες πού δέν κατώρθωσαν νά ξε- 
περάσουν τά στενά πλαίσια τών τυπικών δομικών στοι
χείων μιας τηλεοπτικής έρευνας, πάνω στά προβλήματα 
καί τήν μεταχείριση τών τυφλών άπό τό κράτος καί τούς 
ίδιωτικούς-έκκλησιαστικούς οίκους ή πρώτη' πάνω στά 
προβλήματα καί τή θέση τής Έλληνίδας μέσα στή σημε
ρινή άνδροκρατούμενη κοινωνία ή δεύτερη. Πάντως, ά- 
νεξάρτητα άπό α.ύτή τους τήν άδυναμία, οί "τυφλοί" δια- 
κρίνονται γιά τήν θεματική τους ολοκλήρωση σέ άντί- 
θεση μέ τις "γυναίκες" πού ή σκηνοθέτριά τους "χάθη
κε" μέσα στό τεράστιο υλικό της άδυνατόντας νά τότι- 
θασσεύσει καί νά διαμορφώσει κάποιον άξονα γύρω άπό 
τόν όποιο νά περιστραφεΐ.

"Ο ΤΟΙΧΟΣ Η ΠΩΣ ΠΙΑΣΘΗΚΕ Ο ΡΑΜΟΝ ΓΚΡΙΣ" τοϋ Στέ
λιου Παυλίδη άποτελεΐ μιά μεταφορά τοϋ όμώνυμου έρ
γου τοϋ Ζάν Πώλ Σάρτρ. Μέσα άπό τό έργο φανερώνεται ή 
τραγικότητα τής άνθρώπινης ύπαρξης σ'όλο της τό με- 
γαλειο.Ή έλευθερία τοϋ άτόμου, θεμελιώδες γεγονός τής 
ύπαρξής του καί ή έκλογή μέ τήν άπόοαση (τά δύο μέσα 
πού άποτελοϋν τόν πυρήνα της) έχουν έδώ σάν άπόληξη 
τήν καταστροφή τοϋ άτόμου καί τήν έπισήμανση τής ά- 
σημαντότητάς του μέσα στή δίνη τοϋ κόσμου.*0 σκηνοθέτης άποφεύγοντας τήν εύκολη συγκίνηση καί τόν κά
ποιο μελοδραματισμό τοϋ κειμένου τό μετάπλασε μέσα άπό μιά στυλιξαρισμένη θεατρικής μορφής άναπαράσταση, 
μένοντας πιστός στήν θέση τοϋ συγγραφέα.



Ο ΑΓΩΝΑ! ΤΩΝ ΤΥΦΑΩΝ

ΑΡΧΟΝΤΕΣ (Τ’ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Τ' ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ»
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"ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (τ'είχες Γιάννη τ'είχα πάντα)" τοϋ 

μανούσου Μανουσάκη είναι μιά. ταινία ύπερρρεαλιστικής 
γραιρης μέ γκροτέσκα στοιχεία, μέσα άπό τήν οποία δί
δεται μιά εικόνα γιά έναν κόσμο όπου τό "κακό" μοι
ράζεται άνάμεσα σ'έκεΐνο πού φαίνεται καί είναι έν
τονα χτυπητό καί σ'έκεΐνο πού δέν φαίνεται καί έμφα- 
νίζεται μεταμφιεσμένο σέ καλό. Στό κλειστό κοινωνικό 
σύστημα πού άναπαριστάνει οί άρχοντες είναι όλοι διε
φθαρμένοι, όπως καί οί άρχόμενοι. Μεταζύ τους δέν υ
πάρχει φανερό σημείο σύγκρουσης, άλλά ή σύγκρουση έρ
χεται ένστικτώδικα, καί τό άποτέλεσμά της είναι ή πλή
ρης καταστροφή, τό άπόλυτο χάος. Μέσα σ.πό αύτό τόν 
καταστροωικό άναρχισμό καί τόν άπόλυτο μηδενισμό έ- 
πιχειρεΐται μιά άλληγορική κριτική των δομών καί των 
μηχανισμών τής έζουσίας, τοϋ άγώνα γιά τήν κατοχήκαί 
διατήρησή της.

Τό "ΠΕΦΤΟΥΝ 01 ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΑΝ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ, ΚΙ Ο ΤΡΑΥ
ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ" τοϋ Νίκου 'Αλευ
ρά είναι μιά ταινία μέ ένα ιδιόμορφο στύλ, χωρίς καμ- 
μιά άφηγηματική άνέλιζη, αύτοσχεδιαστική. Θέμα της ή 
έζέγερση τοϋ άτόμου-καλλιτέχνη ένάντια στήν ίσοπεδω- 
τική κοινωνία πού ζεΐ, ένάντια στήν άφομοιωτική άλ- 
λοτρίωση πού αύτή τόν οδηγεί.*0 σκηνοθέτης διοχετεύ
ει μέσα στήν ταινία τά προσωπικά του βιώματα, τόν υ
ποκειμενικό τρόπο κατανόησης τών πολιτιστικών "άγα- 
θών", τις γυναίκες άντικείμενο τοϋ πόθου του καί τό 
άντικαθρέφτισμα τοϋ τελευταίου μέσα στό βλέμμα του 
καί τις τραυματικές του έμπειρίες άπό τό παρελθόν μ'
ένα άναρχισμό καί μιά χαρακτηριστική διάθεσηστήν προ- 
σπάθειά του νά έπικοινωνήσει μαζί τους, μέσα άπό τό 
συμβολικό "σύστημα" έκφρασης.Ό παράλογος χαραχτήρας 
τους σέ συνδυασμό μέ ένα άφοπλιστικό χιοϋμορ καί ή 
άνείπωτη είλικρίνειά τους συνεπέρνουν τόν θεατή καί 
τόν συμπαρασύρουν μέσα στόν παράλογο κόσμο τους. Τόν 
κόσμο τοϋ ενστικτώδους καί τοϋ αύθόρμητου, τοϋ πραγ
ματικού καί τοϋ ύπερβατικοϋ, τών εικόνων καί τών φαν
τασμάτων τους.

Γιά τις ταινίες μικροϋ μήκους μπορεί νά γίνει μιά 
άρχική, γενική παρατήρηση, έπισήμανση ένός γεγονότος 
διόλου εύχάριστού."Ολες σχεδόν βρίσκονταν κάτω άπό τό 
προσδοκώμενο όριο ποιοτικής στάθμης μέ κύρα χαρακτη
ριστικά τήν προχειτότητα, τήν άτολμία καί τήν άδυνα- 
μία όλοκλήρωσης. Οί δυό τρεις έζαιρέσεις απλώς έπι- 
βεβαιώνουν αύτή τήν διαπίστωση.

Τό "ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΕΛΛΩΜΕΝΟΥΣ ΓΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑ
ΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ" τοϋ Λάζαρου Μπίκα είναι μιά προσπάθεια ά- 
νίχνευσης τοϋ κύκλου ζωή-θάνατος-ζωή καί μιά ραφινά
τη κριτική τοϋ μικροαστικού τρόπου σκέψης καί συμπε
ριφοράς.



ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΑΝ ΤΟ ΧΑΑΑΖΙ



"ΟΙ ΧΑΜΑΛΗΔΕΣ" τοϋ Κώστα Κοκκαλά.‘Η συνειδητο- 
ποίηση τής ταξικής θέσης ένός έργάτη καί ή διά του ά- 
γώνα καλυτέρευση τών συνθηκών δουλειάς. Θέμα βασισμέ
νο σ'ένα διήγημα τοϋ Κ. Χατζή καί δοσμένο κιν/κά μέ 
τόν πιό απλό καί συμβατικό τρόπο.

Τό "ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ 
ΑΝΝΑΣ X" τής Μαρίας Γαβαλά είναι ή μεταφορά στήν ό- 
θόνη τής άμηχανίας καί τοϋ ίδεολογικοϋ-θεματικοϋ ά- 
διεξόδου τής σκηνοθέτριάς του. Είλικρινής προσπάθεια 
πού, όμως, δέν άφορά κανένα καί δέν προσφέρει τίποτα 
καινούργιο.

‘Η "ΠΟΡΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ" τοϋ Γιάννη Κατωμέρη είναι έ
να σκηνοθετικό πρωτόλειο όπου γίνεται προσπάθεια κα
ταγραφής τοϋ άγχους των εισαγωγικών έξετάσεων μέσω τοϋ 
σχήματος άγώνας-ήττα-φυγή-έπιστροφή-άγώνας.

Τό "ΜΙΑ ΑΧΡΗΣΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" τοϋ Φοίβου 
Κωνσταντινίδη είναι μιά άπομυθοποίηση τοϋ κριτικού 
τοϋ κιν/φου, μιά άποκάλυφη όρισμένων κιν/κών κωδίκων 
καί μιά επιβεβαίωση τής παντοδυναμίας τοϋ σκηνοθέτη.

Τό "ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ" τοϋ Θανάση Νέτα στηρίζεται σέ δυό 
άλληλένδετους άξονες: μιά αυθεντική μαγνητοφωνημένη 
άφήγηση τοϋ Πάνου Βαλσαμάκη μέ φωτογραφικό υλικό άπ' 
τό Άϊβαλί.

Τό "ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΥΨΟΜΕΤΡΟ 670μ." τοϋ Στέφανου Χατζη- 
μιχαηλίδη είναι μιά ταινία μαρτυρία τών γεγονότων 
στήν ορεινή αυτή τρποθεσία τόν Σεπτέμβρη τρϋ '44.

"ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ" τοϋ Τάκη Παπαγιαννίδη.* Η 
θεματική τοϋ σκηνοθέτη φαίνεται ότι περιστρέφεται γύ
ρω άπό τίς διαφοροποιήσεις καί μεταλλαγές πού προκα- 
λοϋνται στήν μικροαστική τάξη λόγω τής κοινωνικής έ- 
ξέλιξης. Έτσι καί έδώ μέ άξονα μιά γιορτή μέ στοιχεία 
τής λαϊκής παράδοσης έπιχειρεϊται ή καταγραφή αύτής 
τής ιστορικής πορείας τής προσφυγικής Πειραιώτικης 
συνοικίας. Κιν/κά ή ταινία άποτελεΐται άπό μιά δίχως 
συνοχή άκολουθία πλάνων πού τή συνοδεύει ένα σχόλιο- 
άφήγηση γεμάτο μελοδραματισμό καί πού καταλήγει σ'έναν διδακτισμό καί μιά "κατηχητική" άφέλεια. Μιά πλή
ρης άπρτυχία.

"01 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΔΕΣ" τής Άλίντας Δημητρίου είναι 
μιά ταινία άνάμεσα στήν κοινωνιολογική έρευνα καί τόν 
έθνολογικό κιν/φο.'Από τίς τρεις ενότητες τής ται
νίας (παραγωγή τοϋ κάβρουνου, διακίνηση τοϋ προϊόν
τος καί συνθήκες διαβίωσης τών καρβουνιάρηδων) ή πρώ
τη διαγράφεται μέ μεγαλύτερη πληρότητα άπ'τίς άλλες. 
Στήν ταινία υπάρχει μιά συναγωνιστική ματιά άπό μέ
ρους τής σκηνοθέτιδας πού είναι ίσως καί τό πιό ση
μαντικό στοιχείο τής ταινίας.

"ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ" τοϋ Φοίβου Κωνσταντινίδη.“Ενα χιου
μοριστικό κολλάζ γραμμάτων καί είκόνων χωρίς κανένα 
πραφανή στόχα.
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"ΕΠΕΑ" του Άλέζη Τσάφα. Έντότιιση των πηγών μό
λυνσης τοϋ περιβάλοντος..... καταγραφή τους.......
καί pop μουσική μέ εΟστοχο μοντάζ.

"Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ" τής ΒασιλικήςΉ- 
λιοπούλου. Μιά κριτική τής μικροαστικής νοοτροπίας καί 
των άρρωστημένων θεσμών, τοΟ γάμου, τής παιδείας, τοϋ 
έρωτα καί τής κοινωνικής συμπεριφοράς."Ενα ίδιόμορωο 
προσωπικό, κιν/κό στύλ βασισμένο στήν "όμιλιτικότητα" 
των εικόνων των άψυχων άντικειμένων καί των τυποποιη
μένων συγγενικών συγκεντρώσεων.

"ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ" τής Λάλης Κοντοθεοδώρου. Τό νη
σί.. . . οί κάτοικοί του.... καί ή έζιστόριση των βιω
μάτων τους-έμπειριών τής δεκαετίας τοϋ '40.

* Η "ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ" τοϋ Μάκη Μωραΐτη είναι μιά δια
τριβή πάνω στίς έννοιες τής πραγματικότητας,τοϋ πραγ
ματικού χώρου τής οθόνης καί τής (ρανταστικήςτου προέ
κτασης, όπως μεταβιβάσθηκαν καί άναθεωρηθηκαν αύτές 
άπό την ζωγραφική κατά τό πέρασμα άπό τόν Μεσαίωνα 
στήν 'Αναγέννηση. Στά κάδρα τών πλάνων τής ταινίας υ
πάρχουν συγκεκριμένες άνατορές αύτοϋ τοϋ μετασχημα
τισμού (θεατρική έγγραφή τών προσώπων καί τών άντι- 
κειμένων, κεντρικό σημείο τής προοπτικής άναπαράστα- 
σης, προβολή μιας άντανάκλασης τής "αυτοδύναμης ει
κόνας" πού δημιουργεί μιά καινούργια φανταστική πραγ
ματικότητα καί έναν ένιαΐο αύτοκαθοριζόμενο χώρο).

Τό "ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ "τής Φοίντας Λιάπ- 
πα αντανακλά τήν δράση συγκεκριμένων προσιτών πού συν
δέεται άμεσα μέ ψυχικές καταστάσεις.* Η ταινία, μέ 
συχνές άναφορές στόν κλασσικό άμερικάνικο κιν/φο και 
στόν Άντονιόνι, λειτουργεί σέ πολλαπλά επίπεδα. Καί 
άν αύτά υπερκαλύπτονται άπό έκεΐνο τής έρευνας ιστο
ρίας άνάμεσα σέ μιά άριστερή δημοσιογράφο καί σ' ένα 
ήθοποιό δέν άργοϋμε νά άνακαλύψουμε τήν πραγματική θε
ματική τής ταινίας, όπως καταδεικνύεται μέσα άπό τήν 
άντανάκλαση τής κοινωνικής προαγματικότητας, πού εί
ναι τό άδιέζοδο τής νέας γενιάς καί ό, μέσα άπό τίς 
προσωπικές άρνήσεις (τό τάζείδι-φυγή) καί άμωιβολίες 
(προσπάθεια άνακάλυψης τών πραγματικών αίτιων μιάς 
κληρονομημένης άπό τό παρελθόν κατάστασης), άγώνας γιά 
τόν προσδιορισμό τής "χαμένης" της ταυτότητας.Άλλω
στε είναι φανερό ότι καί ή ίδια ή σκηνοθέτρια δένέν- 
διαφέρεται τόσο γιά τήν κατάληζη τοϋ προσωπικού δε
σμού τών ήρώων της όσο γιά τήν έπιβίωσή τους μέσα στό 
άλλοτριωμένο πολιτιστικά καί ίδεολογικά παρόν. Σίγου
ρα πρόκειται γιά τήν πιό όλοκληρωμένη κυρίως θεματι
κά, ταινία μικρού μήκους όπου ή μνήμη τοϋ θανάτου προ
σπαθεί νά παραχωρήσει τή θέση της στό ένστικτο τής 
ζωής.
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Ά π ’τίς υπόλοιπες ταινίες μικρού μήκους ξ ε χ ώ ρ ι σ α ν  
τό "ΑΓΑΠΗΤΕ ΛΟΧΙΑ" του Δημήτρη Γεωργιόπουλου, τό "ΕΝ
ΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ" του 'Απόστολου Κρύωνα καί ιδιαίτερα, 
τό "Η ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΚΑΝΕΙΣ" των Σ. Καραγιάννη 
καί Ε.Ζ.Παπαζαχαρίου.

Οί "ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ" του Γιάννη Τριτσιμπίδα παρ'όλο 
τό ένδιαφέρον τής ματιάς καί τής πρόθεσης δέν κατάωε- 
ραν τελικά νά ωθάσουν στην έπιδιωκόμενη τομή. Τό ί
διο συνέβη άπό μιά άλλη σκοπιά καί μέ τό "ΜΕΡΙΚΑ Ε
ΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ" του Θ. Σαραντό- 
πουλου.

‘Ακόμα έχουμε καί τίς ταινίες πού ή προκριματική 
επιτροπή δέν ένέκρινε τήν προβολή τους, στά πλαίσια 
τοϋ Φεστιβάλ. Άπ'αυτές μπορούμε ν'άναίρέρουμε τόν"ΒΟΥ- 
ΝΙΣΙΟ ΨΑΛΜΟ" τοϋ Μ. Μωραϊτη σάν ταινία σημαντική καί 
πρωτότυπη καθώς καί τήν έξιμπισιονίστικη "ΚΑΛΛΟΝΗ" 
τοϋ Σπετσιώτη. 'Ακόμα ήταν τό πρωτόλειο άλλά συμπα
θητικό "ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ" τής 'Ανθούλας 'Αθανασιάδου, "Ο 
ΤΡΕΛΛΟΣ" τοϋ Θ. Χαλβατζή, τό "ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΝΕ
ΜΟ" τής Γ. Φλουτσάκου, τό "ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ" τής Ί- 
τροϋ καί ή "ΕΞΟΔΟΣ" τοϋ Μανώλη Μαρώλια.
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έκθεση γιά τή Σκοπιμότητα * Ιδρύσεως 
Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου & Τηλεοράσεως.
Συντάκτης: Γρ.Γκιζέλης ρη.ϋ.
Μέρος Α'
1. Περιορισμοί Έρευνας
2. Στόχοι Έρευνας3. Ενέργειες γιά τήν Επιτυχία των Στόχων τής Έρευνας.
4. Ή  Ελληνική Κινηματογραφική Πραγματικότητα
5. Θετικοί καί 'Αρνητικοί Παράγοντες στό Θέμα τής 

‘Ιδρύσεως Κρατικής Σχολής6. ‘Η Σκοπιμότητα ‘Ιδρύσεως Κρατικής Σχολής Κινηματογρά
φου καί Τηλεοράσεως

7. Τύπος Προτεινόμενης Σχολής
8. Γενικές Εισηγήσεις
Μέρος Β'
Παράρτημα1. Βασικές Κοινωνικές Επιπτώσεις του Κινηματογράφου-Τη- 

λεοράσεως.2. Τά Μορφικά Είδη Κινηματογράψου-Τηλεοράσεως
3. ‘Η Κινηματογραφική Εκπαίδευση Διεθνώς
4. Βιβλιογραφία



1. Περιορισμού "Ερευνας
Τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού και 'Επιστήμων μέ τό ΚΑΤΕΧΝ/ 

Δ/Φ13/58335/8.12.75 έγγραφό του ζήτησε νά πληροφορηθεΐ 
γιά τή δυνατότητα άναλήψεως άπό τό 'Εθνικό Κέντρον Κοινω
νικών Ερευνών μελέτης μέ άντικείμενο τή σκοπιμότητα ί- 
δρύσεως άνώτερης ή άνώτατης κρατικής σχολής κινηματογρά
φου καί τηλεοράσεως.

Τό ΕΚΚΕ άνέθεσε στό συντάκτη τής έκθέσεως αυτής νά έ- 
λέγξει κατά πόσο μέ βάση τά στοιχεία πού ύπήρχαν στό ΕΚΚΕ 
θά μπορούσε νά συντάξει έκθεση σχετικά μέ τό θέμα τής ί- 
δρύσεως σχολής.

'Επειδή τά υπάρχοντα στοιχεία δέν ήταν άρκετά, δ συν
τάκτης τής έκθέσεως προχώρησε σέ άναζήτηση καί άλλων, ή 
πηγή τών όποιων θά προσδιοριστεί πιό κάτω.

Ή  σχετική έρευνα είχε άναγκαστικά δρισμένους περιορι
σμούς: πρώτο, σύμφωνα μέ τούς όρους τοϋ έγγράφου του ΥΠΠΕ 
ή έρευνα έπρεπε νά περιοριστεί μόνο στή μελέτη τών κύριων 
ειδικοτήτων τίς όποιες προκειμένου νά άκολουθήσει δ υπο
ψήφιος σπουδαστής είναι άπαραίτητο νά έχει άπολυτήριο γυ
μνασίου. ‘Επομένως, στούς στόχους τής έρευνας δένπεριλαμ- 
βάνοταν ή μελέτη τών είδικοτήτων, τών βοηθητικών στήν πα
ραγωγή καί έπεξεργασία τών κινηματογραφικών καί τηλεοπτι
κών ταινιών. Δεύτερο, τό μέγεθος τής σχολής, ή πιθανή το
ποθεσία της καί τό είδος τής δργανώσεώς της δέν άπασχόλη- 
σαν τήν έρευνα γιατί είναι παράγοντες πού μπορούν νά έξε- 
ταστοϋν σ'ένα δεύτερο στάδιο μετά τήν κατ'άρχήν άναγνώρι- 
ση τής σκοπιμότητας ίδρύσεως μιας κρατικής κινηματογραφι
κής σχολής. Τρίτο, ή έρευνα δέν έλαβε έπίσης υπόψη τά ο ι 
κονομικά δεδομένα τά όποια μπορεί νά θεωρηθούν παράγοντες 
άποφασιστικοί γιά τήν ίδρυση μιάς σχολής αύτοΰ τού είδους. 
Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε, δτι τό πρόβλημα δέν μπορεί νάτε- 
θεϊ στό έπίπεδο τού κόστους ένάρξεως καί λειτουργίας μιάς 
κρατικής σχολής γιά τόν κινηματογράφο-τηλεόραση, άλλά στό 
έπίπεδο τής άποδοχής, άπό τούς κρατικούς φορείς, τής έν- 
σωματώσεως τής παραγωγής ταινιών, γιά δποιεσδήποτε χρή
σεις καί λειτουργίες, στά άναπτυξιακά προγράμματα τής χώ
ρας. Σ'αύτή τήν περίπτωση δέν υπάρχει θέμα άνταγωνισμοΰ 
μεταξύ τών διαφόρων κρατικών φορέων γιά τήν άνεύρεση "τών 
πόρων πρός ένίσχυση τού ένός ή τού άλλου άναπτυξιακού προ
γράμματος άλλά συνεργασίας γιά τήν έπίτευξη τών κυβερνη
τικών στόχων.

Σέ μιά χώρα τού έπιπέδου τής οίκονομικής άναπτύξβος τής 
‘Ελλάδας τό πρόβλημα τής Ιδρύσεως μιάς κρατικής σχολής κι
νηματογράφου καί τηλεοράσεως τοποθετείται στή συνεργασία 
τών κρατικών φορέων πού είναι υπεύθυνοι γιά τήν πολιτι
στική καί τήν περιφερειακή άνάπτυξη, καθώς καί γιά τήν ά- 
νάπτυξη τής παιδείας καί τών Μέσων Μαζικής 'Επικοινωνίας.

'Ακριβώς αυτή ή άρχή προσδιόρισε τόν τρόπο τής έρευνας 
καί καθόρισε τούς στόχους της.
2. Στόχοι Έρευνας

Οί στόχοι τής έρευνας είναι βασικά δύο:
I. ‘0 πρώτος στόχος άποβλέπει στήν έπισήμανση τών κοινω
νικών λειτουργιών καί έπιπτώσεων τών δύο μέσων καί τών
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χρήσεων καί χρησιμοποιήσεων τους άπό τίς διάφορες κοινωνίες. Βασικό 
στήν περίπτωση αύτή είναι νά έξακριβωθεΐ ώς πιό βαθμό ό κινηματογρά
φος θεωρείται τέχνη άπό τίς διάφορες κοινωνίες ή ό κινηματογράφος κι 
ή τηλεόραση θεωροΟνται καί άντιμετωπίζονται σάν μέσα άνόδου τού πο- 
λιτιχοΟ έπιπέδου ένός λαοΟ. 'Η ίδρυση τής σχολής μπορεί,σ αύτό τό 
πλαίσιο,νά κριθεΐ σκόπιμη έφ’δσον άναγνωριστεΐ ή συμβολή της στήν ά- 
νύψωση τοΟ κινηματογράφου καί έμμεσα τοΟ πνευματικοΟ έπιπέδου τοΟ 
λαοΟ. _ _
I I .  Ό  δεύτερος στόχος άποβλέπει στή διερεύνηση τών συνθηκών που έ- 
πικρατοΟν σήμερα δχι μόνο στή χώρα μας άλλά και διεθνώς άπό άποψη πα
ραγωγής στούς τομείς τοΟ κινηματογράφου καί τής τηλεοράσεως. Επι 
πλέον, άποβλέπει στή διαπίστωση τής δυνατότητας άπορροφήσεως τοΟ δυ
ναμικοί) πού θά έξέρχεται άπό μιά κρατική σχολή.

3 .‘Ενέργειες γιά τήν Επιτυχία τών Στόχων τής “Ερευνας

Γιά τήν έπιτυχία τοΟ πρώτου στόχου συγκεντρώθηκε υλικό άπό τίς έ- 
Εής πηγές:
I . Άρθρα καί βιβλία μέ πληροφορίες γιά τις διάφορες σχολές κίνημα -  
τογράφου καί τηλεοράσεως του έξωτερικού καθώς έπισης γιά τις  κοινω
νικές λειτουργίες, έπιπτώσεις, χρήσεις καί χρησιμοποιήσεις τών δύο 
μέσων.
I I .  Σχολές τοΟ έξωτερικού.

“Αν καί δλες οι σχολές δέν άπάντησαν στό έρωτηματολόγιό μας, δμως 
πολλές έστειλαν έντυπα πού περιείχαν πληροφορίες καί γιά άλλες σχο- 
λές. _

Γιά τήν έπιτυχία τοΟ δεύτερου στόχου συγκεντρωθήκαν στοιχεία άπο:

α. άτομα πού λόγώ θεσεως στον κρατικό οργανισμό θά μπορούσαν νά έχουν 
μιά σαφή γνώμη στό θέμα αύτό. ’Εδώ περιλαμβάνονται και οι αρμόδι-· 
οι τοΟ ΥΠΠΕ, τοΟ ‘Υπουργείου Βιομηχαυίας5 τής Γεν.Γραματείας Τό
που.

β. έππροσώπους τοΟ σωματείου σκηνοθετών-μιας ειδικότητας που κατ ε
ξοχήν αντιπροσωπεύει τόν κινηματογράφο καί τήν τηλεόραση-καί τής 
ταινιοθήκης τής ‘Ελλάδας.

γ. ΕΡΤ & ΥΕΝΕΔ
δ. ιδιωτικός σχολές κινηματογράφου καί τηλεοράσεως.

Ή συγκέντρωση τοΟ ύλικοϋ γιά τήν έξυπηρέτηση τοΟ στόχου αύτοΰ 
παρουσίασε δυσκολίες πού όφείλονται κυρίως στό γεγονός δτι δέν υπάρ
χουν στατιστικές γιά τήν έπαγγελματική άπασχόληση(πλήρη, μερική κλπ3 
τών κινηματογραφιστών. ‘ Επίσης δέν υπάρχει μητρώο τών κινηματογραφι
στών τών διάφορων ειδικοτήτων. Μέ έξαίρεση τή σχολή Σταυράκου ή ό
ποια έχει έκδώσει τήν ιστορία της κ<ρ.ί άπό τήν όποια ένα μεγάλο μέρος 
τού έρωτηματολογίου πού στείλαμε βρήκε άπάντηση, οί άλλες σχολές δέν 
άπάντησανΌτά έρωτήματά μας.

‘ Η έλλειψη στατιστικών στοιχείων δυσκόλεψε τήν παρουσίαση μιας 
πραγματικής εικόνας γιά τή σημερινή κατάσταση τής άπασχολήσεως τών 
κινηματογραφιστών καί γιά τίς έπαγγελματικές προοπτικές τους.

Πρέπει νά σημειωθεί δτι ό δεύτερος στόχος τής έρευνας θά προταθεΐ 
ένώ ό πρώτος θά άναπτυχθεϊ στό παράρτημα τής έκθέσεως. "Η εισήγηση 
δμως θά λάβει ύπόψη δχι μόνο τά άποτελέσματα άπό τήν έρευνα τής έλ- 
ληνικής κινηματογραφικής πραγματικότητας άλλά καί τήν κατάσταση δπως 
έχει διαμορφωθεί διεθνώς καί μάλιστα σέ χώρες τοΟ οικονομικού έπιπέ
δου άναπτύξεως τής Ελλάδας.

4. *Η Ελληνική Κινηματογραφική Πραγματικότητα

*0 έλληνικός κινηματογράφος έμφανίξεται στόν έλληνικό χώρο τήν 
πρώτη δεκαετία τού αιώνα μας μέ ντοκυμανταΐρ ή ταινίες μικρού μήκους. 
Άπό τή δεκαετία τού 1920 ή παραγωγή άρχίζει νά γίνεται πιό συστημα
τική μέ μεγάλες δμως τεχνικές έλλείψεις οί όποιες άκόμη δέν έχουν ύ- 
περνικηθεΐ μολονότι μετά τό δεύτερο Ιδίως παγκόσμιο πόλεμο αυξήθηκε 
υπερβολικά ή παραγωγή χωρίς νά αυξηθεί άνάλογα καί ή ποιοτική της 
στάθμη.
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'Επί δεκαετίες καλλιεργήθηκε σχεδόν άποκλειστικά ό τύπος τού δρα
ματικού Κινηματογράφου(γιά τήν άνάλυση των διαφόρων τύπων κινηματογ
ράφου βλέπε στό παράρτημα) μέ βασική λειτουργία τή διασκέδαση τού 
έλληνικού κοινού καί κυρίως τών τάξεων πού δέν διαθέτουν άλλα μέσα 
διασκεδάσεως. Γι αύτό καί περιορίστηκε στό είδος έκεϊνο τής διασκε- 
δάσεως πού προσφέρει τήν άπόδραση άπό τήν μονοτονία τής ζωής χωρίς 
τήν ένεργοποίηση τού θεατή.

Στό διάστημα αύτό έγιναν καί μερικές, λιγοστές, προσπάθειες δημι
ουργίας ταινιών καλλιτεχνικά άξιολόγων καί μέ κάποιο "μήνυμα". Οΐ 
προσπάθειες αύτές άρχισαν νά παίρνουν μιά πιό σταθερή μορφή άπό τήν 
άρχή τής δεκαετίας τού 1960 μέ τήν καθιέρωση βασικά τού φεστιβάλ τής 
Θεσσαλονίκης, άλλων κρατικών ένισχύσεων καί τήν έμφάνιση κινηματογρα
φιστών, ιδίως σκηνοθετών, μέ κινηματογραφική έκπαίδευση στό έξωτερι- 
κό.

‘Εκτός άπό τό δραματικό κινηματογράφο οι άλλες μορφές, χρήσεις & 
λειτουργίες .τού κινηματογράφου είναι άνύπριρκτες ή βρίσκονται σέ έμ- 
βρυώδη κατάσταση. Πρέπει όμως νά σημειωθεί ή αύξηση τού άριθμού τών 
μικρών ταινιών πού παρατηρήθηκε στά τελευταία χρόνια. Αύτή ή αύξηση 
δείχνει μιά τάση καλλιέργειας τού ρητορικού κινηματογράφου μέ έννοι- 
ολογικό περιεχόμενο πού δίνεται μέσα άπό ένα κοινωνικό πρίσμα. Στόν 
ίδιο τύπο κινηματογράφου άλλά μέ στόχο τήν πληροφόρηση τού κοινού πά
νω σέ νέες μεθόδους καλλιέργειας τής γής μπορούν νά τοποθετηθούν καί 
όρισμένες ταινίες πού γίνονται γιά λογαριασμό τού “Υπουργείου Γεωρ
γίας. 'Εδώ θά μπορούσαν άκόμα νά άναφερθοΰν καί μερικές ταινίες μι
κρού μήκους μέ τουριστικό περιεχόμενο. Αύτές όμως μέι,τό νά ένισχύουν 
τήν ιδέα τού τουριστικού φολκλορισμού δέν συντελούν στήν πολιτιστική 
άνάπτυξη άλλά στήν παρακμή τής ζωντανής έλληνικής κουλτούρας.

Ή καλλιέργεια μιας μορφής μόνο κινηματογράφου, τού δραματικού & 
μάλιστα μέ Ιδιαίτερη έμφαση στή λειτουργία τής διασκεδάσεως άποτελεΐ 
πιθανόν τό βασικό λόγο γιά τόν όποίο τό έλληνικό κράτος δέν έδωσε μέ
χρι σήμερα προσοχή στήν έκπαίδευση είδικευμένου προσωπικού γιά τή πα
ραγωγή καί έπεξεργασία κινηματογραφικών ταινιών.

Οί “Ελληνες Ιθύνοντες, ύπεύθυνοι τών διαφόρων προγραμματισμών ο ί-  
κονομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής άναπτύξεως, τέκνα τής γραπτής 
κουλτούρας, μέ δυσκολία μπορούν νά κατατάξουν ένα κινηματογραφικό 
έργο στήν κατηγορία τής τέχνης. 'Ακριβώς έπειδή τά άντιληπτικά τους 
πρότυπα έχουν διαμορφωθεί άπό τή γραπτή κουλτούρα μέ δυσκολία μπο
ρούν νά δεχθούν καί τό ρόλο τού κινηματογράφου-τηλεοράσεως στήν άνά
πτυξη τών τομέων τής παιδείας καί τής έπιστήμης.

"Ετσι, ό τομέας κινηματογράφος-τηλεόραση έμεινε έξω άπό τό άμεσο 
κρατικό ένδιαφέρον' καί ή έκπαίδευση είδικευμένων κινηματογραφιστών, 
άφέθηκε στή τύχη της. Οί άνάγκες στόν τομέα αύτό άντιμετωπίστηκαν ά
πό:

α. άτομα ποό ήλθαν στόν κινηματογράφο άπό άλλους έπαγγελματικοός το
μείς καί σιγά-σιγά άπε'κτησαν-δσοι άπέκτησαυ-έμπειρικη γνώση των 
τεχνικών λεπτομερειών τοΟ κινηματογράφου.

β. αποφοίτους άδιαβάθμητωυ κινηματογραφικών σχολών.
γ. άτομα πού άπε'κτησαν μιά ειδικότητα, κυρίως τοΟ σκηνοθε'τη, έπειτα 

άπό σπουδές σέ κινηματογραφικά κέντρα έκπαιδεόσεως του έξωτερικοΟ.

Οί σχολές πού είναι πέντε στήν Αθήνα καί ένα παράρτημα σχολής 
τής 'Αθήνας στή Θεσσαλονίκη, ίδρύθηκαν κατά τήν άκόλουθη χρονολογική 
σειρά:
"Λυκ. Σταυράκου" 1950(άριθμ.άποφάσεως 65090/28.8)
"Ν ικ .' Ιωαννίδη" 1956(άριθμ.άποφάσεως 31103/623)
"Στυλ.Μωϋσείδη" 1962(άριθμ.άποφάσεως 29138/24.7)
"Παν.Παπαντωνόπουλου" 1962(άριθμ.άποφάσεως 34510/24.7)
"Σταυράκου"(Θεσσάλ.) 1967(άριθμ.άποφάσεως 69889/26.9)
"Γ.Μπέλλου" 1972(άριθμ.άποφάσεως 18286/5.9)

Οί σχολές αύτές καλύπτουν μέρος μόνο τών γνωστών κινηματογραφικών 
ειδικοτήτων, συγκεκριμένα, 5 σχολές προσφέρουν τήν είδικότητα τού 
σκηνοθέτη, 4 τού σκηνογράφου, 3 τού είκονολήπτη, 1 τού χειριστή,άκό
μα, δύο έχουν τμήματα ήθοποιών κινηματογράφου. Τά χρόνια σπουδών ε ί
ναι τρία γιά όλες τίς ειδικότητες.



Οί σχολές αυτές 6£ν έχουν Αναγνωριστεί ώς Ανώτερες Από τό κράτος 
μολονότι γιΑ τήν ειδικότατα τοΟ σκηνοθέτη καί τοΟ σκηνογρΑψου Απαι
τείται Απολυτήριο γυμνασίου.

Ή νομική υπόσταση των σχολών είναι έπόμενο νΑ έπιδρά στό γόητρό 
τους καί κατΑ συνέπεια στήν ποιότητα τής έκπαιδεύσεως πού προσφέρουν 
στους σπουδαστές. Συγκεκριμένα, οί ικανοί Απόφοιτοι γυμνασίου προτι- 
μοΟν τίς Ανώτερες καί Ανώτατες κρατικές σχολές πού παρέχουν διπλώμα
τα Αναγνωρισμένα καί δίνουν τή δυνατότητα στους Αποφοίτους νΑ βρούν 
εύκολα έπαγγελματική Απασχόληση μέσα στό έλληνικό οίκονομικο-κοινω - 
νικό σύστημα.

Αύτό σημαίνει ότι έκτός Από τίς ειδικότητες γιΑ τίς όποιες δέν Α
παιτούνται γυμνασιακές γνώσεις, οί ύπάρχουσες Αδιαβάθμητες σχολές κι- 
νηματογρΑφου καί τηλεορΑσεως παίρνουν, μέ υποτυπώδεις έξετάσεις,τούς 
άποτυχόντες στίς είσαγωγικές έζετάσεις των πανεπιστημιακών σχολών κι 
όσους γιΑ διάφορους λόγους έπιθυμούν να τύχουν τού εύεργετήματος Α
ναβολής κατατάζεως στό στρατό. 'Εκείνοι πού γράφονται λόγω κλίσεως & 
γιά τήν ικανοποίηση προσωπικών παρορμήσεων είναι λίγοι. Αύτό φαίνεται 
καί Από τόν πίνακα πού δημοσίευσε τό 1973 ή Διεύθυνση Ανθρώπινου δυ
ναμικού τού τότε ύπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής καί Προγραμματισ
μού πού δείχνει τή σχέση Ανάμεσα στό σύνολο τών σπουδαστών Από τή μιά 
πλευρά καί τών Αποφοίτων τού ίδιου έτους Από τήν Αλλη.

Ειδικότητες Σύνολο σπουδαστών Σύνολο έγγραφέντων 
τό 1973

' Απόφοιτοι

Σκηνοθέτες 278 167 20
Εικονολήπτες 103 40 4
Σκηνογράφοι 5 - 2
' Ηθοποιοί 13 7 2
Χειριστές 47 - 6

Πρέπει νΑ σημειωθεί ότι στίς στατιστικές τών άλλων χρόνων οί αριθμοί 
δίνονται συνολικά γιά όλες τίς είδικότητες.

"Οπως Αναφέρθηκε, οί σχολές, μέ έξαίρεση τού Σταυράκου, δέν μάς 
έστειλαν τίς σχετικές πληροφορίες ώς πρός τούς Αριθμούς καί τά ποσο
στά τών σπουδαστών καί τών Αποφοίτων τους κατά ειδικότητα στα χρόνια 
λειτουργίας τους. 'Από τούς 2897 σπουδαστές πού γράφτηκαν στή σχολή 
Σταυράκου στό διάστημα 1950/51-1973/74 Αποφοίτησαν 845, δηλαδή τό 
30%.

‘ Ο μικρός Αριθμός έκείνων πού Αποφοίτησαν κατά ειδικότητα σέ σχέ
ση μέ τούς γραμμένους ατούς καταλόγους τών σχολών δέν όφείλεται βέ
βαια στήν τήρηση αύστηρής διαδικασίας έπιλογής μέσα στίς σχολές, πού 
λειτουργούν χωρίς ούσιαστικό κρατικό έλεγχο.

'Εκτός Από τόν παράγοντα "νομική ύπόσταση" πού έπιδρά δυσμενώς στή 
παιδεία πού παρέχουν οί ιδιωτικές σχολές κινηματογράφου καί τηλεορά- 
σεως, υπάρχουν καί άλλοι παράγοντες πού μειώνουν τήν άποδοτικότητά 
τους. ‘ Ο πιό βασικός είναι ό οίκονομικός. Επειδή ή έκπαίδευση στούς 
τομείς αύτούς είναι δαπανηρή, οί σχολές πού είναι κερδοσκοπικές έπι- 
χειρήσεις, δέν μπορούν νά προσφέρουν άρτία έκπαίδευση Από άποφη έπο- 
πτικών καί τεχνικών μέσων, προγραμμάτων διδασκαλίας καί πρακτικής ά- 
σκήσεως.

5. Θετικοί καί 'Αρνητικοί Παράγοντες στό Θέμα τής *Ιδρύσεως Κρατικής
Σχολής.

Τά στοιχεία πού παρουσιάζονται στό παράρτημα καί πού άναφέρονται 
στίς μορφές (τύπους), χρήσεις, χρησιμοποιήσεις, λειτουργίές καί κοι
νωνικές έπιπτώσεις τού κινηματογράφου καί τής τηλεορΑσεως διεθνώς 
συγκρινόμενα μέ τά αντίστοιχα Από τόν έλληνικό χώρο, Αποδεικνύουν πε
ρίτρανα ότι ή ‘ Ελλάδα έχει ύστερήσει σημαντικά στόν τομέα τής έκμε- 
ταλλεύσεως τών διαφόρων ιδιοτήτων τών δύο μέσων σέ σχέση πρός χ~. ^ες 
όχι μόνο μέ ύφηλότερο βαθμό οικονομικής άναατύζεως Αλλά Ακόμα καί χα
μηλότερο.

Βασική αίτια  τής καταστάσεως αύτής έχει θεωρηθεί Από όλους τούς 
Αρμόδιους φορείς ή έλλειφη κρατικής Σχολής πού θά έχει τήν ευθύνη τής 
έκπαιδεύσεως κατάλληλου προσωπικού κατά είδικότητες. Ή έκπαίδευση
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πού παρέχεται άπό τις άδιαβάθμητες ιδιωτικές σχολές, γιά τούς λόγους 
ηού άυαφέρθηκαυ, δέν θεωρείται σοβαρή ούτε μπορεί νά άυταποκριθεϊ 
στις σύγχρονες απαιτήσεις τής έκπαιδεύσεως στόν κινηματογράφο καίτήν 
τηλεόραση.

Πέρα άπό τή διαπίστωση ότι ό κινηματογράφος στήν 'Ελλάδα γενικά 
βρίσκεται σέ χαμηλό έπίπεδο καί άπό τήν πεποίθηση ότι ή άνοδος τού 
έπιπέδου του μπορεί νά έπιτευχθεΐ μόνο μέ τήν ίδρυση μιας κρατικής 
Σχολής άνώτερης ή άνώτατης, έκεϊνοι πού ύποστηρίζουν λύση τής κρα
τικής Σχολής προβάλλουν καί τούς έ£ής ειδικότερους λόγους:

α. είναι άνάγκη νά δημιουργηθεΐ ένας ελληνικός κινηματογράφος.Με τόν 
δρο ελληνικός κινηματογράφος νοείται ή έκφραση, με'σα άπό τόν 
κινηματογράφο, τών διαφόρων τομέων της ελληνικής πραγματικότητας, 
μέ μιά οργανωμένη ιδιομορφία. Οι προσπάθειες που έγιναν τά τελευ
ταία χρόνια μέ αυτό τό σκοπό άπέτυχαν. ’Ελπίζεται δτι μιά σχολή 
θά ανεβάσει τό έπίπεδο των κινηματογραφιστών οϊ όποιοι, μέ τή βο
ήθεια των γενικών συνθηκών που έπικρατοΟν στήν 'Ελλάδα καί τήν α
φθονία τών πολιτιστικών πόρων* θά δημιουργήσουν τόν έλληνικό κινη- 
ματογράφο-τηλεόραση.

β. έφ’δσον 6 κινηματογράφος-τηλεόραση θεωρείται μέσο έξυψώσεως τοΟ 
πολιτιστικοί) έπιπέδου μιας χώρας καθώς έπίσης μέσο άντιμετωπίσεως 
τών πραγμάτων άπό ένα κοινωνικό πρίσμα, πρέπει δσοι άσχολοΟνταιμ’ 
αυτόν νά έχουν τήν κατάλληλη παιδεία ποό θά τοός ευαισθητοποιήσει 
στήν άντιμετώπιση αυτών τών προβλημάτων, καί θά τοός βοηθήσει νά 
συνειδητοποιήσουν τί λένε καί τί κάνουν. 'Η άνόψωση τοΟ πνευματι
κοί) καί μορφωτικοί) έπιπέδου τών 'Ελλήνων καί ή κριτική τής ελλη
νικής κοινωνίας δέν μποροΟν νά άφεθοΟν σέ άτομα ποό δέν έχουν τήν 
κατάλληλη κατάρτιση.

γ. ή κρατική Σχολή άμεσα θά έζυπηρετήσει τήν άνάγκη τής έκπαιδεόσεως 
ικανών κινηματογραφιστών. "Εμμεσα δμως θά βοηθήσει στή διάδοση τοΟ 
κινηματογράφου σέ εΰρότερες λαϊκές ·.. ομάδες. Οι τεχνολογικές εξε
λίξεις τών μηχανημάτων, όπως π.χ. ή SUPER 8 καί ή κασέτα, δίνουν 
τή δυνατότητα άπομυθοποιήσεως τών δυσκολιών τής δημιουργίας μιας 
ταινίας καί έπιτρέπουν σέ περισσότερα άτομα νά μάθουν αυτή τή 
γλώσσα. Μέ τή διάδοση αυτή προκύπτει καί κοινωνικό όφελος, γιατί 
περισσότεροι "Ελληνες θά άποκτήσουν τήν ικανοποίηση τοΟ δημιουρ
γοί), ένα συναίσθημα ποό καί μόνο του βοηθεί στήν ψυχική καί πνευ
ματική καλλιέργεια τοΟ άτόμου.

δ. τό θέμα τής ίδρόσεως μιας κρατικής σχολής κινηματογράφου καί τη- 
λεοράσεως συνδέεται καί μέ τήν προσεχή ένταξη τής 'Ελλάδας στήν 
Κοινή 'Αγορά, καί τήν ευθυγράμμιση τής χώρας α)πρός τήν πολιτική 
τής εΰρείας καί ποικίλης χρησιμοποιήσεως τών δόο μέσων καί
β) πρός τόν τόπο τής έκπαιδεόσεως ποό άκολουθεΐται άπό τά κράτη- 
μέλη τής κοινότητας.

ε. ό κινηματογράφος, ή τηλεόραση καί οί νεώτερες μορφές τών οπτικοαπ 
κουστικών μέσων λόγω τής βασικής τους λειτουργίας, τής έπικοινω- 
νίας, θεωροΟνται δτι είναι τό κεντρικό νευρικό σύστημα τής ανθρω
πότητας, τό όποιο συνδέει υπάρξεις κατά τρόπο άνάλογο πρός έκεϊνο 
μέ τό όποιο τό άτομικό νευρικό σύστημα συνδέει τό άτομο μέ τό σώ
μα του.
'Ο κινηματογράφος-τηλεόραση ώς μέσο διασκεδάσεως καί καλλιτεχνι
κής εύαισθητοποιήσεως τών άνθρώπων άξίζει νά μελετηθεί έπιστημο- 
νικά. 'Η ίδρυση δμως μιάς κρατικής σχολής κινηματογράφου καί τη- 
λεοράσεως κρίνεται σκόπιμη κυρίως γιά τή λειτουργία τής επικοινω
νίας, σ’δλες της τίς διαστάσεις.

στ.τέλος, μέ τήν ίδρυση τής σχολής θά έπιτευχθεΐ μείωση του ποσοό 
τής έξαγωγής συναλλάγματος. Στήν πρώτη φάση, ή μείωση, ποό θά εί
ναι μικρή, θά οφείλεται στό συνάλλαγμα πού στέλνεται στοός Ελλη
νες σπουδαστές τών κινηματογραφικών σχολών του έξωτερικοΟ. Οι 
σπουδαστές αυτοί μεταβαίνουν στό έξωτερικό γιατί δέν υπάρχει ανα
γνωρισμένη κρατική σχολή κινηματογράφου στή χώρα μας. Στή δεύτερη 
φάση ή μείωση, ποό θά είναι μεγάλη, θά προέλθει άπό τήν κατάρτιση 
ικανών στελεχών τά όποια θά συμβάλουν στήν ποιοτική άνόψωση τοΟ 
έλληνικοΟ κινηματογράφου. Αύτό έχει ώς άποτέλεσμα τή στροφή τοΟ
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χοενοΟ που ενδεαφέρεταε γεά τάυ χενηρατογράφο κοεότηταε πρ<5ε τεε 
έλληνεχές ταενέες, νε' ανάλογη νιεεωση τοΟ άρεθμοΟ των εεσαγωμένων 
ταενεών χαε άντεστοεχη αύξηση τής παραγωγής έλληνεχών ταενεώέ).Τώ
ρα είσάγονταε 500 περεπου ξένεε ταενέες τ<5 χράνο γεά τες 4ποέεε , 
δεατέθεταε συνάλλαγμα ΰψουε 2,5 περεπου έχ.δολλαρε’ων.

*Η πολετεκή πού άποβλέπεε στήν εδρυση μεάς άνώτερης Λ άνώτατης 
σχολής κενηματογράφου καί τηλεοράσεως πηγάζεε βασεκά Λπό μεά φελοσο— 
φέα πού θεωρεί τόν κενηματογράφο καί τήν τηλεόραση ώς μέσα έζυψωσεως 
τού πολετεστεκοΟ έπεπέδου τής χώρας καί πού £χεε σάυ στόχο τήν κατα
πολέμηση τοΟ κενηματογραφεκού άναλφαβητεσμού των μαζών.

'Αρμόδεοε κρατεκοί φορείς καί άντεπρόσωποε τών κενηματογραφεστών, 
πού δεαπνέονταε άπό αύτή τή φελοσοφία είσηγοΟνταε τήν ίδρυση μεάς 
κρατεκής σχολής κενηματογράφου καί τηλεοράσεως.

Τό πρόβλημα όμως τής Ιδρύσεως μεάς σχολής κρατεκής στόν τομέα αύ- 
τό έχεε καί τίς άρνητεκές του πλευρές λόγω τής ύπάρζεως παραγόντων 
πού δέν πρέπεε νά άγνοηθοΟν έστω καί άν τά θετεκά στοεχεεα εϊναε πο
λύ Ισχυρά καί συνηγορούν ύπέρ τής άμεσης ίδρύσεώς της.

Κατ'άρχήν τό ότε ή ‘ Ελλάδα ύστερεε στό θέμα τής παροχής κρατεκής 
κενηματογραφεκής καί τηλεοπτεκής παεδείας άνωτέρου έπεπέδου έναντε 
χωρών τού ίδεου οίκονομεκού καί πολετεστεκοΟ έπεπέδου εϊναε μεά άναμ- 
φεσβήτητη πραγματεκότητα. Εϊναε έπίσης όμως πραγματεκότητα ότε έζ- 
ίσου χρήσεμοε τομείς γνώσεως καί τέχνης πού προσφέρονταε καί στά τρί
α έπίπεδα έκπαεδεύσεως άπό τά άλλα κράτη δέν καλύπτονταε άπό τό έλ- 
ληνεκό έκπαεδευτεκό σύστημα. Έτσε, μπορεί νά τεθεί σάν πρόβλημα ότε 
τό θέμα τής έδρύσεως σχολών πού νά καλύπτουν όλους τούς γνωστούς το
μείς γνώσεως καί τέχνης πρέπεε νά άντεμετωπεστεί στήν όλότητά του ή 
έφ'όσον αύτό δέν εϊναε έφεκτό, κάτω άπό τίς παρούσες συνθήκες,νά κα- 
θορεστεε μεά σεερά προτεραεότητας στήν εδρυση τών σχολών ή τομέων πού 
δέν υπάρχουν στό άνώτερο έκπαίδευτεκό σύστημα τής χώρας μας.

Δέν θά πρέπεε νά μάς δεαφεύγεε τό γεγονός, ότε στήν άρχή ή άπόφα- 
ση γεά τήν εδρυση στό έζωτερεκό σχολών κενηματογράφου δεαπνεόταν άπό 
μεά φελοσοφία πού έξυπηρετούσε τή βεομηχανία τής δεασκεδάσεως όταν ό 
κενηματογράφος άνθούσε. 'Ακόμη, πίσω άπό τήν έζυπηρέτηση τής λεετουρ- 
γίας τής δεασκεδάσεως κρύβονταν καί άλλοε σκοποί, κυρίως προπαγανδε- 
στεκοί τών πολετεκο-οεκονομεκών Ιδεών καί τού πολετεσμεκού συστήμα
τος τής συγκεκρεμένης χώρας.

"Οσο καί άν ή φελοσοφία τής βεομηχανίας τής δεασκεδάσεως άπορρί- 
πτεταε σήμερα καί σάν σκέψη άκόμη γεατί δημεουργεί τήν έντύπωση ότε 
τό κράτος δέν ένδεαφέρεταε γεά τήν πνευματεκή καλλεέργεεα τού λαού 
άλλά γεά τή δεασκέδασή του μόνο, ωστόσο σάν κίνητρο γεά τή δημεουργί- 
α σχολών ήταν Ισχυρό.

Σήμερα όμως ό κενηματογράφος δεεθνώς δεέρχεταε κρίση μέ άποτέλεσ- 
μα νά έπετείνεταε ένα πρόβλημα πού ήταν πάντοτε όζύ γεά τούς άποφοί- 
τους τών σχολών, τό πρόβλημα, δηλαδή, τής έπαγγελματεκής τους άποκα- 
ταστάσεως.

Τό ίδεο συνέβη καί στήν Ελλάδα" ή έμφάνεση τής τηλεοράσεως
στόν έλληνεκό χώρο ύπήρζε παράγοντας άνασταλτεκός στήν άνοδεκή πο
ρεία τού έλληνεκού κενηματογράφου, τόσο τού έμπορεκού όσο καί τού ά- 
νεζάρτητου(καλλετεχνεκού). 'Επί πλέον, ή τηλεόραση συντέλεσε στή μεί-  
ευση τής παραγωγής κενηματογραφεκών ταενεών καί τής είσπράξεως είσε- 
τηρίων άπό έλληνεκές ταενίες.

"Εως τό τέλος τής δεκαετίας τού 1960 ή έτήσεα παραγωγή ταενεών με
γάλου μήκους έφθανε καί ζεπερνούσε πολλές φορές τίς έκατό. ‘Από τό
1970, όπότε ή τηλεόραση βασεκά δεαδίδεταε στή χώρα μας, άρχίζεε νά
πέφτεε ή παραγωγή ταενεών κατακόρυφα. 'Ιδίως άπό τό 1972 καί μετά ή 
έτήσεα παραγωγή κατέβηκε άπό τό μεσό τής προηγουμένης δεκαετίας στες 
10-15 ταενίες, άρεθμό πού έκφράζεε τή σημερενή πραγματεκότητα.

Ανάλογη εϊναε καί ή πτώση τών είσετηρίων πού έκοβαν οί έλληνεκές 
ταενίες, οί όποιες στό παρελθόν πραγματοποεούσαν τό 50% τών είσετη
ρίων πού δεατίθεντο σ'δλη τή χώρα. Στό δεάστημα 1966-1971 άπό τό συ- 
νολεκό άρεθμό τών είσετηρίων οί έλληνεκές είχαν ένα ποσοστό πού κυ- 
μαενόταν στό 35-40%. Άπό τό 1972 τά ποσοστά πέφτουν σέ χαμηλά έπίπε
δα όπως φαενεταε καί άπό τόν άκόλουθο πίνακα:
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Ετος Ποσοστό έπί του συνολικού 
άριθμού τών εισιτηρίων.

1972- 73
197 3- 74
1974- 75

24,75% 
16,4 % 
11,30%

Στήν κατακόρυφη αύτή πτώση τών εισιτηρίων τών έλληνικών ταινιών έ
παιξε σημαντικό ρόλο καί ή καθιέρωση τηλεοπτικών προγραμμάτων μέ έλ- 
ληνικές ταινίες.

‘ Η μείωση τής παραγωγής ταινιών καί ή άντίστοιχη μείωση τών ε ί -  
σιτηρίων δημιούργησαν πρόβλημα ανεργίας στούς κινηματογραφιστές. Δυ
στυχώς ή κατάσταση δέν προβλέπεται νά άλλάξει’ ό ρυθμός τής παραγω
γής ταινιών μεγάλου μήκους δέν μπορεί νά έπανέλθει σύντομα στά παλιά 
έπίπεδα." Ισως μάλιστα νά μειωθεί άκόμα περισσότερο γιατί καί τά ση
μερινά έπίπεδα θεωρούνται ύψηλά άν σκεφθεΐ κανένας ότι μιά χώρα τής 
Κοινής 'Αγοράς όπως ή ‘Ολλανδία δέν παράγει περισσότερες άπό 4-5 ται
νίες μεγάλου μήκους τό χρόνο.

"Οπως τονίστηκε, ήδη, στοιχεία γιά τόν άκριβή καθορισμό τού άριθ- 
μού τών άσχολουμένων καί τών ύπο-άπασχολουμένων κινηματογραφιστών ό
λων τών είδικοτήτων δέν ύπάρχουν. ‘ Υπάρχουν όμως μρρικά στοιχεία πού 
μπορούν · νά μας όδηγήσουν σέ άσφαλή συμπεράσματα ώς πρός τήν κυρία 
κινηματογραφική είδικότητα, τού σκηνοθέτη. Συγκεκριμένα, άπό τό άρ- 
χείο τής πιό άναγνωρισμένης σχολής, κινηματογράφου καί τηλεοράσεως, 
τού Λυκ.Σταυράκου, προκύπτει ότι σέ διάστημα 20 περίπου χρόνων (1950 
/5Χ—1973/74)έχουν άποφοιτήσει 328 σπουδαστές. Άπ'αύτούς ένα 30% θε
ωρείται έπιτυχημένοι. Αύτό σημαίνει ότι τό 70% έξαναγκάστηκε νά άλ- 
λάξει προσανατολισμό ένώ οί ύπόλοιποι άντιμετωπίζαυν προβλήματα έπι- 
βιώσεως. Ό  άριθμός τών σκηνοθετών στήν εικοσαετία αύτή είναι μεγα
λύτερος" στόν άριθμό τών „328 πρέπει νά προστεθούν οί άπόφοιτοι καί 
τών άλλων σχολών τού έσωτερικοΰ καθώς έπίσης τού έξωτερικοΰ καί όσοι 
προήλθαν άπό άλλες ειδικότητες ή έπαγγέλματα. "Ετσι δέν βρισκόμαστε 
έξω άπό τήν πραγματικότητα άν ίσχυριστούμε ότι στήν περίοδο αύτή τών 
είκοσι χρόνων δ άριθμός τών ‘ Ελλήνων σκηνοθετών τού κινηματογράφου & 
τής τηλεοράσεως πέρασε τούς 400. Ά π ’αύτούς μιά ενεργητικότερη συμ
μετοχή έχουν τά 200 μέλη τής ‘ Ενώσεως Σκηνοθετών, χωρίς αύτό νά ση
μαίνει ότι ό άριθμός αύτός ύποδηλώνει καί άριθμό έπιτυχόντων, δεδο
μένου ότι στήν "Ενωση μπορεί νά γραφτεί όποιος έχει γυρίσει έστω καί 
μιά φορά μιά ταινία μικρού μήκους.

"Αν ληφθεΐ ύπόψη ότι πάνω άπό 200 άτομα πού σπούδασαν σκηνοθεσία 
έγκατέλειφαν τό έπάγγελμα, καί άν τά 200 μέλη τής Ένώσεως θεωρηθούν 
σκηνοθέτες έν ένεργεία, γίνεται άντιληπτό ότι τό σημερινό έπίπεδο τής 
παραγωγής τών 10-15 ταινιών τό χρόνο καθιστά τά 3/4 περίπου τών σκη
νοθετών άνέργους. Στούς τελευταίους πρέπει νά προστεθεί καί ένα μι
κρός άριθμός σκηνοθετών πού δέν άποφασίζει νά έργαστεί έπειδή δέν 
βρίσκει ικανοποιητικές τις συνθήκες έργασίας. Μετά τήν πτώση τής πα
ραγωγής τών ταινιών μεγάλου μήκους ένα μεγάλο μέρος σκηνοθετών άπορ- 
ροφήθηκε άπό τή διαφήμιση καί τήν τηλεόραση.

Αύτή τή στιγμή τό 68,5% τών έκπομπών τής ΕΡΤ, δηλαδή 40 ώρες έβ- 
δομαδιαίως, καί τό 58,4% τών έκπομπών τής ΥΕΝΕΔ, δηλαδή 33 ώρες έβ- 
δομαδιαίως, καλύπτονται άπό προγράμματα έλληνικής παραγωγής. Προοπ
τική ύπάρχει νά αύξηθούν στό προσεχές μέλλον τά προγράμματα έλληνι
κής παραγωγής καί στούς δύο σταθμούς, κατά 3 ώρες στήν ΥΕΝΕΔ,κατά ά- 
προσδιόριστο άκόμη άριθμό ωρών στήν ΕΡΤ. Στίς 73 ώρες έκπομπής προ
γραμμάτων έλληνικής παραγωγής τήν έβδομάδα καί άπό τά δύο κανάλια πα
ρουσιάζονται 70 περίπου προγράμματα άπό τήν ΕΡΤ καί 80 άπό τήν ΥΕΝΕΔ. 
‘ Ο άριθμός αύτός θά ήταν ικανός νά άπορροφήσει σχεδόν όλο τό δυναμι
κό τών ‘ Ελλήνων σκηνοθετών άν οί έκπομπές ήταν ίσης "άξίας". "Ομως 
ένα μεγάλο μέρος είναι "στατικά" προγράμματα, όπως π.χ. οί είδήσεις 
(56 προγράμματα έβδομαδιαίως), οί έλληνικές ταινίες, παιγνίδια, συ
ζητήσεις κλπ. Τά προγράμματα αυτά πού καλύπτουν τά 2/3 περίπου τών 
έκπομπών δέν άπαιτοΰν σκηνοθέτες μέ ειδικές γνώσεις. Γι αύτό οί ά- 
μοιβές γιά τήν άπασχόληση τών υπευθύνων γιά τά προγράμματα αύτά ε ί
ναι τόσο μικρές ώστε δέν μπορούν νά θεωρηθούν άξιοσημείωτη πηγή ε ι
σοδήματος. "Εξάλλου γιά τό λόγο αύτό ή έπιμέλεια τών έκπομπών αύτών
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πολλές φορές άνατίθεται σέ υπαλλήλους των τηλεοπτικών σταθμών άντί 
ένός έπιμισθίου.

"Αν λάβουμε ύπόψη τή σημερινή δυνατότητα άπασχολήσεως των σκηνο
θετών στήν παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους ή μικροΟ μήκους,κατά πα
ραγγελία των ΥΠΠΕ, EOT καί άλλων κρατικών ή ήμικρατικών φορέων,στήν 
τηλεόραση καί .τ ις  διαφημίσεις, συμπεραίνουμε δτι ό άριθμός τών 200 
σκηνοθετών είναι τό άνώτατο όριο πού μπορεί νά άπορροφηθεΐ μέ τις 
παροΟσες συνθήκες στή χώρα μας. Καί άπ'αύτούς σήμερα ένα μεγάλο μέ
ρος ύποαπασχολεϊται γιατί τις περισσότερες καί τις πιό ένδιαφέρου- 
σες δουλειές παίρνουν οί πιό ικανοί ή όσοι κινοΟνται μέ μεγαλύτερη 
εόχέρεια στό κύκλωμα τής έργασίας καί τό έμπορικό.^

Παρ'όλο δτι άπό μερικές πλευρές διατυπώθηκαν εύοίωνες προβλέ
ψεις γιά βελτίωση τών συνθηκών, πρός τό παρόν ριζικές άλλαγές δέν 
προβλέπονται στούς δυό βασικούς τομείς: τόν έμπορικό κινηματογράφο, 
καί τήν τηλεόραση. 'Ακόμα καί ή τηλεόραση έχει φθάσει τό έπίπεδο τοΟ 
κορεσμού δεδομένου δτι δέν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξήσεως τών ώ- 
ρών τών έλληνικών έκπομπών. Γιά λόγους οικονομικούς,μορφωτικούς καί 
ένημερωτικούς ή TV είναι υποχρεωμένη νά προσφέρει προγράμματα καί 
ξένης παραγωγής.

6. Ή Σκοπιμότητα Ίδρύσεως Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου καί Τη-
λεοράσεως.

Είναι άναμφίσβήτητο δτι ή έρευνα γιά τήν έπαγγελματική άποκατάσ- 
ταση τών κινηματογραφιστών δέν εύνοεί εισήγηση υπέρ τής ίδρύσεως μί
ας κρατικής σχολής κινηματογράφου καί τηλεοράσεως "έπί τού παρόντος" 
γιατί αύτό θά έχει σάν άποτέλεσμα τή δημιουργία όξύτατων προβλημά
των άπασχολήσεως γιά τούς έργαζόμενους στή βιομηχανία "κινηματογρά- 
φος-τηλεόραση”. Σέ ορισμένες βασικές ειδικότητες δπως π.χ. τών σκη
νοθετών, τών σκηνογράφων καί τών εικονοληπτών θά προστεθούν στό ήδη 
ύπάρχον "άργοΰν δυναμικόν" αύτοί πού θά άποφοιτήσουν δχι μόνο άπό 
τήν Κρατική Σχολή άλλά καί αύτοί πού προέρχονται άπό ιδιωτικές σχο
λές καί σχολές τού έξωτερικού, καθώς έπίσης καί άπό τά STUDIOS. 
Βέβαια έχει διατυπωθεί ό Ισχυρισμός α) δτι αύτό άποτελεί παγκόσμιο 
πρόβλημα καί β) ότι τό κράτος δέν είναι υπεύθυνο γιά τήν έπαγγελμα
τική άπασχόληση τών άποφοίτων μιας σχολής τών όποιων ή σταδιοδρομία 
έξαρτάται άπό τήν άποδοχή τους ή μή άπό τό κοινό.

Παρ'δλα αύτά, μέ τήν ίδρυση μιάς κρατικής σχολής τό κράτος έπι- 
ζητεί νά καλύψει κάποιο τομέα, έπομένως άναλαμβάνει κάποια ήθική δέ
σμευση καί υποχρέωση πού άν δέν τήν τηρήσει ένδέχεται νά άντιμετω- 
πίση νέα προβλήματα πού άσφαλώς θά άναφυούν. Άλλά καί άπόοίκονομι- 
κή άποψη θά είναι άσύμφωρη ή ίδρυση μιάς κρατικής σχολής στόν τομέα 
τού κινηματογράφου, όταν άτομα μέ ταλέντο καί Ιδιαίτερη κλίση πρός 
ένα έπάγγελμα, μετά άπό άρκετά χρόνια είδικεύσεως άναγκαστοΰν νά 
στραφούν πρός άλλα έπαγγόλματα μιά καί δέν θά μπορούν νά άπασχολη- 
θοΰν στόν τομέα τους.

Τά άποτελέσματα τής έρευνας γιά τήν έπαγγελματική άποκατάσταση 
τών κινηματογραφιστών όδηγούν στό συμπέρασμα δτι, άν ληφθεί υπόψη τό 
κριτήριο αύτό μόνο, δέν είναι σκόπιμο νά ιδρυθεί κρατική σχολή κι
νηματογράφου καί τηλεοράσεως κάτω άπό τις παρούσες συνθήκες.

'Ακόμη καί τρείς λόγοι πού έχουν προβληθεί ώς ένισχυτικοί τής ι
δέας τής ίδρύσεως τής σχολής δέν άποτελοΰν ισχυρά έπιχειρήματα. *0 
πρώτος λόγος είναι ή άνοδος τής καλλιτεχνικής ποιότητας τού έλληνι- 
κοΰ κινηματογράφου. Ό  δεύτερος είναι ή χρήση τού κινηματογράφου-τη- 
λεοράσεως γιά παιδαγωγικο-έρευνητικούς σκοπούς καί ό τρίτος, ή χρή
ση τού κινηματογράφου ώς μέσου άναπτύξεως τής δημιουργικής ικανότη
τας τών νέων άτόμων μέ τήν έκμάθηση καί χρησιμοποίηση τής γλώσσας 
του.

Τό πρώτο έπιχείρημα μπορεί νά άντικρουσθεί μέ τόν Ισχυρισμό δτι 
ή ποιοτική άνοδος τού κινηματογράφου είναι συνάρτηση πολλών παραγό
ντων πέρα άπό τήν ύπαρξη ικανών στελεχών. Γιά τις λιγοστές ταινίες 
τής έτησίας παραγωγής τό πρόβλημα τών στελεχών μπορεί νά άντιμετω- 
πιστεί μέ τή χορήγηση υποτροφίας στούς κινηματογραφιστές καί τήν ά- 
ποστολή τους στό έξωτερικό. Τό δεύτερο καί τρίτο έπιχείρημα μολονό
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τι είναι ισχυρά δέν είναι άρκετά νά ανατρέφουν τήν αρνητική θέση στό 
θέμα τής ΐδρύσεως τής Σχολής. Ό  κινηματογράφος είναι ακόμη άγνωστος 
στήν ’ Ελλάδα. Γιά νά γίνει γνωστός πρέπει νά είσαχθεϊ σάν μάθημα στό 
σχολείο, γυμνάσιο ή λύκειο, μέ τριπλό στόχο:

α. να μυήσει τούς έλληνόπαιδες στην τε'χυη τοΟ κινηματογράφου 
β. νά τούς διδάξει τη γλώσσα τού κινηματογράφου 
γ. νά τους διδάξει την τεχνική μέ τήν όποια θά εκφράζονται & 

θά έπικοινωνοΟν διά τοΟ κινηματογράφου. Αΰτδς ό τριπλές 
στόχος δεν έχει την έννοια δτι τό σχολείο θά έκπαιδευσει 
σκηνοθέτες αλλά οτι ό μαθητής, χρησιμοποιώντας μιά μηχα
νή π.χ. SUPER 8 θά μπορεί νά έκφράσει τον εαυτό του μέ μιά 
τέχνη ποό κυριαρχεί στήν εποχή του.

Σ'αύτή τήν περίπτωση ή Σχολή δέν έζυπηρετεϊ άμεσα τούς σκοπούς αυ
τούς, έκτρς άν αλλάζει ριζικά τό σύστημα έκπαιδεύσεώς μας καί οΐ α
πόφοιτοί μας διορίζονται καθηγητές στά γυμνάσια ή τά λύκεια.'Αντίθε
τα οί σκοποί αύτοί έζυπηρετοϋνται καλύτερα μέ τήν είσαγωγή μαθημάτων 
κριτικής τής κινηματογραφικής τέχνης, έπικοινωνιολογίας άλλά καί τε
χνικής τοΟ κινηματογράφου, στις φιλοσοφικές σχολές των Πανεπιστημίων 
τής χώρας καί στήν Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. "Ετσι ατούς καθηγη
τές πού διδάσκουν λογοτεχνία ή εικαστικές τέχνες μπορεί νά ανατεθεί 
καί η διδασκαλία του κινηματογράφου στά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύ- 
σεως.

Πρέπει μάλιστα συμπερασματικά νά σημειωθεί ότι ένώ η εισαγωγή του 
μαθήματος του κινηματογράφου στά σχολεία έζυπηρετεί τήν πολιτική τής 
διαδόσεως τής τέχνης αύτής στά εύρύτερα στρώματα του λαού, ή ίδρυση 
τής σχολής έζυπηρετεϊ τήν έκπαίδευση μόνο τών ειδικών.

Ή παράθεση τών διαφόρων στοιχείων πού άναφέρονται στις μορφές 
(τύπους), χρήσεις, χρησιμοποιήσεις, λειτουργίες καί κοινωνικές έπι- 
πτώσεις του κινηματογράφου, διεθνώς καί στόν έλληνικό χώρο, άπέδειζε 
πώς η Ελλάδα έχει πολύ ύστερήσει στόν τομέα τής έκμεταλλεύσεως τών 
διαφόρων ιδιοτήτων τών δύο αύτών Μέσων Μαζικής 'Επικοινωνίας.

Παρ'όλη τήν αναγκαιότητα -πού ύπάρχει γιά άμεση βελτίωση τής κα- 
ταστάσεως μέ τή δημιουργία κρατικής σχολής άνωτέρου έπιπέδου, ή ί 
δρυσή της μπορεί νά έχει δυσάρεστες συνέπειες γιά τούς έργαζόμενους, 
στή βιομηχανία του κινηματογράφου.

Έφ'όσον κριθεϊ ότι οΐ πολιτιστικοί, οί μορφωτικοί καί άλλοι πα
ράγοντες έπιβάλλουν τήν άμεση ίδρυση τής κρατικής σχολής κινηματογρά 
φου καί τηλεοράσεως είναι άπαραίτητο νά ληφθοΟν τά μέτρα έκεινα πού 
θά έζουδετερώσουν ή θά έκμηδενίσουν τίς καταστάσεις πού μπορεί νά ά- 
ποβοϋν καταστρεπτικές γιά τούς έργαζόμενους στό κύκλωμα κινηματογρά- 
φος-τηλεόραση. Σ'αύτή τήν περίπτωση είναι άπαραίτητο νά τηρηθούν οί 
άκόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τό κόσ,τος κατά σπουδαστή τής σχολής πρέπει νά υπολογιστεί άρκε
τά ύψηλό. Πιό υψηλό άπό τό σημερινό κόστος κατά φοιτητή τών πανεπι
στημίων μας γιατί:

ο. ή αναλογία καθηγητών-σπουδαστών πρέπει υά είναι πολό μικρή·
Τά πρώτα χρόνια λειτουργίας τής σχολής ό αναλογία δέν πρέ
πει νά είναι μεγαλύτερη τού 1:4. 

β. πρέπει νά έχει δικά της πλήρως εξοπλισμένα καί έκσυγχρονισ- 
μένα STUDIOS.

γ. πρέπει νά παρέχει στούς σπουδαστές τη δυνατότητα νά αποκτή
σουν πλούσια εμπειρία στό γύρισμα διαφόρων τύπων ταινιών.

"Ας σημειωθεί ότι τό οικονομικό πρόβλημα πιού δημιουργεί ή ίδρυση 
τής σχολής μπορεί νά λυθεί μέ τήν έπιβολή μιάς μικρής φορολογίας στό 
εισιτήριο τού κινηματογράφου. Π.χ. ή έπιβολή φόρου μιάς δραχμής στήν 
τιμή τού εισιτηρίου μέ βάση τά σημερινά δεδομένα τών 48.000.000 . εί - 
σιτηρίων τό χρόνο θά άνεβάσει τόν προϋπολογισμό τής σχολής σέ ένα έ- 
πίπεδο πού είναι άρκετό γιά τή λειτουργία της.

2. ’Ο άριθμός τών είσαγομένων νά καθορίζεται μέ βάση κάποιο προ
γραμματισμό άναγκών κατά ειδικότητα.

3. Οί ύποφήφιοι νά ύποβάλλονται σέ δοκιμασία αύστηρότατης έπιλογής 
κατά τήν όποια θά έλέγχονται οί γενικές γνώσεις, τό ταλέντο καί οί 
δυνατότητές τους.
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7. Τύπος Σχολάς.

Τό θύμα τού τύπου τής _σχολής, έφ'δσον άποφασιστεί ή ίδρυσή της
πρέπει, νά ΑντιμετωπίστεC μέ γνώμονα τίς προδιαγραφές, τό είδος τού
προσωπικού πού χρειάζεται καί τίς δυνατότητες γιά παροχή διδασκαλίας 
υψηλής ποιότητας.

0Î δυνατοί τύποι σχολών, άν άκολουθήσουμε τά ξένα πρότυπα, είναι 
τρείς:

α. ’ Ινστιτούτο τής επιστήμης .τού θεάματος. Τό ’ Ινστιτούτο μπορεί 
νά δε'χεται αποφοίτους των άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τής 
χώρας. Διάρκεια σπουδών δόο χρόνια, 

β. ’Ανώτερη κρατικό σχολή. ’Απόφοιτοι γυμνασίου καί φοιτητές θά μπο
ρούν νά εϊσε'λθουν στή σχολή αυτή, στήν οποία ή διάρκεια φοιτήσε- 
ως θά πρέπει νά είναι τρία χρόνια, 

γ. ’Ανώτατη κρατική σχολή. ’Η σχολή αυτή, ποό θά είναι πανεπιστημι
ακού επιπέδου, πρέπει νά έχει διάρκεια σπουδών τουλάχιστον τεσ
σάρων χρόνων.

Σ'αύτές τίς κατηγορίες τύπων κινηματογραφικών σχολών θά μπορού
σε ίσως νά προστεθεί καί

δ. ’Η εισαγωγή μαθημάτων τής ιστορίας τού κινηματογράφου, τής τεχ
νικής τού κινηματογράφου, τής κριτικής άναλόσεως των · ταινιών 
καί τής έπικοινωνιολογίας στίς Φιλοσοφικές σχολές τών Πανεπιστη
μίων τής χώρας καθώς καί στή Σχολή Καλών Τεχνών. ’Η περίπτωση ό
μως αυτή, μολονότι μπορεί νά έξυπηρετήσει βασική ανάγκη της πο
λιτιστικής πολιτικής, δέν εξετάζεται εδώ γιατί δέν έξυπηρετεϊ τό 
βασικό σκοπό τής έρευνας, πού αντικείμενό της είναι τό θέμα τής 
καταρτίσεως έξειδικευμένου προσωπικού γιά τήν παραγωγή καί έπε- 
ξεργασία κινηματογραφικών ταινιών καί τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Κάθε τύπος σχολής παρουσιάζει όρισμένα πλεονεκτήματα καί μειονε
κτήματα πού πρέπει νά κριθοΰν μέ βάση τά σημερινά δεδομένα:

Τό 'Ινστιτούτο τής Επιστήμης τού Θεάματος, λόγω τού ύψηλού έπι- 
πέδου μορψώσεως τών υποψηφίων, μπορεί στά δύο χρόνια 6ιάρκειας σπου
δών νά καλύψει τήν έκπαίδευση ατούς τομείς τής παραγωγής καί έπε- 
ξεργασίας ταινιών. Τό μειονέκτημα αύτοΰ τού τύπου σχολής είναι ότι 
δέν δίνει τή δυνατότητα σέ Αποφοίτους τού Λυκείου μέ Ιδιαίτερη κλί
ση στήν τέχνη τού κινηματογράφου νά τό παρακολουθούν. Μπορεί όμως 
νά δέχεται τούς Αποφοίτους τών Ιδιωτικών σχολών έφ'δσον Αναγνωρισ
τούν Ανώτερες.

Ή Ανώτατη Κρατική Σχολή μπορεί νά καταρτίζει προσωπικό ατούς 
τομείς τής παραγωγής καί έπεξεργασίας ταινιών δλων τών τύπων,μπορεί 
έπίσης νά προσφέρει στούς φοιτητές Αρκετές γνώσεις έπικοινωνιολογί- 
ας καί κριτικής θεωρήσεως τών κινηματογραφικών έργων. 'Επί πλέον,εί- 
ναι δ τύπος κινηματογράφικής έκπαιδεύσεως .ού γενικεύεται σήμερα 
σ'δλο τόν κόσμο.

'Επειδή δέν ύπάρχει ή έμπειρία όργανώσεως, Από κρατικής πλευράς 
σχολών τής έπιστήμης τού θεάματος αύτοΰ τού έπιπέδου ή έναρξη λει
τουργίας μι&ς κρατικής σχολής μ'αύτό τόν τύπο έκπαιδεύσεως ίσως δη
μιουργήσει προβλήματα. Τά προβλήματα θά όξυνθούν γιατί δέν υπάρχει 
καί τό κατάλληλο έκπαιδευτικό προσωπικό πού μπορεί νά άναλάβει ύ- 
πεύθυνα τή λειτουργία μιάς Ανώτατης σχολής. Τό πιό σοβαρό μειονέ
κτημα είναι ή έλλειψη προσωπικού : μέ τά τυπικά προσόντα πού Απαι
τούνται γιά μιά πανεπιστημιακού έπιπέδου σχολή.

Μιά 'Ανώτερη Κρατική Σχολή .μπορεί νά καταρτίζει σπουδαστές σέ 
θέματα παραγωγής καί έπεξεργασίας ταινιών κυρίως τού δραματικού κ ι
νηματογράφου. Οι Απόφοιτοι αύτής τής Σχολής μπορεί νά έξέρχονται,κα
τά τό πρότυπο τής IDHEC, βοηθοί REALISATEUR, OPERATEUR, MONTEUR 
REGISSEUR κλπ. Τό πρόγραμμα τής σχολής αύτοΟ τού έπιπέδου δέν μπο
ρεί νά καλύψει έπαρκώς καί τίς τάσεις πού δημιουργήθηκαν Από τούς 
σύγχρονους τύπους, τίς νέες μορφές καί λειτουργίες τών δύο μέσων.
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Πρόβλημα διδακτικού προσωπικού θά υπάρξει καί σ'αύτό τόν τύπο 
σχολής γιατί όσο καί άν γιά μιά σχολή τοΟ έπιπέδου αύτοΟ δέν απαι
τούνται τυπικά προσόντα καθηγητών πανεπιστημίου, οί καθηγητές πρέ
πει νά έχουν αυξημένα προσόντα κατάλληλα γιά τή συγκεκριμένη έργα- 
σία, τή διδασκαλία. Καί οπωσδήποτε δέν είναι πολλοί έκεϊνοι πού έ
χουν τά γενικά καί τά ειδικά προσόντα καί θά θελήσουν νά άφοσιωθούν 
στή διδασκαλία τού κινηματογράφου καί τής τηλεοράσεως σέ βάρος τού 
δημιουργικού τους έργου. Ούτε ή σχολή αύτή μπορεί νά λειτουργήσει μ’ 
έπιτυχία άν βασιστεί στό σύστημα των .ωρομισθίων καθηγητών. Μπορεί 
όμως ή σχολή αύτή νά λειτουργήσει στήν άρχή μέ ένα σύστημα εργασίας 
τού διδακτικού προσωπικού όπου έκτός άπό τό διευθυντή οί καθηγητές 
θά συμβάλλονται μέ τή Σχολή γιά πλήρη άπασχόληση σ ’αύτή τουλάχιστον 
γιά ένα ακαδημαϊκό έτος.

Παρ'όλα αύτά 6 τύπος τής άνώτερης σχολής παρουσιάζεται ώς ό πιό 
έιρικτός κάτω άπό τίς παρούσες συνθήκες. Μετά τή συμπλήρωση των τρι
ών πρώτων χρόνων τής λειτουργίας τής Σχολής μπορεί νά προστεθεί έ
νας μεταπτυχιακός χρόνος σπουδών γιά όσους ένδιαφέρονται γιά μιά ευ
ρύτερη θεωρητική κατάρτιση στά προβλήματα τού κινηματογράφου καί τής 
τηλεοράσεως. *0 πρόσθετος αύτός χρόνος είναι ένας συγκερασμός τών 
δύο άλλων τύπων σχολής σέ συνδυασμό ικαί μέ τόν προτεινόμενο.

8. Γενικές Είσηγήσεις

I . Γιά λόγους μορφωτικούς, έκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, οίκονο- 
μικούς καί έθνικούς έπιβάλλεται ή ίδρυση μιάς κρατικής σχολής κινη
ματογράφου καί τηλεοράσεως έφ'δσο ληφθοΰν μέτρα άπασχολήσεως τών 
άποφοίτων καί έξασφαλιστούν όρισμένες προϋποθέσεις.

I I .  'Η σχολή αύτή πρέπει νά είναι άνώτερη. 'Η διάρκεια σπουδών 
στή σχολή πρέπει νά είναι τριετής μέ ένα πρόσθετο μεταπτυχιακό χρό
νο σπουδών γιά όσους έπιθυμοΰν μεγαλύτερη θεωρητική κατάρτιση..

I I I .  * Η σχολή αύτή πρέπει νά έκπαιδεύει έπαγγελματίες κινηματο
γραφιστές τών βασικών κλάδων τής παραγωγής καί έπεξεργασίας.

IV. Ή σχολή πρέπει νά έχει τίς δικές της έγκαταστάσεις(STUDIOS).
V. ‘ 0 άριθμός τών είσαγομένων μαθητών στή σχολή πρέπει νά καθορί

ζεται μέ βάση τίς άνάγκες τής χώρας σέ ειδικευμένο προσωπικό στούς 
τομείς τού κινηματογράφου καί τής τηλεοράσεως.

VI. Ή άναλογία καθηγητών-σπουδαστών δέν πρέπει νά είναι μεγαλύτε-
ρη τού 1:4.

VII. ‘ Η σχολή πρέπει νά έχει ένα βασικό προσωπικό μέ πλήρη άπα
σχόληση έπικουρούμενο άπό άτομα πού λόγω είδικότητας θά αναλαμβάνουν 
νά καλύπτουν εΟδικούς τομείς.

V III. 'Η είσαγωγή τών σπουδαστών πρέπει νά γίνεται μέ αύστηρά κρι
τήρια έπιλογής πού θά λαμβάνουν ύπόψη δείγματα δημιουργικής ικανό
τητας, γνώσεις σέ τομείς γενικά τής τέχνης καί προσωπικές συνεντεύ
ξεις.

IX. Ή σχολή πρέπει νά είναι αύτόνομη καί άνεξάρτητη γιά νά μπο
ρέσει διευρυνόμενη νά δημιουργήσει τμήματα έκτός άπό τήν έπιστήμη 
τού θεάματος καί τεχνών όπως ή δραματική, ή μουσική, ή φωτογραφία, 
κλπ.
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ΜΕΡΟΣ B
Παράρτημα

1. Βασικές Κσινωνικές 'Επιπτώσεις τοϋ Κινηματογράφου-Τηλεοράσεως.

‘Ο κινηματογράφος έμφανίστηκε πριν όγδόντα περίπου χρόνια ώς μέ
σο διασκεδάσεως τοΟ κοινού. Γρήγορα όμως έξελίχθηκε σέ τέχνη καί μέ
σο έπικοινωνίας των άνθρώπων. Ή τηλεόραση μέ τήν έμφάνισή της συ
ναγωνίστηκε καί σέ πολλές περιπτώσεις έκτόπισε τόν κινηματογράφο ά- 
πό τή θέση πού είχε πάρει στήν κοινωνία. Στά τελευταία όμως χρόνια 
έπαΦαν δ κινηματογράφος καί ή τηλεόραση νά άποτελοϋν δύο ξεχωριστά 
μέσα έπικοινωνίας καί πήραν τή μορφή τοϋ ένός, τοϋ κινηματογράφου 
-τηλεοράσεως.

Ή διδασκαλία τής γλώσσας τών δύο αύτών μέσων Αντιμετωπίζεται ά- 
πό τά περισσότερα έκπαιδευτικά ιδρύματα μ'αύτή τή σύνθετη μορφή,μο
λονότι πρόσφατα διατυπώθηκαν Αντιρρήσεις γιά τήν κοινή διδασκαλία ,
κινηματογράφου καί τηλεοράσεως.

Παρ'όλη τή σύζευξη των δύο αύτών μέσων, παρατηρήθηκαν, στό κάθε 
ένα χωριστά, μεγάλες τεχνολογικές καί μορφικές άλλαγές πού μποροϋν 
νά θεωρηθούν ότι είναι τό Αποτέλεσμα ένός Ανταγωνιστικού ή συναγω- 
νιστικοϋ πνεύματος πού Αναπτύχθηκε Ανάμεσά τους.

Σημαντικές είναι καί οί έπιδρΛσεις πού άσκησαν κινηματογράφος & 
τηλεόραση στίς διάφορες κοινωνίες.

"ΚατΆρχήν" ένώ ό κινηματογράφος "έβγαλε" τούς Ανθρώπους Από τά 
σπίτια τους καί μετέτρεφε τήν Ατομική διασκέδασή τους (κυρίως των 
Ανδρών) σέ οικογενειακή, ή τηλεόραση τούς έπανέφερε στά σπίτια τους. 
Ή διασκέδαση όμως παρέμεινε οικογενειακή.

Αυτές είναι δύο κοινωνικές έπιπτώσεις τών μέσων πού ένώ φαίνονται 
αντίθετες, στήν πραγματικότητα έχουν κοινό στοιχείο τήν οίκογένεια 
ώς βάση τής διασκεδάσεως.

Οί κοινωνικές έπιπτώσεις τών δυο αύτών μέσων μπορεί νά διαφέρουν 
Από κοινωνία σέ κοινωνία καί Από μιά περίοδο σέ άλλη τής ίδιας κοι
νωνίας. Συγκεκριμένα, μέ τήν διάδοση τοϋ αύτοκινήτου καί τής τηλεο
ράσεως ό οικογενειακός κινηματογράφος Αρχισε νά υποχωρεί καί νά Αν
τικαθίσταται Από τόν κινηματογράφο τών διαφόρων ειδών (GENRES) πού 
Απευθύνεται σέ συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες άνθρώπων, τίς ί -  
διαίτερες προτιμήσεις τών όποίων προσπάθησε νά ικανοποιήσει. Αύτή ή 
μεταβολή προσανατολισμού τοϋ κινηματογράφου προκάλεσε καί μιά άλλη 
κοινωνική Αλλαγή' ένώ, δηλαδή, ό κινηματογράφος ήταν τόπος συγκεν- 
τρώσεως Ανθρώπων όλων τών κοινωνικών τάξεων καί κατηγοριών, σ 'ά ντί- 
θεση π.χ. πρός τό θέατρο πού είναι χώρος προτιμήσεως τφν μεσαίων κι 
Ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, μέ τή μεταβολή στόν προσανατολισμό 
του προσελκύει ώς χώρος άτομα όλων Αλλά κάθε φορά όρισμένων κοινω
νικών κατηγοριών.

Ή τηλεόραση στά προηγμένα οικονομικά κράτη ξεκίνησε Από τό στά
διο τής όμαδικής παρακολουθήσεως σέ ταβέρνες, καφενεία κλπ.,άπό ά
τομα διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών' πέρασε Από τό στάδιο τής όμα
δικής συγκεντρώσεως τής οικογένειας στό σπίτι(μέ τίς εύνοϊκές έπι- 
δράσεις, πού άναφέρθηκαν, γιά ένίσχυση τής συνοχής της)· καί κατέ
ληξε στό στάδιο τής διαλύσεώς της μέ τίς Ατομικές τηλεοράσεις πού 
έπιτρέπουν σέ κάθε μέλος τής οίκογένειας νά βλέπει τά προγράμματα 
τής δικής του προτιμήσεως άπό τήν τηλεόραση ή άπό κασέτες. Αύτή ή 
τελευταία έξέλιξη μεταβάλλει τό ρόλο τής τηλεοράσεως ώς ένωτικοϋ 
τής οικογένειας.

Κοινωνίες ύπανάπτυκτες καί ύπό Ανάπτυξη είτε έχουν προσαρμόσει, 
τήν τηλεόραση στά πλαίσια τοϋ πολιτισμικού τους συστήματος είτε έ
χουν ύποστεί Από τήν τηλεόραση ριζικές άλλαγές στίς πολιτισμικές 
τους συνήθειες.

Οί έρευνες γιά τόν έντοπισμό τών κοινωνικών έπιπτώσεων τών δύο 
αύτών μέσων σέ διάφορες κοινωνίες είναι πάμπολλες. Τά Αποτελέσματα 
τών έρευνών αύτών έχουν έπηρεάσει τίς Αποφάσεις τών ιθυνόντων δια
φόρων χωρών σχετικά μέ τούς τομείς έκμεταλλεύσεως τών μέσων καί μέ 
τίς δυνατότητες χρησιμοποιήσεώς τους γιά τήν Αναπτυξιακή τους πολι
τική .
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2. Τά Μορφικά Είδη Κινηματογράφου-Τηλεοράσεως

Οΐ σχέσεις Ανάμεσα στά μέσα μαζικής έπικοινωνίας καί τήν κοινω
νία είναι Αμοιβαίες. Δηλαδή, τά μέσα είναι φορείς κοινωνικής άλλα- 
γής, μέ τή σειρά τους όμως ύφίστανται τήν έπίδράση τοΟ νέου τύπου 
κοινωνίας πού δημιουργήθηκε έπειτα άπό τήν έπίδρασή τους. Γ ιάνάσυ- 
νεχίσουν νά λειτουργούν καί στή νέα κοινωνία πρέπει νά προσαρμοσ
τούν στις νέες άπαιτήσεις. Ή προσαρμογή δέν παρουσιάζεται μόνο
στούς στόχους καί τή χρήση άλλά καί στήν τεχνολογική τους έξέλιξη.

Έτσι δ κινηματογράφος (μέ τή γενική έννοια τής λέξεως,δηλαδή ώς 
κινηματογράφος-τηλεόραση) παρουσιάστηκε σταδιακά μέ τίς άκόλουθες 
μορφές ή τούς άκόλουθους τύπους:

1) Δραματικός κινηματογράφος(περιλαμβάνει τίς κωμωδίες, τά μουσι- 
κοχορευτικά (MUSICALS) τίς ταινίες δράσεως, τό ψυχόδραμα, τά μυθι
στορήματα καί τά θεατρικά έργα πού μεταφέρονται στή μικρή ή τή με
γάλη όθόνη) .

2) Ρητορικός κινηματογράφος(περιλαμβάνει τό κλασσικού τύπου ντο- 
κυμανταίρ, τό ντοκυμανταίρ τής τηλεοράσεως, τίς ιστορικές καί τίς  
έθνογραφικές ταινίες, τίς ταινίες τής φυσικής ιστορίας, τίς προπα
γανδιστικές καί τίς διαφημιστικές τα ινίες).

3) Παιδαγωγικός καί έρευνητικός κινηματογράφος(περιλαμβάνει τόν 
κινηματογράφο ώς μέσο διδασκαλίας, τήν έρευνα μέ τόν κινηματογράφο, 
κλπ.) .

Συγχρόνως άλλαγές παρουσιάστηκαν καί στις λειτουργίες τού μέσου 
πού μπορούν νά ταξινομηθούν σέ δύο κατηγορίες: α) τόν κινηματογράφο 
γιά διασκέδαση καί β) τόν κινηματογράφο γιά έπικοινωνία.

Οι λειτουργίες αύτές γενικά σχετίζονται μέ τίς μορφικές κατηγο
ρίες" συγκεκριμένα, ό δραματικός κινηματογράφος σχετίζεται μέ τήν 
λειτουργία τής διασκεδάσεως, ένώ ό ρητορικός καί ό παιδαγωγικο-ερευ- 
νητικός σχετίζονται κυρίως μέ τή λειτουργία τής έπικοινωνίας.

Ό  συσχετισμός τού δραματικού κινηματογράφου μέ τή λειτουργία τής 
διασκεδάσεως δέν άποκλείει τή συσχέτιση τού τύπου αύτοΰ μέ τή λει
τουργία τής έπικοινωνίας. Μόνο πού ή λειτουργία αύτή είναι έντονα 
έμφανής στούς δύο άλλους τύπους κινηματογράφου. 'Εξάλλου, κάθε ε ί
δος κινηματογράφου καί σάν μορφή(τύπος) μόνο έπικοινωνεΐ. 'Ακόμα πρέ
πει νά προστεθεί ότι ή συνειδητοποίηση των λειτουργιών τής έπικοι- 
νωνίας βοήθησε στό διαχωρισμό τού δραματικού κινηματογράφου σέ έμ- 
πορικό καί καλλιτεχνικό· ό πρώτος θεωρείται δτι έχει γιά στόχο τήν 
διασκέδαση καί προσφέρει τήν άπόδραση άπό τή μονοτονία τής ζωής' γι 
αύτό Απευθύνεται στό συναίσθημα. Γιά νά έπιτύχει τό στόχο του πα
ρουσιάζει τό περιεχόμενό του κατά τρόπο άντιληπτό σ'όλους τούς άν- 
θρώπους μέ κοινό μυαλό, άνεξάρτητα άπό τό έπίπεδο μορφώσεως.Ό δεύ
τερος, πού έχει κάποιο "μήνυμα" καί βασίζεται σέ Ιδέες, πού θέλει 
νά μεταβιβάσει, Απαιτεί άπό τούς θεατές κάποια πνευματική ένεργοποί- 
ηση. Αύτή'ή διαδικασία πιστεύεται ότι άσκεΐ άγωγή καί έπηρεάζει τό 
λογικο-αισθητικό σύστημα των άτόμων.

*0 διαχωρισμός τού δραματικού κινηματογράφου σέ έμπορικό καί καλ
λιτεχνικό όφείλεται στή σύγκρουση δύο διαφορετικών συστημάτων άξιϊν 
τού παραγωγού, πού κατά βάση έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς, καί τού 
δημιουργού τού έργου πού ένδιαφέρεται γιά τήν τέχνη. Κατά προέκταση 
δ διαχωρισμός αύτός έκφράζει τή σύγκρουση άνάμεσα στήν τεχνική καί 
τήν πνευματική ήγεσία.

Τό πρόβλημα τών καλλιτεχνικών άξιών πού έφαρμόζονται γιά τήν κα
τάταξη ένός πνευματικού προϊόντος στίς τέχνες καί χρησιμοποιούνται 
ώς κριτήρια γιά τήν αισθητική ζωή τών άνθρώπων είναι τόσο δύσκολο 
όσο καί παλαιό, γιατί έχει τίς βάσεις του στίς προσωπικές πεποιθή -  
σεις τών κριτικών καί στό φιλοσοφικοκοινωνικό πνεύμα τής έποχής καί 
τής χώρας στήν δποία οι κριτικοί δροΰν ή έχουν δράσει.

Πολλές άπό τίς σύγχρονες άπόψεις γιά τά μέσα μαζικής έπικοινωνί- 
ας καί είδικότερα γιά τή διαίρεση τού δραματικού κινηματογράφου σέ 
έμπορικό καί καλλιτεχνικό έχουν τίς ρίζες τους σέ παλαιότερες έπο- 
χές. Π.χ., ή σπουδαιότητα τού θρησκευτικού κριτηρίου στίς περί τέ
χνης καί κουλτούρας άντιλήψεις τού PASCAL βρίσκουν Απήχηση σέ πολ
λούς σημερινούς κριτικούς τών μέσων πού, έπειδή δέχονται τή διασκέ
δαση σάν μόνη ή βασική λειτουργία τών μέσων συμφωνούν μέ τόν PASCAL



256

δτι ή διασκέδαση είναι σοβαρό έμπόδιο στόν έσωτερικό Αγώνα τού Αν
θρώπου γιά τή σωτηρία του.

Μέ τή διαφοροποίηση τοΟ δραματικοΟ κινηματογράφου σέ έμπορικό καί 
καλλιτεχνικό είσήλθαν κριτήρια πού ταύτιζαν τή μιά Λ τήν άλλη κατη
γορία μέ έννοιες έντονα πολιτικο-ιδεολογικές. 'Επομένως, ή κατάταξη 
ένός κινηματογραφικού έργου καί ή θεώρησή του γίνονται μέ κριτήρια 
έπηρεασμένα κυρίως άπό τήν πολιτικο-ιδεολογική τοποθέτηση των Ανθρώ
πων γενικότερα καί τών κριτικών είδικότερα.

Αύτές οί λειτουργίες σέ συνδυασμό καί μέ τήν Αναγνώριση τών κοι
νωνικών έπιπτώσεων έπέδρασαν πάνω στό είδος καί τούς τομείς χρησιμο- 
ποιήσεως τού κινηματογράφου-τηλεοράσεως άπό διάφορες κοινωνίες. Τό 
κυρίαρχο πολιτικοκοινωνικό σύστημα κάθε χώρας καθορίζει τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο τά μέσα θά τό έξυπηρετούν. Στά είδη χρησιμοποιήσεως μπορεί 
κανείς νά διακρίνει ορισμένες τάσεις πού χαρακτηρίζουν χώρες υπανά
πτυκτες άπό τή μιά μεριά καί Αναπτυγμένες οίκονομικά άπό τήν άλλη.Οί 
τάσεις αύτές είναι λιγότερο φανερές στίς ύπό Ανάπτυξη χώρες.

Α. Υπανάπτυκτες χώρες.

α) Δραματικός κινηματογράφος(φανερή λειτουργία ή διασκέδαση).Είναι 
έμφανής ή οίκονομικο-πολιτιστική έξάρτηση τών χωρών αύτών άπό χώρες 
Αναπτυγμένες τού πρώτου ή τού δεύτερου κόσμου. Ή έξάρτηση παίρνει τή 
μορφή τής οίκονομικο-τεχνικής βοήθειας ή τής έπιβολής προτύπου τόσο 
γιά τό είδος τής άναπτύξεως όσο καί γιά τούς τρόπους ζωής.

Στίς ξένες έπιδράσεις πού έπηρεάζουν τή κατεύθυνση τής πολιτισμι
κής μεταλλαγής παρουσιάζεται τά τελευταία χρόνια έντονη Αντίδραση, ή 
όποια παίρνει πολλές φορές τή μορφή τών άναγεννητικών ή έθνικιστικών 
κινημάτων. Σ'αύτές τίς περιπτώσεις ό κινηματογράφος-τηλεόραση χρησι
μοποιείται ώς μέσο άπελευθερώσεως τού τοπικού πολιτισμικού συστήμα
τος άπό τήν έξάρτηση ξένων πολιτισμικών συστημάτων. Αύτή ή πολιτική, 
άσκησε έπίδραση πάνω στόν ίδιο τόν κινηματογράφο όπως (ραίνεται άπό 
τήν καλλιέργεια καί διάδοση τής ίδέας τού έθνικού κινηματογράφου καί 
τή δημιουργία τών σχολών-τάσεων τού δεύτερου καί τρίτου κινηματογρά
φου .

Στό δεύτερο ή κινηματογράφο τής έκφράσεως, στόν όποϊο ή γλώσσα 
δέν είναι συμβατική, γίνεται προσπάθεια γιά μιά "άπο-άποικιοκράτηση” 
τού πολιτισμικού συστήματος. Ά ν  στόν πρώτο κινηματογράφο(χολυγουν- 
τιανοΰ τύπου) κυριαρχεί δ παραγωγός, στό δεύτερο ό συγγραφέας καί ό 
σκηνοθέτης Αποκτούν έλευθερία έκφράσεως. Στόν τρίτο κινηματογράφο πού 
βρίσκεται Ακόμη στό περιθώριο τού συστήματος, συμμετοχή σττ ν̂ παραγω- 
γή έχει τό κοινό, δπότε τό καλλιτεχνικό Αποτέλεσμα τής ταινίας έκ- 
φράζει κυρίως τό λ©γικο-αισθητικό κριτήριο τού κοινού.

β) Ρητορικός καί παιδαγωγικο-ερευνητικός κινηματογράφος(φανερή λει
τουργία ή έπικοινωνία καί ή πληροφόρηση). Μολονότι κινηματογράφος & 
τηλεόραση βρέθηκαν καί χρησιμοποιήθηκαν άπό τίς Αναπτυγμένες χώρες,ή 
χρησιμοποίησή τους γιά σκοπούς έκπαιδευτικούς μέ σκοπό τήν άμβλυνση, 
τής διαφοράς Ανάμεσα στά κράτη μέ μεγάλο Αριθμό άναλφαβήτων καί στά 
κράτη μέ μεγάλο ποσοστό έγγραμμάτων είναι πολύ έντονη στίς υπανάπτυ
κτες χώρες. ‘ Η φιλοσοφία πού διέπει αύτή τήν πολιτική είναι ότι δέν 
ύπάρχει λόγος οί χώρες αύτές νά Ακολουθήσουν τήν ίδια Αρχή διαδικα
σία καταπολεμήσεως τού Αναλφαβητισμού πού Ακολούθησαν οί Αναπτυγμέ
νες χώρες ή οί ύπό Ανάπτυξη.

Β. ‘Αναπτυγμένες χώρες.

Στίς χώρες αύτές οί ειδικοί τομείς καί δ βαθμός χρησιμοποιήσεως , 
τών δύο μέσων έπηρεάζονται σημαντικά άπό τό βαθμό υπεροχής τής κοι
νωνίας τής γραπτής κουλτούρας Απέναντι στήν όπτικοακουστική καί Αν
τίστροφα. Σέ πολλές χώρες ή κοινωνία τής γραπτής κουλτούρας, ή όποια 
έκφράζει τό "κρατούν" σύστημα, έξακολουθεί νά βασιλεύει καί νά έπη- 
ρεάζει τό σύστημα έκπαιδεύσεως παρ'δλο δτι οι νεώτερες γενιές, πού
έχουν έκτεθεί στήν έπίδραση τού έπικοινωνιακού κινηματογράφου-τηλεο- 
ράσεως, έχουν διαμορφώσει τρόπο άντιλήψεως τών πραγμάτων διαφορετικό 
άπό τούς γονείς τους.

‘ Η διάσταση Ανάμεσα ατούς δύο αύτούς κόσμους προέρχεται καί άπό τό
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γεγονός ότι ατούς Ανθρώπους τής γραπτής κουλτούρας έχει Αναπτυχθεί 
τό δεξιό μέρος τοΟ μυαλού πού έλέγχει τήν Αναλογική σκέψη. 'Αντίθετα 
ατούς Ανθρώπους τής όπτικοακουστικής κουλτούρας έχει Αναπτυχθεί τό 
Αριστερό μέρος τού μυαλού πού έλέγχει τήν παραθετική σκέψη.

'Από τό βαθμό Λναγνωρίσεως τού κινηματογράφου-τηλεοράσεως ώς μέ
σου καλλιτεχνικής εύαισθητοποιήσεως καί πολιτιστικής άνυψώσεως των 
μελών μιας δεδομένης κοινωνίας καθώς έπίσης ώς μέσου οίκονομικο-κοι- 
νωνικής άναπτύξεώς τους καθορίζεται τό είδος καί ô βαθμός χρησιμοποι- 
ήσεως τού κινηματογρΛφου καί τής τηλεορΑσεως.

Στήν πρώτη περί πτώση, ό κινηματογρΑφος Αντιμετωπίζεται:
α) ώς τέχνη πού ϋπόκειται σε κριτική ανάλυση όπως κάθε τέχνη.
(J) ώς μέσο πολιτισμικής συνειδητοποιήσεως τοΟ λαοΟ όπως π.χ. γίνεται 

μέ την ANIMATION CULTURELLE στά πολιτιστικά κέντρα, στά πανεπισ
τήμια, σέ διάφορα σωματεία, συλλόγους κλπ. μέ πολιτιστικοκοινωνι- 
κές δραστηριότητες κλπ.

γ) ώς μέσο άναπτύξεώς τής δημιουργικής ικανότητας των νέων ατόμων μέ 
τήν εκμάθηση καί χρησιμοποίηση τής γλώσσας τού κινηματογράφου. 'Η 
γλώσσα αυτή έχει τό δικό της συντακτικό, γραμματική καί τρόπους 
έκφρασης. '0 τρόπος χρησιμοποιήσεως τής γλώσσας αύτής δείχνει τό 
βαθμό τής "μορφώσεως" η τής "αγραμματοσύνης" του δημιουργοί) ή των 
δημιουργών ενός κινηματογραφικού έργου.

Οι προσπΑθειες πολλαπλασιασμού τού Αριθμού όσων έπιθυμοΰν να καλ
λιεργήσουν τίς δημιουργικές τους έπιδεξιότητες βοηθοΰνται καί Από τις 
τεχνολογικές έξελίξεις τών μέσων. Π.χ. ή SUPER8 δίνει τή δυνατότητα, 
σέ μεγαλύτερα πλήθη πιστών τού κινηματογράφου νά διαλύσουν τόν πέπλο 
τού μυστηρίου πού φαίνεται νά κρύβει ή έχει πιστευτεί ότι κρύβει ή 
γλώσσα τού κινηματογράφου.

Στή δεύτερη περίπτωση, ό κινηματογράφος-τηλεόραση ώς μέσο οίκονο- 
μικοκοινωνικής Αναπτύξεώς χρησιμοποιείται μέ μιά βάση περισσότερο έμ- 
πειρική σέ τομείς όπως:

α) ή διδασκαλία. '0 έκπαιδευτικός κινηματογράφος-τηλεόραση χρησι
μοποιείται γιά τή μεταβίβαση ποικίλων γνώσεων στούς μαθητές καί 
σπουδαστές. ’Ακόμη καί άφηρημένες ιδέες μπορούν νά μεταβιβαστούν 
μέ έπιτυχία αν οΐ αποστολείς τών μηνυμάτων είναι "έγγράματοι"κι- 
νηματογραφικά. Μιά ταινία πού απευθύνεται στούς μαθητές μιας ο
ρισμένης τάξεως δν παρουσιαστεί σέ μιά τάξη πιό κάτω φαίνεται α
κατάληπτη ένώ σέ μιά τάξη πιό πάνω κουραστική γιατί θεωρείται ό
τι επαναλαμβάνει γνωστά πράγματα, 

β) ή πληροφόρηση. '0 τομέας αυτός καλύπτει δύο βασικές περιοχές:
I. πληροφόρηση πού σχετίζεται μέ τά μεγάλα αναπτυξιακά προβλήμα

τα μιας χώρας όπως ή διάδοση νέων μεθόδων καλλιέργειας καί νέ- 
ων'έπιστημονικών τρόπων διατηρήσεως καί βελτιώσεως τής υγείας 
καθώς έπίσης ή αποτελεσματική καταπολέμηση τού αναλφαβητισμού.

II. πληροφόρηση γιά τή δομή τής κοινωνίας καί κριτική αυτής η των 
τάξεων πού τήν ελέγχουν μέ σκοπό είτε τή διόρθωση τών "κακώς 
κειμένων" είτε τήν πλήρη αλλαγή τού συστήματος τής κοινωνίας, 

γ) έπιστήμη-έρευνα. 'Η χρησιμοποίηση τού κινηματογράφου-τηλεοράσεως 
στόν τομέα αυτό συνεχώς αυξάνει δν κρίνουμε άπό τόν αριθμό των 
διεθνών συνεδρίων πού κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα μ’αϋτό τό θέμα.

Ή χρησιμοποίηση τών μέσων στόν τομέα αύτό ποικίλλει. Τομείς γνώ
σεων πού Ανήκαν στό βασίλειο τού γραπτού λόγου έχουν κατακτηθεί άπό 
τόν κινηματογράφο-τηλεόραση. Π.χ. κινηματογραφικά καί τηλεοπτικά
στοιχεΐα(ύΟθυΜΕΝΤβ)χρησιμοποιούνται άπό Ιστορικούς καί πολιτικούς. 
Γλωσσολόγοι μελετούν τήν έφαρμογή τής σημειολογίας στήν εικόνα τού 
κινηματογράφου καί τής τηλεορΑσεως καί ψυχολόγοι έξετάζουν τίς πιθα
νές έπιδράσεις τών σημείων καί τών όπτικών συμβόλων στή στρατηγι
κή τής διαφημίσεως καί στις διεθνείς προπαγανδιστικές έκστρατεϊες. ' Η 
μελέτη τού φαινομένου πολιτισμικού συστήματος γίνεται άπό πολιτισμι
κούς καί κοινωνικούς άνθρωπολόγους μέ τή βοήθεια τών δύο αδτών μέσων 
ένώ δύο Ιδιαίτεροι κλάδοι τής Ανθρωπολογίας ή κινητική(KINESICS)καί 
ή έπικοινωνία τού χώρου(PROXEMICS) έξελίχθηκαν σέ ξεχωριστές έπιστή- 
μες μέ μοναδικό μέσο τόν κινηματογράφο καί τήν τηλεόραση.
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3. ‘ Η Κινηματογραφική 'Εκπαίδευση Διεθνώς.

Ή  άναγνώριση των κοινωνικών έπιπτώσεων καί λειτουργιών, ή χρήση 
καί οΐ τομείς χρησιμοποιήσεως τοΟ κινηματογράφου καί τής τηλεοράσε- 
ως στους διάφορους βαθμούς τής τεχνολογικής τους έξελίξεως είναι κα
θοριστικοί παράγοντες τοΟ είδους, τοΟ βαθμού καί τού περιεχομένου τής 
κινηματογραφικής έκπαιδεύσεώς σέ διάφορες χώρες.
Α. 'Επίπεδο μέσης έκπαιδεύσεώς

Τίς τελευταίες δύο δεκαετίες δ κινηματογράφος είσήλθε στό πρόγραμμα 
τών μαθημάτων τής δευτεροβάθμιας έκπαιδεύσεώς πολλών χωρών τής Εύρώ- 
πης καί τής 'Αμερικής. Τό μάθημα αύτό άνάλογα πρός τό είδος καί τήν 
κατεύθυνση τού σχολείου περιλαμβάνει τούς τομείς τής άναλύσεως τής 
κινηματογραφικής τέχνης, τόν κοινωνικό ρόλο τών δύο μέσων, τό καλλι
τεχνικό χαρακτηριστικό τού κινηματογράφου-τηλεοράσεως, τή βασική α ί- 
σθητική καί τή γλώσσα τού κινηματογράφου, τίς τεχνικές τής έπικοινω- 
νίας καί τή χρήση τών μηχανημάτων.

Ή διδασκαλία τού κινηματογράφου έρχισε κατά τή δεκαετία τού 1960 
νά διαδίδεται σέ σχολεία, κυρίως τών ΗΠΑ καί τών σοσιαλιστικών χωρών 
τής άνατολικής Εύρώπης τής μέσης βαθμίδας έκπαιδεύσεώς.

Ή  τάση εισαγωγής τής διδασκαλίας τού κινηματογράφου στά γυμνάσια 
ή- τά λύκεια παρατηρήθηκε άργότερα καί στά σχολεία τής δυτικής Εύ
ρώπης. 'Οπωσδήποτε όμως δ τομέας αύτός άν καί άναπτόσσεται ραγδαία 
δέν έχει ακόμη διαδοθεί σέ μεγάλη κλίμακα στά σχολεία τής μέσης έκ- 
παιδεύσεως.
Β. ‘Επίπεδο άνώτατης έκπαιδεύσεώς.

Σ'άντίθεση πρός τή μέση έκπαίδευση ή μελέτη τού κινηματογράφου & 
τής τηλεοράσεως είναι ευρύτατα διαδομένη στήν άνώτατη έκπαίδευση.

Ή άνάγκη τής άντιμετώπισης τών προβλημάτων τής έκπαιδεύσεώς ε ι 
δικευμένου προσωπικού στούς τομείς τής κινηματογραφίας καί τής τηλε
οράσεως παρουσιάστηκε βασικά μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στό 
διάστημα τού μεσοπολέμου έλάχιστες κινηματογραφικές σχολές πανεπισ
τημιακού έπιπέδου υπήρχαν. Σ'αύτές έπρεπε νά ταξιδεύσουν δσοι έπιθυ- 
μούσαν.ν'άσχοληθούν έπιστημονικά μέ τήν τέχνη αύτή. 'Από τίς γνωστό
τερες είναι ή VSESOYUZNY GOSUDARSTVENNY INSTITUT KINEMATOGRAFI στή 
Μόσχα, τό CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA στή Ρώμη, τό ΝΙΗΟΝ 
UNIVERSITYÍCOLLEGE OF ARTS) στό Τόκυο, τό FILM DEPARTMENT τού SOUTH 
CALIFORNIA UNIVERSITY.

Ol δυνατότητες πού παρουσίασαν δ κινηματογράφος καί ή τηλεόραση 
σέ διάφορους τομείς, καθώς έπίσης ή άκαδημαϊκή άναγνώριση τής έπικοι- 
νωνίας ώς πεδίου έπιστημονικής έρευνας άνοιξαν τό δρόμο γιά διεύρυν
ση τής έπιστημονικής καταρτίσεως τών άσχολουμένων μέ τά μέσα. Χαρα
κτηριστικό στήν προκειμένη περίπτωση είναι τό γεγονός ότι σ 'ένα φυλ
λάδιο τής UNESCO τό 1951 άναφέρονται δκτώ χώρες στις δποϊες ή έκπαί
δευση στόν κινηματογράφο είχε άντιμετωπιστεΐ μέ κάποια σοβαρότητα. · 
Στό Ιδιο δημοσίευμα πέντε πανεπιστημιακές σχολές ξεχώρισαν στίς ΗΠΑ 
στόν τομέα τής έκπαιδεύσεώς προσωπικού γιά τόν κινηματογράφο.Τό 1972 
στό AMERICAN FILM INSTITUTE’S GUIDE ΤΟ COLLEGE COURSE IN FILM AND TE
LEVISION άναφέρεται ότι 613 άμερικανικά πανεπιστήμια καί JUNIOR COL- 
LEGES είχαν προγράμματα διδασκαλίας τού κινηματογράφου.

‘Ο τρόπος άντιμετωπίσεως τής έκπαιδεύσεώς ποικίλλει άνάλογα πρός 
τά εύρύτερα καί στενότερα ένδιαφέροντα καί τήν πολιτική κάθε κράτους 
καθώς έπίσης άνάλογα πρός τό Ιδεολογικοπολιτικό σύστ.,μα διακυβερνήσε- 
ως πού έφαρμόξει. Οι διάφορες τάσεις μπορούν νά συνοψισθούν στίς ά- 
κόλουθες κατηγορίες:

I. Νομική υπόσταση τών σχολών

Στίς ΗΠΑ τήν έκπαίδευση έχει άναλάβει βασικά δ Ιδιωτικός φορέας, 
τά διάφορα πανεπιστήμια.
Σ'άλλες χώρες βρίσκονται κάτω άπό τόν έλεγχο τών έθνικών κυβερνήσεων 
άπό τίς οίκονομικές ένισχύσεις τών όποιων έξαρτ&ται καί ή λειτουργία
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τους. 'Ιδίως στίς σοσιαλιστικές χώρες τής Ανατολικές Εύρώπης υπάρ
χουν στενές σχέσεις Ανάμεσα στή βιομηχανία τοΟ κινηματογράφου καί τής 
τηλεοράσεως καί στίς πανεπιστημιακές σχολές γιά τήν έκπαίδευση τών 
φοιτητών πού δουλεύουν μαζί ·μέ τούς δασκάλους, τους, μεγάλους MASTERS 
τής τέχνης.

I I .  Προσανατολισμός τών σχολών

“Οπως μέ τή νομική ύπόσταση έτσι καί μέ τόν προσανατολισμό τών 
σχολών παρατηρούνται διαφορές πού έπιτρέπουν τήν ταξινόμηση τών^σχο- 
λών σέ μεγάλες κατηγορίες μέ βασικό κριτήριο τό γεωγραφικό χώρο-Έτσι 
στίς ΗΠΑ όλα τά σημαντικά κέντρα έκπαιδεύσεως καί έρευνας βρίσκον
ται στά κολλέγια καί τά πανεπιστήμια. Ή ίδια τάση ώς πρός τά μέσα 
μαζικές έπικοινωνίας παρουσιάζεται καί στίς χώρες τής λατινικές ’Α
μερικής· ,

'Αντίθετα στήν Εύρώπη ή έπαγγελματική έκπαίδευση παραδοσιακα έχει 
χωριστεί άπό τήν έπιστημονική μελέτη τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας. 
Γι αύτό οί τεχνικοί καί οι καλλιτέχνες παρακολουθούν τίς έπαγγελμα- 
τικές σχολές, ένώ οί κριτικοί καί οί θεωρητικοί τού κινηματογράφου & 
τής τηλεοράσεως προέρχονται άπό πανεπιστημιακές σχολές. Τά τελευταία 
όμως χρόνια καί έδώ παρατηρεϊται τάση ένοποιήσεως τών έπαγγελματικών 
καί τών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων γιά τή μελέτη καί διδασκαλία τού 
κινηματογράφου καί τής τηλεοράσεως.

Πέρα άπό τίς διαφοροποιήσεις κατά χώρο στόν προσανατολισμό τών 
σχολών, ή κατάταξη αύτών μπορεί νά γίνει καί κατά τομείς ένδιαφέρον- 
τος. Έ τσ ι:

α) κύριος στόχος μερικών σχολών είναι ή εκπαίδευση τών σπουδαστών 
και ή προετοιμασία τους γιά νά έργαστοΟν στην παραγωγή καί έ- 
πεξεργασία τοΟ έμποριχοΟ κυρίως κινηματογράφου.

β) άλλες σχολές ένδιαφέρονται περισσότερο γεά τό τί λέγεται ή τί 
πρέπει νά λέγεται καί λιγώτερο γιά τό πώς λέγεται. Δηλαδή, θε
ωρείται δτι τό πρόβλημα δέν είναι νά μάθουν οί φοιτητές νά χει
ρίζονται τίς μηχανές, νά καθορίζουν τό φωτισμό κλπ.-γιατί αυ
τό απαιτεί μιά διαδικασία άποκτήσεως έμπειρίας ποό συνήθως α
ποκτάται άφοΟ άποφοιτήσουν-άλλά νά μάθουν νά "όμιλοΟν".
Αυτοί που θά πάρουν χαλότερη έκπαίδευση στόν τομέα αυτό έλπί- 
ζεται δτι θά γίνουν χαλότεροι συγγραφείς, παραγωγοί, σκηνοθέ - 
τες κλπ.

γ) μια τρίτη κατηγορία σχολών δίνει μεγαλύτερη προσοχή στή μελέτη- 
τής αλλαγής τών κοινωνικών θεσμών καί τών πολιτισμικών συνηθει
ών ποό προκαλείται άπό τήν είσοδο τών μέσων μαζικής έπιχοινωνί- 
ας σέ συγκεκριμένες κοινωνίες.

I I I .  Διάρκεια σπουδών.

*0 προσανατολισμός τής σχολής παίζει σημαντικό ρόλο στή σύνθεσή 
της, τό περιεχόμενο τών μαθημάτων καί τή διάρκεια τών σπουδών.Γι αύ
τό καί παρατηρεϊται μιά ποικιλία στά χρόνια φοιτήσεως τά όποια στά 
Αναγνωρισμένα κέντρα σπουδών κινηματογράφου καί τηλεοράσεως Αρχίζουν 
άπό δύο καί φθάνουν έως τά έξι. Γενικά οι πανεπιστημιακού έπιπέδου 
σχολές κινηματογρόαρου καί τηλεοράσεως Ακολουθούν τό σύστημα τών πα
νεπιστημιακών σχολών πού έπιχωριάζει σέ κάθε χώρα.

'Ακόμα στίς σχολές πού δίνεται έμφαση στήν έκπαίδευση τεχνικών καί 
καλλιτεχνών μόνο παρατηρεϊται ότι τά χρόνια φοιτήσεως είναι 3-4, ένώ 
σ'δσες ή έκπαίδευση καλύπτει καί τήν έπιστημονική μελέτη τής μαζικής 
έπικοινωνίας καθώς έπίσης τήν κριτική τής κοινωνίας τά χρόνια φοιτή- 
σεως είναι τουλάχιστο τέσσερα.

Πολλές φορές ό καθορισμός τών χρόνων φοιτήσεως σέ τέσσερα είναι 
θεωρητικός μόνο, γιατί τό σύστημα έκπαιδεύσεως προβλέπει τρία έπίπε- 
δα: Τό έπίπεδο μαθητείας σ'ένα στούντιο κινηματρογράφου ή τηλεοράσε
ως πριν ό φοιτητής είσέλθει στό πανεπιστήμιο, τήν 4ετή περίοδο σπου
δών καί τήν διετή, μετά τήν Αποφοίτηση, γιά τήν Απόκτηση έμπειρίας 
κοντά σ'ένα MASTER. Τό τελευταίο έπίπεδο είναι ύποχρεωτικό καί γι αύ
τό όργανώνεται άπό τήν ίδια τή σχολή. Κλασσικό παράδειγμα αύτού τού 
τύπου έκπαιδεύσεως παρέχει ή Ανατολική Γερμανία.
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Πέρα άπό τίς Ανεξάρτητες σχολές κινηματογράφου καί τηλεοράσεως fl 
άπό τά τμήματα μεγαλύτερων σχολών, ένα πλήθος μαθημάτων προσφέρονται 
στους κλάδους αότούς σέ ποικιλία μορφών καί περιεχομένου υπό τόν τύ
πο α) τής πανεπιστημιακής έδρας ή τού σεμιναρίου σέ σχολές παιδαγωγι
κών, δραματικής τέχνης, έπικοινωνίας, δημοσιογραφίας, βιβλιοθηκονο
μίας, Ανθρωπολογίας, κοινών ιολογίας, β) "Ινστιτούτων μελέτης κινημα
τογράφου καί τηλεοράσεως.

IV. 'Αναλογία καθηγητών-φοιτητών

Οι σχολές κινηματογράφου καί τηλεοράσεως άπό άποψη άριθμοΟ σπου
δαστών παρουσιάζουν τά Ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) στίς ΗΠΑ όπου καί τά ίδιωτικά καί τά πολιτειακά Πανεπιστήμια στη
ρίζονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στά δίδακτρα τών φοιτητών ό άριθμός 
τών τελευταίων έπηρεάζει τόν προϋπολογισμό τής σχολής. "Οσο περισσό
τεροι φοιτητές τόσο περισσότερα χρήματα δίνονται άπό τό πανεπιστήμιο 
στή σχολή πού μέ τή σειρά της προσπαθεί νά αύξήσει τόν άριθμό τών 
φοιτητών, νά πάρει περισσότερους καθηγητές κλπ.
β) στήν Εύρώπη καί σ'δσες χώρες ό προϋπολογισμός τών σχολών δέν έξαρ- 
τάται άπό τά δίδακτρα τών σπουδαστών άλλά άπό τήν κρατική έπιχορήγη- 
ση ό άριθμός τών φοιτητών είναι μικρός. Ό  πιό συνηθισμένος άριθμός 
τών φοιτητών πού Απαντάται σέ διάφορες σχολές είναι 40-50, ένώ σέ με
ρικές δέν ξεπερνούν τούς 20-25. Σ'αύτές τίς περιπτώσεις δέν μετράει 
ό άριθμός τών σπουδαστών άλλά ή έπίδοσή τους μετά τό πέρας τών σπου
δών τους. "Ενδεικτικά θά μποροϋσε νά άναφερθεΐ ότι τό THE NATIONAL 
FILM SCHOOL τής "Αγγλίας δέχεται 25 περίπου φοιτητές τό χρόνο άπό 
τούς όποιους 5 ξένης έθνικότητας, τό INSTITUT DES HAUTES ETUDES CI
NEMATOGRAPHIE στό Παρίσι δέχεται 22 περίπου φοιτητές τό χρόνο άπό 
τούς δποίους 4 ξένης έθνικότητας.

Έφ’δσον προέχει ή διατήρηση τών σχολών κινηματογράφου καί τηλεο
ράσεως σέ υψηλά έπίπεδα άποδόσεως τό οίκονομικό περνάει σέ δεύτερη 
θέση. "Ετσι, ένώ δ άριθμός τών φοιτητών παραμένει σέ χαμηλά έπίπεδα 
γιά νά διατηρηθεί ή ποιότητα τών σχολών ό άριθμός τών διδασκόντων ε ί
ναι 1:3.

V. "Επιλογή υποψηφίων σπουδαστών

"Ο μικρός άριθμός τών σπουδαστών, πού κάθε κινηματογραφική σχο
λή έχει τή δυνατότητα νά έκπαιδεύσει, έπηρεάζει καί τόν τρόπο είσα- 
γωγής τών υποψηφίων στίς σχολές.

Παρ'δλη τήν παρατηρούμενη καί έδώ ποικιλία έκεϋνο πού διαπιστώνε
ται ώς ένα κοινό στοιχείο δλων τών σχολών αύτών είναι ή μακρά,μέ αύ- 
στηρά κριτήρια, διαδικασία έπιλογής καθώς έπίσης δ σκληρός συναγωνι
σμός πού Αναπτύσσεται Ανάμεσα στούς ύποψηφίους γιά τήν κατάληψη τών 
δπωσδήποτε λιγοστών θέσεων.
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Μελετητής: ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. 

Συντάκτης: Γρ.Γκιζέλης Ρΐι. Ό .

Μέρος Α'
1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τό σχετικό κεφάλαιο ποΰναι τό πρώτο τής μελέτης 
είναι γενικά άσαφές καί άναφέρεται σέ συνθήκες καί 
αρχές μή γνωστές σ'όσους δέν βρίσκονται στούς κό
λπους των κρατικών φορέων. Κατά συνέπεια έπ'αύτοϋ 
δέν μπορεί νά λεχθεί τίποτα πού νά μήν είναι ει
κασίας καί προκατάληψης προϊόν άνεξάρτητα άπό σκο
πιά.
2. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σάν στόχοι τής έρευνας άναφέρονται: 
α. ...έπισήμανση τών κοινωνικών λειτουργιών καίέ- 
πιπτώσεων τών δύο μέσων (κινηματογράφου- τηλεόρα
σης) καί τών χρήσεων καί χρησιμοποιήσεών τους άπό 
τίς διάφορες κοινωνίες. Βασικό είναι στήν περί
πτωση αύτή νά έ Εξακριβωθεί ως π ιό βαθμό 6 κινημα
τογράφος θεωρείται τέχνη άπό τίς διάφορες κοινω- 
νίες ή ό κινηματογράφος καί ή τηλεόραση θεωρούν
ται καί Αντιμετωπίζονται σά μέσα ανόδου τοϋ πολι
τιστικού έπιπέδου ένός λαού.
Σ'αύτό τό σημείο μπορεί νά παρατηρήσει κανείς πώς 
ή μελέτη προβάλλει γιά στόχο της τήν πιό στοιχει
ώδη σκέψη πού μπορούσε νά γίνει.
Στή συνέχεια καί σάν δεύτερος στόχος άναφέρεται 
...ότι άποβλέπει στή διερεύνηση τών συνθηκών πού 
έπικρατούν σήμερα όχι μόνο στή χώρα μας άλλά καί 
διεθνώς άπό άποψη παραγωγής στούς τομείς του κι- 
νηματογράφου καί τής τηλεοράσεως. 'Επί πλέον άπο- 
βλέπει στή διαπίστωση τής δυνατότητας άπορροφήσε-
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ως του δυναμικού πού θά έξέρχεται άπό μιά κρατική 
σχολή.
Άμφότερες οί διατυπώσεις πού άφορουν στούς στό
χους τής έρευνας έκτος του πνεύματος πού θά οφεί
λε μιά τέτοια μελέτη νά προτάξει καί πού έν τέλει 
αδικούν καί τήν ίδια μιά καί όπως θά δούμε παρα
κάτω αύτή έπεκτείνεται πολύ πέρα άπ'τά όρια των 
στόχων της.
3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε

ΡΕΥΝΑΣ .
0L ένέργειες γιά τήν έπιτυχία των στόχων τής έ
ρευνας υπήρξαν τφ όντι άνεπαρκεϊς τόσο άπό βιβλι
ογραφικής πλευράς όσο καί άπό ένέργειες πού θά έ
διναν μιά άμεση έμπειρία στόν μελετητή. 
Συγκεκριμένα καί σύμφωνα μέ τήν βιβλιογραφία πού 
άναφέρεται στό τέλος λείπουν βασικώτατα βοηθήματα 
όπως ή σειρά των SCREEN Educational notes προ
γράμματα κινηματογραφικής έπιμόρφωσης καί παιδεί
ας (σ'έπίπεδο κυβερνητικής πολιτικής) άπ'όλες τίς 
χώρες καί κυρίως άπ'αύτές πού έχουν τό μεγαλύτερο 
ένδιαφέρον γιά τό θέμα τίς χώρες τής Κεντρικής 'Α
φρικής πού μετά τήν ανεξαρτησία τους άντιμετώπι- 
σαν τό πρόβλημα τής κάλυψης τών σχετικών άναγκών 
άπό μόνες τους.
'Ακόμα λείπουν τά λιγοστά αλλά άκρως σημαντικά γιά 
τήν περίπτωση δημοσιεύματα του ΦΙΛΜ στά νούμερα 
4-5 καί 10. 'Ακόμα λείπει τό σχετικό μέ τίς κινη
ματογραφικές σχολές άκρως ένδιαφέρον μέρος του 
INTERNATIONAL FILM GUIDE. Πιστεύουμε πώς ό μελε
τητής ώφειλε ν'άποκτήσει ιδίαν πείρα γιά τό τί εί
ναι κινηματογραφική σχολή καί τί κινηματογραφική 
παραγωγή μέ έπιτόπιες έπισκέψεις σέ διάφορες χώ
ρες του κόσμου. Οι έπαφές μ'αρμόδιους πού άναφέ - 
ρονται είναι όλως άνεπαρκεϊς καί άστοχες στό με
γαλύτερο τους μέρος γιατί δέν υπάρχει αρμόδιος , 
σχετικά μέ τήν κινηματογραφική παιδεία στόΥΠ.Π.Ε. 
ούτε καί στό ΥΠ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ καί τήν Γ.Γ.Τ.Π. 'Ε
ξαίρεση αποτελεί ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ πού πράγμα
τι διατύπωσε άπόψεις ούσίας έπί τού θέματος,πράγ
μα πού φαίνεται καί στήν ίδια τή μελέτη άν καί ά- 
πόψεις της έχουν μπει σέ έντελώς άλλο πλαίσιο μέ 
άποτέλεσμα ν'άλλοιωθεΐ σχεδόν ολοκληρωτικά ό χα
ρακτήρας τους.
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4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τό κεφάλαιο 4 παρ'δλη τή σχηματικότητά του άναγ- 
καία άλλωστε προκειμένου ν'άποδοθεϊ μέ σύντομο 
τρόπο μάς βρίσκει σέ γενικές γραμμές σύμφωνους. 
'Ακόμα σ'αύτό τό σημείο όφείλουμε νά σημειώσουμε 
τήν οξυδέρκεια τοϋ μελετητή γιά τήν παρατήρησή του 
σχετικά μέ τήν γ ρ α π τ ή  κ ο υ λ τ ο ύ ρ  α , 
πούναι οικεία στούς ίθύνοντες καί τήν δ π τ ι- 
κ ο α κ ο υ σ τ  ι κ ή  πού τούς είναι άνοίκεια μέ 
άποτέλεσμα νά τούς καθιστά άνικανούς νά κατανοή - 
σουν όχι μόνο τόν κόσμο τής όπτικοακουστικής έπι- 
κοινωνίας άλλά καί τόν κόσμο πού αύτή έπικοινωνει. 
Τούτο βέβαια έχει βαρύτατες καί κυριολεκτικά άνυ- 
πολόγιστες συνέπειες γιά τήν πολιτιστική μας πραγ
ματικότητα.
Παρακάτω άναφέρονται οί τρόποι μέ τούς όποιους έ
χει καλυφθεί μέχρι τώρα τό θέμα τής κινηματογρα
φικής παιδείας καί άναφέρονται όλες οί σχολές μ' 
ε ξ α ί ρ ε σ η  τής σημαντικώτερης πού έχει κλείσει βέ
βαια άπό χρόνια άλλά στό διάστημα τής λειτουργίας 
της ύπήρξε ένα λαμπρόΐ,ατο άν καί διάτον άστρο. Τό 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ πούχε Ιδ
ρυθεί άπ'τήν Είρ. Καλκάνη καί τόν Κ.Φωτεινό τό 
1961 καί λειτούργησε γιά μιά πενταετία. 'Επίσης , 
δέν άναφέρεται πώς οί σχολές αύτές δέν είναι στήν 
ούσία σχολές άλλά πρόχειρα διδακτήρια χωρίς τόν ά- 
παραίτητο έξοπλισμό καί πρόγραμμα καί πού κύρια 
άντιμετωπίζουν τόν κινηματογράφο άπ'τό πρίσμα τής 
γραπτής κουλτούρας, πράγμα πού έχει τή συνέπειά 
του καί δω.
Στή συνέχεια άναφέρεται πώς κατά κύριο λόγο ...οί 
ικανοί άπόφοιτοι γυμνασίου προτιμούν τίς άνώτατες 
καί άνώτερες κρατικές σχολές πού παρέχουν διπλώ
ματα άναγνωρισμένα καί δίνουν τή δυνατότητα στούς 
άποφοίτους νά βρούν εύκολα έπαγγελματική άπασχό- 
ληση μέσα στό έλληνικό οίκονομικό-κοινωνικό σύ
στημα.
'Αμέσως παρακάτω άναφέρει πώς μιά μερίδα σπουδα
στών των κιν/κών σχολών άποτελειται άπό τούς άπο- 
τυχόντες στίς εισαγωγικές έξετάσεις τών πανεπι
στημίων ή αύτών πού έπιθυμοΰν νά λάβουν άναβολή 
κατατάξεως στό στρατό. Αύτό τό τελευταίο είναι έν 
μέρει άληθές άλλά ως πρός τά προηγούμενα συμβαί
νει άκριβώς τό άντίθετο. 'Εκτός άπ'τό γεγονός δτι 
ήδη φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών έγγράφονται 
στίς σχολές κινηματογράφου καί πολύ συχνά τελει
όφοιτοι, τό κίνητρο αύτοΰ πού έπιθυμει νά σπουδά
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σει κινηματογράφο δέν είναι τό ίδιο μέ αύτου πού 
πηγαίνει γιά δικηγόρος γιά γιατρός ή έν γένει γι' 
αύτό πού άναφέρεται σάν έπαγγελματική Απασχόληση. 
Τό κίνητρο σ'αύτές τίς περιπτώσεις είναι έντελώς 
διαφορετικής φύσης καί τάξης καί χρήζειέντελώς ι
διαίτερης προσοχής πράγμα πού ή μελέτη όχι μόνον 
δέν έκανε άλλά ένέταξε αύτή την έντελώς ίδιάζου- 
σα περίπτωση στό σωρό τής έπαγγελματικής Απασχό
λησης πού ή σπουδή είναι απλώς προϋπόθεση.
5. ΘΕΤΙΚΟΙ & ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 

ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΑΗΣ.
'Εδώ Από τήν τοποθέτιση ήδη ύπάρχει μιά διαπίστω
ση έξαιρετικά σημαντική, τό γεγονός...ότι ή ‘Ελλά
δα έχει ύστερήσει σημαντικά στόν τομέα τής έκμε- 
τάλλευσης τών διαφόρων ιδιοτήτων τών δύο μέσων σέ 
σχέση πρός χώρες όχι μόνο μέ υψηλότερο βαθμό οι
κονομικής άναπτύξεως άλλά Ακόμη καί χαμηλώτερο. 
'Από δώ καί κάτω περνάμε στά ούσιαστικά σημεία 
τής μελέτης καί οι παρατηρήσεις μας θά είναι πιό 
λεπτόλογες καί πιό πυκνές.
'Αμέσως παρακάτω ή μελέτη θεωρεί σάν δεδομένη... 
τή διαπίστωση ότι ό κινηματογράφος στήν 'Ελλάδα 
γενικά βρίσκεται σέ χαμηλό έπίπεδο καί συνεχίζει 
μέ τίς κατά τόν μελετητή δυό Απόψεις πούναι κυρί
αρχες στό θέμα :ής ίδρύσεως κρατικής κινηματογρα
φικής σχολής ή όχι. 'Εδώ πρέπει νά σταθούμε γιά 
λίγο καί νά πούμε πώς "ό κινηματογράφος δέν βρί
σκεται στήν ‘Ελλάδα γενικά σέ χαμηλό έπίπεδο", τό 
άνίθετο μάλιστα. Θάλεγε κανείς πώς παρ'όλες τίς 
φυσικές καί τεχνικές αντιξοότητες ό *Ελληνικός Κι
νηματογράφος "Ανθεί στό κελί" του. ‘Η προσπάθεια, 
τής ίδιοτικής πρωτοβουλίας μέσα άπ'τίς πιό Αντίξο
ες σέ παγκόσμια κλίμακα συνθήκες κατορθώνει νά έ- 
πιδείξει τό μέτρο τών δυνατοτήτων της τόσο στό τε
χνικό όσο καί στόν καλλιτεχνικό τομέα. Τό ότι δέν 
κατορθώνει νά καταστεί Ανταγωνιστικός σέ παγκό
σμια κλίμακα είναι Αποτέλεσμα τής πάγιας πολιτι
κής τού κράτους ότι ή ‘Ελλάδα είναι ένα χωράφι πού 
Ανήκει στούς ξένους πού πρέπει νά διευκολύνονται 
καί νάχουν περισσότερα προνόμια άπ'τούς “Ελληνες 
ώστε νάρθουν έδώ νά κάνουν ταινίες. *0 Αποκλει
στικός προσανατολισμός τής κρατικής πολιτικής πρός 
αύτή τήν κατεύθυνση δημιουργεί άπ'τήν άλλη πλευρά 
τίς Αντίξοες έκεινες συνθήκες τίς όποιες ό “Ελ
ληνας κινηματογραφιστής είναι υποχρεωμένος ν' άν- 
τιπαλαίσει έχοντας σάν βασικώτερο έχθρό του τό ί 
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διο του τό κράτος καί σέ πολύ μικρώτερο βαθμό τόν 
ξένο ανταγωνιστή. Μ ’αυτή τήν έννοια τό ‘Ελληνικό 
Κράτος είναι ό βασικώτερος παράγοντας καταστολής 
του ‘Ελληνικού κινηματογράφου καί ό βασικότερος 
έπίσης παράγοντας προώθησης τού ξένου μέσα στήν 
ίδια τή χώρα. Τό ότι δέν έχουμε κινηματογραφική ά- 
νάπτυξη οφείλεται αποκλειστικά καί μόνο στή κρα
τική μας πολιτική καί όχι βέβαια στις δυνατότη
τες των ‘Ελλήνων κινηματογραφιστών πού κάθε άπό- 
δειξη αυτών τών δυνατοτήτων δημιουργεί κι ένα νέο 
πλέγμα κατασταλτικών μέτρων άπ'τή μεριά τού κρά
τους καί μάλιστα με τόν κυνικώτερο τρόπο. Δέν εί
ναι βέβαια έδώ ό χώρος γιά νά κάνουμε κριτική τής 
κινηματογραφικής πολιτικής, άλλά οφείλουμε νά έ- 
πισημάνουμε τό γεγονός στίς διαστάσεις τουγιά τήν 
άντιμετώπιση αύτής τής ιδιαζόντως άνθελληνικής 
προπαγάνδας πού έκπορεύεται άπ'τό ίδιο τό κράτος. 
*0 ισχυρισμός πού ένδεχόμενα μπορεί νά δοθεί σάν 
άπάντηση ότι πρόκειται περί έκτιμήσεως ή οποία, 
μπορεί νά δεχθεί τό ενδεχόμενο λάθος της δέν θά- 
ναι παρά ένας ακόμα κυνισμός στήν πάγια πολιτική, 
γιά τήν έκμηδένιση του ‘Ελληνικού κινηματογράφου. 
Στή συνέχεια, ή μελέτη άν καί μέ τρόπο κατατακτι- 
κό παραθέτει έναν αριθμό άπό λόγους θετικούς καί 
άρνητικούς, ως πρός τήν ίδρυση κρατικής κινηματο
γραφικής σχολής πού όλοι τους όμως είναι δευτε- 
ρεύοντες καί ασήμαντοι σέ σημείο πού ούτε σάν τέ
τοιοι θάξιζε τόν κόπο ν'άναφερθούν. 'Εδώ είναι τό 
σημείο στό όποιο θά πρέπει κανείς νά σημειώσει ό
τι ή μελέτη βρίσκεται έξ άρχής σέ φάλτσο δρόμο 
γιατί ή ΙΔΡΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
δέν είναι παρά ένα μικρό μέρος (άν καί έξαιρετικά 
σημαντικό) στό ζήτημα τής άντιμετώπισης τού συνό
λου τών άναγκών πού μπορούν νά στεγαστούν κάτω άπ' 
τήν έτικέττα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Έτσι όταν 
δέν έχει μελετηθεί ούτε τό αντικείμενο τής κινη
ματογραφικής παιδείας έν γένει, ούτε οι πολυποίκι
λες ανάγκες πού έπιζητοΰν μιά τέτοια παιδεία δέν 
είναι δυνατόν παρά ν'άναφέρονται στήν τύχη διά
φοροι λόγοι σάν θετικοί ή αρνητικοί καί οί οποίοι 
δημιουργούν συσκοτιστικά παρά διαφωτιστικά πλαί
σια.
Έτσι άφού ή ανάγκη τής κινηματογραφικής παιδείας 
είναι πρωταρχικώτερη καί πρωθύστερη άπό τήν άνάγ- 
κη γιά τήν ΙΔΡΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ̂ ΣΧΟ
ΛΗΣ οί λόγοι πού μεσολαβούν είτε σάν θετικοί είτε 
σάν άρνητικοί παράγοντες δέν μπορούν - σάν δευτε
ρογενείς πούναι - νά παίξουν άποφασιστικό ρόλο
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γιατί είναι έξαρτημένοι άμεσα άπ'1' τήν άπάντηση πού 
δίνεται στό αίτημα τής κινηματογραφικής παιδείας 
στό σύνολό του. *Η αποφυγή αυτής τής άπάντησης α
πό μέρους τής μελέτης καί τής αντιμετώπισης του ό
λου θέματος τήν οδηγεί μοιραία στή συνέχεια σέ οί- 
κονομίστικους ακροβατισμούς σάν ένα είδος πλευρι
κής αντιμετώπισης άπ'τήν οποία όμως τό συμπέρασμα 
δέν είναι άποθαρρυντικό.
6. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑ

ΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ.
Παρ'όλα αύτά όμως τό κεφάλαιο 6 αρχίζει "Είναι α
ναμφισβήτητο ότι ή έρευνα γιά τήν έπαγγελματική α
ποκατάσταση των κινηματογραφιστών δέν εύνοεί εί- 
σήγηση υπέρ τής ίδρύσεως κρατικής σχολής..."
Τό ρηξικέλευθο τούτο συμπέρασμα δέν είναι βέβαια, 
τυχαίο, είναι όμως άποθαρρυντικό. Προϊόν τής όλης 
παρακαμπτήριος τακτικής πού άπ'τή μιά έχει τό προ
ηγούμενο ότι βάζει στό ίδιο σακί τούς σκηνοθέτες, 
μέ τούς άλλους έπαγγελματίες διανοούμενους μέ κοι
νό όρο διατομής τήν "έπαγγελματική απασχόληση"καί 
άπ'τήν άλλη τά οίκονομίστικα μέτρα τής άγοράς έρ- 
γασίας ή διαπίστωση αύτή έχει τή συνέπεια της μέν 
ως πρός τήν τακτική πού ακολουθεί έχοντας όμως 
ξεφύγει εντελώς άπ'τό άντικείμενό της καί κυρί
ως άπ’τά 'ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πού συνιστοϋν 
τήν πραγματικότητα των σκηνοθετών γιά τήν οποία 
κάνει λόγο. *Η πραγματικότητα τών σκηνοθετών δέν 
είναι ή ανεργία άλλά ή έκλεκτική άνεργία,ένα φαι
νόμενο εξαιρετικά ιδιόμορφο άλλά καί τό πλέον κυ
ρίαρχο. ‘Η ίδια δέ ή φύση τής έκλεκτικής άνεργίας 
δέν είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος καί συνεπώς τά 
συμπεράσματα σχετικά μέ τήν άνεργία τών σκηνοθε
τών είναι 'έντελώς λανθασμένα. Ακόμα όμως πρίν 
φτάσουμε σ'αύτή τήν έκλεκτική άνεργία έχουμε τήν 
έκλεκτική παιδεία πράγμα πού ισχύει άπόλυτα γιά 
τόν σπουδαστή του κινηματογράφου άλλά όχι καί γιά 
τόν σπουδαστή τοϋ Πανεπιστημίου πού πάει γιά για
τρός καί βγαίνει δικηγόρος. 'Επαναλαμβάνω καί πά
λι πώς μή έχοντας δεί τό θέμα στήν ιδιαιτερότητα 
του 6 όποιοσδήποτε λόγος καί έν προκειμένω τής με
λέτης διέπεται άναγκαστικά άπό σύγχυση άντικειμέ- 
νου καί σκοπού.
Στή συνέχεια ή μελέτη διαφοροποιεί διαρκώς τήν 
κατεύθυνση τής φοράς της καί περνάει μέ τρόπο λί
γο υποθετικό άπό σκέψεις γιά τήν εισαγωγή τού μα
θήματος τού κινηματογράφου στή Μέση 'Εκπαίδευση ,
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πούχε ι σάν συνέπεια τή δημιουργία πανεπιστημιακών 
σχολών γιά τήν έκπαίδευση τοϋ διδακτικοΟ προσωπι- 
κοϋ. Αύτή Λ ιδιαίτερα σημαντική πρόταση παρεισφ - 
ρύει κάπως λαθραία στό όλο κείμενο καί ξεχνιέται 
άμέσως μετά. Μιά μικρή στροφή μας ξαναφέρνει στήν 
Κρατική Σχολή Κινηματογράφου γιά έκπαίδευση στελε
χών καί γίνεται λόγος γιά τό κόστος της.Διαπιστώ
νεται ότι θά είναι μεγαλύτερο άπό τόν φοιτητή τοϋ 
Πανεπιστημίου καί άναφέρονται οι λόγοι: 
α/ αναλογία καθηγητών - σπουδαστών 1:4.
3/ Τεχνικός έξοπλισμός.
γ/ 'Αναλώσιμα υλικά γιά τήν πρακτική έξάσκηση τών 

σπουδαστών.
Οί λόγοι πού άναφέρονται σάν παράγοντες γιά τό υ
ψηλό κόστος λειτουργίας τής σχολής είναι άπόλυτα 
σωστοί άν καί ή σύγκριση πού γίνεται μέ τό άνάλο- 
γο κόστος τοϋ φοιτητή Πανεπιστημίου δέν είναι εύ
στοχη γιατί τό κόστος σπουδών τοϋ κινηματογραφι- 
στή-σπουδαστή δέν είναι άπλώς πιό υψηλό άλλά ά- 
σύγκριτα υψηλό ώστε έκ τών μεγεθών νά μήν μπορεί 
νά γίνει καμιά σύγκριση. Σάν πρόταση γιά τήν έ- 
ξεύρεση τοϋ άναγκαίου ποσοϋ άναφέρεται "ή έπιδολή 
φόρου μιας δραχμής στήν τιμή τοϋ εισιτηρίου" τών 
κινηματογράφων. Πρόταση όχι καί τόσο δόκιμη δεδο
μένου ότι τό εισιτήριο μάλλον πρέπει ν'άπαλλαγεϊ 
μιας σειράς φόρων παρά νά έπιβαρυνθεϊ έκ νέου.
‘Η έπόμενη πρόταση γιά τόν καθορισμό τών είσαγω- 
μένων σπουδαστών μέ βάση κάποιο προγραμματισμό ά- 
ναγκών δείχνει πόσο ό μελετητής άνατέμνει μιό ό- 
λοκληρωτικά άγνωστη περιοχή.
Μιά κινηματογραφική σχολή έχει μιά πληρότητα δι- 
δακτικοϋ προσωπικού καί τεχνικοϋ έξοπλισμοϋ πού ά- 
ναλογεΐ στό 1:4(Ικαθηγητής:4σπουδαστές). Αύτό εί
ναι ή ισορροπία τής σχολής καί τήν όποια κανενός 
είδους βλακώδης οίκονομίστικος προγραμματισμός δέν 
νομιμοποιείται νά άνατρέψει.
Κι ακόμα ή πρόταση γιά υποβολή σέ αύστηρότατη δο
κιμασία έπιλογής τών υποψηφίων δείχνει τό πόσο έ
ξω βρισκόμαστε άπ'τήν απαραίτητη αίσθηση γιά τήν 
αντιμετώπιση τοϋ προκειμένου θέματος. ‘Η άντίρρη- 
ση δέν είναι στήν "αύστηρότατη δοκιμασία"άλλά στό 
ότι τό πλαίσιό άνταποκριτικής λειτουργίας είναι 
τόσο διαφορετικό ώστε νά μήν μπορεί κάν νά γίνει 
λόγος γιά δτιδήποτε άφορά σ'αύτό τό τρόπο τοϋ
σκέπτεσθαι. Οί υποψήφιοι σέ μιά τέτοια σχολή δέν 
όφείλουν νά έχουν όρισμένες προκαθωρισμένες δυνα
τότητες, άλλά οί καθηγητές όφείλουν μέσα άπό τό 
φάσμα τών προσφερομένων δυνατοτήτων, νά λειτουρ
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γήσουν σωστά στό πλαίσιο της ¿κλεπτικής άνταπο- 
κριτικότητας εκλέγοντας μάλλον παρά έπιλέγοντας 
τούς μαθητές της σχολής καί μέ κριτήρια πού είναι 
μακρυά άπ'αύτά τής αύστηρότητας-χαλαρότητας καί 
κοντά στό πνεύμα τού πλούτου καί τής ποικιλίας των 
δημιουργικών ικανοτήτων.
7. ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗΣ
Μπαίνοντας στό ζήτημα τού "τύπου σχολής" άναγκα- 
στικά οδηγούμαστε σέ περιοχές μείζονος θεωρητικής 
αντιμετώπισης μέ έζαιρετική καί πάλι ιδιομορφία. 
Πέρα άπ'τό γεγονός ότι υπάρχουν ήδη συγκροτημένες 
παραδόσεις πού μπορεί πάνω τους νά βασιστεί κα
νείς είναι αναγκαίο νά διαγράψουμε έκ νέου τό αν
τικείμενό μας μέσα στό πλαίσιο πού καλείται"τύπος 
σχολής".
*Η "Κινηματογραφική Παιδεία" έχει κατ'άρχήν ένα 
καινοφανές "διδακτικό αντικείμενο" τό οποίο βάζει 
συνάμα καί τό πρόβλημα του τρόπου τής διδαχής του. 
Άπ'αύτό προκύπτει καί ό τύπος τής σχολής.
Σάν "νέο διδακτικό αντικείμενο" ό κινηματογράφος 
όταν μπαίνει στό χώρο τής παιδείας βάζει ταυτό
χρονα ζητήματα τόσο πρός τό αντικείμενο όσο καί 
πρός τή μέθοδο. Τά ζητήματα αύτά έρχεται ν ’ άντι- 
μετωπίσει τό θεσμικό πλαίσιο τής έν γένει παιδεί
ας, πού είναι διαμορφωμένο μέσα άπό μακραίωνες 
διαδικασίες. Αύτός ό γενικός χώρος παιδείας δέχε
ται πάντα ένα νέο διδακτικό αντικείμενο σάν μιά 
προέκταση καί έζειδίκευση ένός ήδη ύπάρχοντος 
κλάδου.
Σ'αύτή τή συνθήκη δέν δημιουργείται παρά πρόβλη
μα πρακτικό γιά τόν τρόπο ένταζης καί Αξιολόγησης 
τού νέου άντικειμένου στά πλαίσια ένός παλαιότε- 
ρου καί συνήθως θεωρουμένου εύρύτερου πλαισίου υ
παγωγής. "Ετσι μέ τό νά γίνεται αύτού του είδους 
ή υπαγωγή οι γενικές αρχές τής διδακτικής μεθόδου 
περνάνε καί στό νέο αντικείμενο. Αύτή όμως ή συν
θήκη δέν ίσχυσε καί δέν ισχύει γιά τόν κινηματο
γράφο. Δέν έγινε ποτέ υπαγωγή τού κινηματογράφου, 
σάν "διδακτικό αντικείμενο" σ'ένα όποιοδήποτε 
πλαίσιο εύρύτερου κλάδου καί συνεπώς μιας παράδο
σης άπ'τήν οποία θά δανείζονταν τις διδακτικές με
θόδους .
Τό "'Εργαστήρι τού Κουλέσωφ" πού άποτελεί καί τό 
άρχέτυπο τής κινηματογραφικής σχολής μέ τρόπο αύ- 
θόρμητο έθεσε τά θεμέλια γιά μιά νέα μορφή παι
δείας στήν οποία ή διάσταση πρακτικής καί θεωρίας 
ήταν Ανύπαρκτη.
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Τό γεγονος αύτό δέν οφειλόταν μόνο στό ότι δ κι
νηματογράφος ήταν απλώς ένα νέο διδακτικό άντι- 
κείνιενο αλλά κυρίως στή φύση αύτοϋ του Αντικειμέ
νου πού αποτελούσε καί αποτελεί μιά πιό σύνθετη 
μορφή διατύπωσης καί αναπαράστασης άπ'τά ύπόλοι- 
πα υπάρχοντα μέσα σέ βαθμό ύπέρβασης πράγμα πού 
στάθηκε καθοριστικό στη διαμόρφωση μιας νέας μορ
φής σκέψης γιά την οποία τά παληά μοντέλλα τής θε
ωρίας καί τής πράξης δέν μπορούσαν νάχουν εφαρμο
γή μέ τόν τρόπο πού αύτό συνέβαινε μ'άλλα αντι
κείμενα παιδείας. Στόν κινηματογράφο καί την τη
λεόραση διασταυρώνονται ένα πλήθος άπό πρακτικές 
καί θεωρίες αύτών των πρακτικών, άπό τή φυσική & 
τή χημεία ως τήν εικονολογία καί τήν ρυθμολογία ή 
τήν αισθητική καί τή μυθολογία.
Τό σύνολο αύτών τών Αντικειμένων πού ήδη Ανήκει 
στήν παραδοσιακή παιδεία ύφίσταται μιά ιδιόμορφη 
Αναδιάρθρωση καί συγκερασμό γιά νά συληφθεΐ κάτω 
άπό μιά νέα προοπτική μέσα σ'ένα έντελώς διαφορε
τικό πλαίσιο.
Άπ'αύτή τήν άποψη τό "'Εργαστήρι τού Κουλέσωφ" , 
δέν άπετέλεσε μόνο τό Αρχέτυπο τής κινηματογραφι
κής παιδείας άλλά καί ένα πρότυπο τής εν γένει 
παιδείας άπ'τό όποιο όμως ή Αδράνεια τής παραδο
σιακής παιδείας καθόλου δέν έπιρρεάστηκε. Αύτό ο
φείλεται κυρίως στό γεγονός ότι ή παραδοσιακή παι
δεία δέν είχε καμιά δυνατότητα νά χειριστεί τό νέο 
Αντικείμενο καί τή μέθοδο πού είσήγαγε γιατί κάτι 
τέτοιο απαιτούσε μιά μείζονα συνδιαστική Ικανότη
τα έντελώς διαφορετικής τάξης άπό αύτή πού θά μπο
ρούσε νά διαθέτει ένας σοφός τής παραδοσιακής παι- 
δε ίας.
‘0 χαρακτήρας αύτής τής έπανάστασης άρχισε νά συ
νειδητοποιείται μόνο τά τελευταία χρόνια κι αύτό 
έξ αιτίας τού γεγονότος ότι πολλοί φορείς, όργα- 
νισμοί καί εκπαιδευτικά συγκροτήματα θέλησαν νά 
δώσουν ένα τέλος στήν έκρεμότητα τής κινηματογρα
φικής παιδείας. Στήν προσπάθειά τους αύτή είδαν 
πώς ένα πραγματικά νέο διδακτικό άντικείμενο χρε ι- 
άζεται καί μιά πραγματικά νέα μέθοδο διδαχής.
Παρ'ότι πολλοί έσκυψαν πάνω στό πρόβλημα μέσα κι 
έξω άπ'τόν κινηματογράφο στήν πράξη βρήκαν εφαρ
μογή μόνο τρεις προτάσεις.
α/ ‘Η πρόταση τού Leacock πού λέγεται καί"σύστημα 
Leacock" πού ρίχνει όλο τό βάρος στήν έκπαίδευση 
τού κινηματογραφιστή σάν τεχνικού κυρίως καί ό ο
ποίος κάτω άπό όποιες δήποτε συνθήκες καί μέ^ ο- 
ποιοδήποτε τρόπο πρέπει νά καταστεί ικανός νά φέ-
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peu στήν οθόνη ενα γεγονός πού συμβαίνει στόν κό
σμο πούναι άπό τη φύση του άντικειμενικό καί ό 
σπουδαστής-κινηματογραφιστής οφείλει νά τό κατα
γράψει με πληρότητα καί μέ τρόπο πού νά προσιδιά
ζει περισσότερο πρός τόν χαρακτήρα του ίδιου του 
γεγονότος παρά πρός τήν ιδιοσυγκρασία του.
3/ *Η πρόταση του Colin Young μέ βάση τήν όποια 
δημιουργήθηκε τό NATIONAL FILM SCHOOL στό Λονδίνα 
*Η πρόταση τού Young λέγεται άλλοιώς καί "θεωρία 
του νονού". Τό βάρος στήν τεχνική εκπαίδευση καί 
τήν πρακτική εξάσκηση σ'όλο τό διάστημα των σπου
δών είναι καί δω σημαντικό λείπει όμως ή προοπτι
κή έφαρμογής αύτής τής έκπαίδευσης πού στόν Lea
cock είναι σαφής. Γιά τό σύστημα τού Young κάθε 
σπουδαστής έχει τόσο μέσα στή σχολή όσο καί έξω 
άπ'αύτή έναν ιδιαίτερο σύμβουλο(νονό)πού τόν επι
λέγει ό ίδιος καί πού ό ρόλος του είναι ν'άνταπο- 
κριθεϊ στίς ιδιαίτερες άπαιτήσεις του συγκεκριμέ
νου σπουδαστή ό όποιος τόν έχει ήδη θεωρήσει ικα
νό γι αυτό.
γ/ ‘Η πρόταση του Κώστα Φωτεινού γιά τό ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ μέ βάση τήν οποία λειτουρ
γεί τό τμήμα όπτικοακουστικών τεχνών τού Γαλλικού 
Πανεπιστημίου τού Montréal. Τό σύστημα τού Φωτει
νού (πού δημοσιεύτηκε ολόκληρο στό ΦΙΛΜ No 5) δη
μιουργεί ένα εντελώς νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο στό 
οποίο ή προσωπικότητα καί οι επιδιώξεις τού κάθε 
σπουδαστή όντως κυρίαρχες οδηγούν τίς έκπαιδευτι- 
κές διαδικασίες σέ διαφορετικές περιοχές κάθε φο
ρά. Σ'αύτές τίς διαδικασίες πού ορίζονται άπό ενα 
άρκετά πολύπλοκο σύστημα διαπροσωπικών συμβιωτικών 
σχέσεων ό καθηγητής γίνεται "διευκολυντής" τού 
σπουδαστή καί άρωγός στό πρόγραμμα πού ό δεύτερος 
έταξε καί πού μπορεί στήν πορεία νά τό τροποποιεί 
διαρκώς. Μ'αύτό τόν τρόπο ή παιδεία δέν είναι ένα 
καλούπι πού ό σπουδαστής οφείλει νά δεχτεί άλλά 
μιά παρακαταθήκη τής όποιας μπορεί νά κάνει χρήση 
κατά τό δοκούν.
Καί τά τρία αύτά πρότυπα είναι έξαιρετικά και
νούργια μέ λιγόχρονη μόνο έφαρμογή, άλλά εξαιρε
τική έπιτυχία, εμφανίστηκαν δέ χρονικά τή στιγμή 
πού οι κλασσικές σχολές έμοιαζαν καί ήταν ξεπερα
σμένες στό τέλος τής δεκαετίας τού '60. Μέχρι τό
τε κυριαρχούσε ένας λίγο πολύ ενιαίος τύπος σχο
λής πούταν μιά τροποποίηση καί σ" Ότηματοπο ίηση τού 
"'Εργαστηρίου τού Κουλέσωφ". Πολλές άπ'αύτές τίς 
σχολές ήταν γνωστές σ'όλο τόν κόσμο καί ή κυριαρ
χία τους στήν Κιν/κή παιδεία ήταν άπόλυτη.
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Τό βασικό χαρακτηριστικό καί με ιονέκτημα αύτών των 
σχολών ήταν ότι υπέθεταν πώς οι σπουδαστές προο
ρίζονται γιά νά γίνουν μιά έπανέκδοση των κλασσι
κών σκηνοθετών. Έτσι αυτοί πού έβγαιναν άπ'αυτές 
τίς σχολές τό καλύτερο πού μπορούσαν νά προσφέ
ρουν ήταν μέτρια άντίγραφα τής κινηματογραφίας πού 
διδάχτηκαν. ‘Η προσπάθεια αύτών τών σχολών νά έκ- 
συγχρονιστούν τίς οδήγησε στή λύση τού νά φέρουν 
τούς σπουδαστές σ'έπαφή μέ τούς σύγχρονους σκηνο
θέτες πού διακρίνονταν γιά τόν α'ή β'λόγο.Αύτή ό
μως ή λύση μή όντας οργανική μέ τήν συνολική δι
άρθρωση τών σχολών άπ'τή μιά μεριά καί τήν άδυνα- 
μία τών σκηνοθετών νά άνταποκριθοϋν άπ'τήν άλλη 
δέν ευδοκίμησε.
‘Η μελέτη του Ε.Κ.Κ.Ε. σ'αύτό τό σημείο έπιλαμβά- 
νετα,ι τό ζήτημα μέ όρους όπως ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ τής Ε
ΠΙΣΤΗΜΗΣ τού ΘΕΑΜΑΤΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ή Α
ΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.
Αυτού τού είδους τά σχήματα έλάχιστα άφοροΰν στήν 
εσωτερική διάρθρωση καί συγκρότηση τής σχολής καί 
άνταποκρίνονται κύρια στό βαθμικό σύστημα ιεραρ
χίας πούχει επιβληθεί στήν παραδοσιακή παιδεία.Αυ
τά τά σχήματα είναι ταυτόχρονα καί προτάσεις άπό 
μέρους τής μελέτης. Γιά μέν τήν πρώτη πρόταση γιά 
ίδρυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ τής ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ τού ΘΕΑΜΑΤΟΣ τή 
βρίσκουμε άνεδαφίκή γιατί ένα τέτοιο ίδρυμα είναι 
στήν ούσία ένα κέντρο προτιθέμενης έρευνας καί 
προϋποθέτει όλες τίς άλλες μορφές κιν/κής παιδεί
ας. Μόνο όταν θά έχει καλυφθεί ή κιν/κή παιδεία 
σ'όλες τίς άλλες μορφές της μπορεί νά γίνει λόγος 
γιά ένα τέτοιο ίδρυμα άν καί θά πρέπει νά λάβουμε 
ύπ'όφη μας τό γεγονός ότι σ'όλη τήν Εύρώπη υπάρ
χει μόνο ένα τέτοιο ινστιτούτο, αύτό τό Μιλάνου.
* Η δεύτερη πρόταση γιά ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ μάς 
βρίσκει σύμφωνους ως πρός τό σχήμα άν καί διαφω
νούμε μέ τίς λεπτομέρειες π.χ. ότι δέν υπάρχει τό 
κατάλληλο έκπαιδευτικό προσωπικό ή ότι είναι σο
βαρό μειονέκτημα ή έλλειψη τυπικών προσόντων. Γιά 
τήν περίπτωσή μας δέν άπαιτούνται τυπικά άλλά ου
σιαστικά προσόντα καί δέν υπάρχει έλλειψη διδα
κτικού προσωπικού όπως υποστηρίζει ή μελέτη.
Γιά τήν ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ή μελέτη ούσιαστικά 
δέν έχει διαφορετική άποψη άπ'αύτήν τής ΑΝΩΤΑΤΗΣ. 
Θεωρεί όμως αύτή τή λύση σάν πιό έφικτή καί ούσι
αστικά αυτήν προτείνει. 'Ακόμα προτείνει ένα έπί 
πλέον χρόνο μεταπτυχιακών σπουδών καί έρευνας πού 
καθιστά έτσι τήν ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ στήν ούσία τήν Α
ΝΩΤΑΤΗ.
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Γίνονται καί δώ οί ίδιες λανθασμένες παρατηρήσεις 
γιά έλλειψη διδακτικοί) προσωπικού κλπ. ,άλλά κατά 
κάποιο τρόπο φαίνονται νά ξεπερνιουνται άπ'τό γε
γονός ότι δέν άπαιτοϋνται τυπικά προσόντα. Αυτά 
βέβαια είναι στην ουσία ψευδοπροβλήματα άλλά δέν 
μπορεί κανείς νά τά άγνοήσει έντελώς, πράγμα πού 
ή μελέτη τό αισθάνεται έπαρκώς άλλά δέν τούς δί
νει τήν δέουσα προοπτική λύσης. Αύτό βέβαια οφεί
λεται στό γεγονός ότι ό μελετητής δέν έχει τήν ι
διαίτερη εκείνη εμπειρία καί γνώση πούναι άπαραί- 
τητη γιά τήν αντιμετώπιση ένός τέτοιου ζητήματος.
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1. Γιά λόγους μορφωτικούς, έκπαιδευτικούς, πολι
τιστικούς, οικονομικούς καί έθνικούς έπιβάλλεται 
ή ίδρυση μιας κρατικής σχολής κινηματογράφου καί 
τηλεοράσεως.
Έ δ ώ  ή μελέτη ρητά διατυπώνει τήν άνάγκη γιά τήν 
δημιουργία μιας κρατικής σχολής άν καί άμέσως θέ
τει σάν προϋπόθεση τή λήψη μέτρων γιά άπασχόληση, 
των άποφοίτων ερχόμενη έτσι σέ άντίφαση τόσο μέ 
τήν ιδιόμορφη πραγματικότητα τού κινηματογράφου 
τήν οποία έπανειλημένα έχουμε τονίσει όσο καί μέ 
τούς λόγους πού ή ίδια ή μελέτη προτάσσει. Οί επί 
μέρους εισηγήσεις II,III, καί IV, είναι σωστές & 
σύμφωνες μέ τό πνεύμα τής γενικής εισήγησης.
Τό σημείο V μέ τό νά μή λαμβάνει καί πάλι ύπ' όψη 
τήν ιδιομορφία του άντικειμένου ξεστρατίζει στόν 
καθορισμό των είσαγωμένων σπουδαστών μέ βάση τις 
άνάγκες τής χώρας.
'Εδώ πρέπει πάλι νά έπαναλάβουμε πώς μία σχολή 
πού κατ'άνώτατο όριο μπορεί νάχει τή σχέση καθη- 
γητών-σπουδαστών 1:4 δέν έχει περιθώρια γιά τέτοι
ου είδους παρεμβάσεις. Τό μόνιμο διδακτικό προσω
πικό πού έπανδρώνει μιά τέτοιου είδους σχολή άπο- 
τελείται άπό 20 περίπου πρόσωπα καί μπορεί νά δε
χθεί μέχρι 80 σπουδαστές τό πολύ. Σέ περίπτωση 
πού κριθεί ότι οί άνάγκες τής χώρας είναι αύξημέ- 
νες γιά τόν α'ή β'λόγο δέν μπορούμε ν' αύξήσουμε 
τόν άριθμό τών σπουδαστών καί τών καθηγητών τής 
ίδιας σχολής γιατί έτσι διασπάται ή όργανικότητα 
τής δομής της.
Μέ τά σημεία VI καί VII βρισκόμαστε σέ συμφωνία. 
Διαφωνούμε όμως μέ τό σημείο VIII ώς πρός τά αύ- 
στηρά κριτήρια έπιλογής. Σέ πρωθύστερο σημείο έ
χουμε έξηγήσει τούς λόγους. Συμφωνούμε έπίσης μέ 
τήν ουσία τού σημείου IX, θεωρώντας τήν διατύπωση 
λίγο άνεπαρκή.
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Μέρος Β'.
Παράρτημα
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Χθ0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- 

ΦΟΥ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ.
ΟΙ θέσεις πού έκτίθενται στό παρόν κεφάλαιο έξαι- 
ρετικά σχηματικές καθώς είναι δέν επιδέχονται έ
ναν άκριβολόγο σχολιασμό ό χαρακτήρας τους άλλω
στε είναι εξαιρετικά γενικός καί τό μόνο πού μπο
ρεί νά παρατηρήσει κανείς είναι πώς καταλήγουν σέ 
μιά καθαρά τεχνοκρατική φόρμουλα.
2. ΤΑ ΜΟΡΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ
Οι παρατηρήσεις γιά τά μορφικά είδη τού κινηματο
γράφου χαρακτηρίζονται άπό μιά έξαιρετικά έπιπό- 
λαιη γνώση τής κινηματογραφικής πραγματικότητας , 
κυρίως δέ ως πρός τίς ιστορικές διαστάσεις αυτών 
των μορφών. Εύστοχη όμως είναι ή παρατήρηση γιά 
τόν διαχωρισμό τού δραματικού κινηματογράφου σέ 
έμπορικό καί καλλιτεχνικό άν καί άπό δώ λείπει ή 
‘ιστορική διάσταση. *Η συνακόλουθη παρατήρηση όμως 
πώς ό διαχωρισμός αύτός έκφράζει τή σύγκρουση άνά 
μέσα στήν τεχνική καί τήν πνευματική ηγεσία δέν 
είναι ακριβής. ‘Η έν λόγω σύγκρουση βρίσκεται κυ
ρίως άνάμεσα στή νομοτέλεια άναπαραγωγής καί συσ
σώρευσης τού κεφαλαίου άπ'τή μιά καί μεταλλαγής & 
προαγωγής τού ιδεολογικού στίγματος άπ'τήν άλλη. 
‘Η σύγκρουση αύτή δέν είναι κυρίαρχη μόνο στό κι
νηματογράφο άλλά έμφανίζεται έπίσης καί σέ .κάθε 
μορφή τής κοινωνικής παραγωγής αντανακλώντας έτσι 
τή βαθύτερη διάσταση άνάμεσα στήν Ανταλλακτική ά
ξια καί τήν αξία χρήσεως.
Α. ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.
'Εδώ παρ'ότι δέν συμφωνούμε καθόλου μέ τόν όρο Υ
ΠΑΝΑΠΤΥΚΤΕΣ ΧΩΡΕΣ δέν θά έμείνουμε στήν αντίθεσή 
μας γιατί δέν τό θεωρούμε βασικό γιά τήν περίπτω
σή μας. Θάθελα μόνο νά πώ πώς ό καθορισμός τών Α
ΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ καί τών ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΩΝ γίνεται μέσα σ' 
ένα πλαίσιο έπικυριαρχίας τών πρώτων έπί τών δευ
τέρων. Μ'αύτή τήν έννοια "αναπτυγμένες" χώρες εί
ναι αύτές πού ιδιοποιούνται τόν πλούτο άλλων χω
ρών, τών "ύπαναπτύκτων", τών οποίων τήν κοινώνι - 
κοπολιτική καί οίκονομική κατάσταση φροντίζουν νά
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διατηρούν κάτω άπό δεσποτικό έλεγχο. Γιά τίς χώ
ρες πού βρίσκονται σ'αύτή τή θέση καί οί όποιες 
πολλές φορές μπορεί νάναι δυνάμει πλουσιώτερες ά
πό τίς άνεπτυγμένες άντιστοιχεΐ ένας ορισμένος 
τρόπος άντίδρασης ό των άναγεννητικών καί έθνικι- 
στικών κινημάτων πού άναφέρει καί η μελέτη. “Οταν 
αυτή ή άντίδραση παρουσιαστεί οί άναπτυγμένες χώ
ρες βέβαια άντί νά χαροϋν πού άλλη μιά χώρα θά γί
νει σάν κι αυτές(άνεπτυγμένη) καί πού μέχρι χτές 
πάσχιζαν γι αύτό μέ τόν τρόπο τους,άντιδρούν βί
αια καί μέ κάθε μέσο θεμιτό ή άθέμιτο. "Ετσι έ
χουμε τόν αποκλεισμό άπό ταινίες του δυτικοϊμπε - 
ριαλιστικοϋ συγκροτήματος τής 'Αλγερίας καί ·τής 
Χιλής κατά τήν περίοδο τού Άλιέντε. Βέβαια οί "ά
ναπτυγμένες" χώρες δέν μένουν στόν κινηματογραφι
κό άποκλεισμό τών "ύπαναπτύκτων" .. .ή φροντίδα τους 
είναι ολοκληρωτική...
Στή συνέχεια ή μελέτη κάνει λόγο γιά τήν τριπολι- 
κή κατάταζη τού S o l a n a s  σέ κινηματογράφο πρώτο- 
συμβατικό, χολλυγουντιανό, έμπορικό-"δεύτερο"-καλ- 
λιτεχνικό, μή συμβατικό-καί "τρίτο"-άμεσα πολιτι- 
κο-έπαναστατικό- πού κινείται πέρα άπ'τά πλαίσια 
τόσο του πρώτου όσο καί του δεύτερου στήν αιχμή 
τών έπαναστατικών ζημώσεων·. ‘Ο μελετητής εδώ μή 
γνωρίζοντας τό πρωτότυπο κείμενο του S o l a n a s  δέν 
διαγράφει σωστά τήν προοπτική καί τήν σκοπιμότητα 
του "τρίτου κινηματογράφου" ποΰναι μιά σαφής 'καί 
εντατική διαδικασία έπαναστατικοποίησης μέ άπόλυ- 
τα συγκεκριμένο σκοπό στά πλαίσια τής μάχης πού 
δίνει ό Τρίτος Κόσμος γιά τήν άνεζαρτησία του.
Β. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ.
‘Η παρατήρηση γιά τήν γ ρ α π τ ή  καί ό π τ ι -  
κ ο α κ ο υ σ τ  ι κ ή  κουλτούρα επανέρχεται καί 
δώ. 'Ενδεικτικά άναφέρετάι ή κεφαλαιώδης διαφορά, 
πού δημιουργούν οί δυό μορφές κουλτούρας ώς πρός 
τήν άνάπτυζη δυό διαφορετικών μορφών σκέψης, τής 
άναλογικής σκέψης πού άντιστοιχεΐ στή γραπτή κουλ
τούρα καί τής παραθετικής πού άντιστοιχεΐ στήν ό- 
πτικοακουστική. 'Εδώ είναι ένδιαφέρον νά σημειωθεί 
ή αύζουσα έπιρροή τού παραθετικού τρόπου σκέψης ά- 
κόμα καί μέσα στή γραφή(καί τή γλώσσα γενικά).Αυ
τή ή παρατήρηση έδράζεται στό γεγονός τής ολοένα, 
καί μεγαλύτερης άνάπτυζης τού παρατακτικού λόγου 
σέ βάρος τού υποτακτικού. Τήν μεγαλύτερη διαφορο
ποίηση πρός αύτή τήν κατεύθυνση τήν έχουν ύποστεΐ 
κατά κανόνα γλώσσες μέ μικρή σχετικά παράδοση ό
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πως ή 'Αγγλική καί ή Ρωσσική καί πού ταυτόχρονα 
συμβαίνει στις κοινωνίες πού μιλιούνται αύτές οί 
γλώσσες νάχουμε μεγάλη παραγωγή όπτικοακουστικών 
μηνυμάτων. Σέ χώρες μέ μεγαλύτερη σχετικά γλωσσι
κή παράδοση όπως Γαλλία , 'Ιταλία, 'Ισπανία, καί 
Γερμανία ό βαθμός άνάπτυξης τού παρατακτικού λό
γου είναι μικρότερος καί μόνο κατά τά τελευταία 
χρόνια παρουσιάζεται μιά αισθητή διαφοροποίηση.Γε
νικά διαπιστώνεται πώς ή έπιρροή τών όπτικοακουσ
τ ικών μέσων στόν τρόπο τού σκέπτεσθαι καθώς καί 
γενικά ή όπτικοακουστική έπικοινωνία έχουν άπο- 
βεΐ κυρίαρχες σ'όλο τό σύγχρονο κόσμο-άναπτυγμένο 
ή μή-κι έχουν δημιουργήσει ένα τελείως διαφορετι
κό ήθος άπ'αύτό πού κυριαρχούσε στόν κόσμο τής τυ
πογραφίας .
*0 ό π τ  ι κ ο α κ ο υ σ τ  ι κ ό ς  άνθρωπος δέν 
νοιώθει κανενός είδους δέος άπέναντι στή "γραφή", 
μ'άποτέλεσμα αύτή νά χάσει κάθε είδους έγκυρότη- 
τα τόσο άπό τόν ιερό όσο καί άπό τόν έγκυκλοπαι- 
δικό της χαρακτήρα. ‘Η εισαγωγή τών όπτικοακουστι- 
κών μέσων στό χώρο τής έπικοινωνίας γενικά καί στό 
σύνολο τών μορφών αύτής τής έπικοινωνίας θεωρεί
ται κατ'άντιστοιχία μέ τήν δημιουργία τού άλφαβή- 
του ή τήν έφεύρεση τής τυπογραφίας σάν έξ ίσου βα
σική γιά τήν μετάλλαξη καί διαφοροποίηρη τού πο
λιτισμού μας.
Στή συνέχεια ή μελέτη έκθέτει μερικές ύπεραπλουσ- 
τευμένες άπόψεις πούναι καί συνάμα λανθασμένες μέ 
κοινώνικοϊστορικά κριτήρια γιά τό πώς άντιμετωπί- 
ζεται ό κινηματογράφος στίς "άνεπτυγμένες" χώρες. 
Οί φάσεις ως πρός τούς τρόπους άντιμετώπισης τού 
κινηματογράφου στίς έν λόγω χώρες είχαν μιά έξ- 
αιρετικά γρήγορη διαδοχή καί οί περισσότερες πού 
άναφέρονται στή μελέτη είναι πρό πολλοΰ έξαντλη- 
μένες καί ξεπερασμένες. Παρ'όλα αύτά άν καί μέ έν- 
τελώς άδόκιμο καί έλλειπή τρόπο ή παρουσίαση πού 
γίνεται άπό μέρους τής μελέτης αύτών τών άπόφεων, 
είναι σ'ένα βαθμό ένδεικτική τόσο ως πρός τήν ά- 
ναγνώριση τού κινηματογράφου σάν τέχνης ίσάξιας 
πρός τίς γνωστές παραδοσιακές όσο καί ως πρός τήν 
άναγνώριση του σάν νέου μέσου μέ δυνατότητες πού 
ύπερβαίνουν αύτές τών παραδοσιακών τεχνών-μέσων.
3. Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ.
Τό σχετικό κεφάλαιο είναι μιά έπισκόπιση τής κι
νηματογραφικής παιδείας διεθνώς μέ πρόχειρο τρόπο.
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Μιά μόνο ματιά σέ μιά μόνο χρονική στιγμή δέν εί
ναι δυνατό νά δώσει μιά πλήρη εικόνα μιας κατάσ - 
τάσης πού διαμορφώθηκε καί διαμορφώνεται έξελι- 
κτικά.
Π ιό συγκεκριμένα ώς πρός τή ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΩΝ ή μελέτη δέν άναφέρει τίποτα τό ουσιαστικό 
κι ούτε θά μπορούσε άλλωστε.
‘Ως πρός τόν ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ τά άναφε- 
ρόμενα άφοροϋν ούσιαστικά τήν μεταπολεμική περί
οδο πού σήμερα πιά δέν χαρακτηρίζει τήν κατάσταση. 
Τά περί ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ καί ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
-ΦΟΙΤΗΤΩΝ είναι άκριβή πρός τήν πραγματικότητα κα
θώς έπίσης καί οι σχετικές παρατηρήσεις πού άφο
ροϋν στά στατιστικά δεδομένα.
Τό τελευταίο σημείο τής έκθεσης γιά τήν ΕΠΙΛΟΓΗ 
των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ κατά κάποιο τρόπο 
τό άναγκαιο συμπέρασμα τής έκθεσης βασισμένο σέ 
δεδομένα στατιστικά.
*Η μελέτη κλείνει μέ τήν παράθεση τής σχετικής βι
βλιογραφίας γιά τήν οποία κάναμε λόγο στήν άρχή.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

‘Εκείνο πού έχει νά παρατηρήσει κανείς γενικά γιά τό σύνολο τής μελέτης άωορά άπ'τή μιά μεριά στόν τρόπο πού αύτή χειρίστηκε τό θέμα καί άπ'τήν άλλη στή διαδικασία διά μέσου τής όποίας αύτή πραγματοποιήθηκε.
* Ως πρός τό χειρισμό τού θέματος γενικά μπορεί νά παρατηρήσει κανείς πώς παρ'ότι δέν συνέλαβε τήν καθοριστική ιδιομορφία του διατήρησε παρ'όλα αύτά μιά συνέπεια τυπική ποδναι συνήθης σέ τέτοιου είδους τεχνοκρατικής έμ- 

πνεύσεως καί πραγματώσεως εγχειρήματα.
‘Ως πρός τή διαδικασία, αύτή άφορά κυρίως στή συνθήκη πού δημιούργησε ή σύγχρονη έξουσία γιά τή συγκάλυψη άπ' τή μιά καί τήν κατοχύρωση άπ'τήν άλλη των ένεργειών της. Πιό συγκεκριμένα ή τάξη των έπιτελών τεχνοκρατών είναι ένα δημιούργημα τής έξουσίας πού παρεμβάλλεται άνάμεσα σ' αύτή καί τήν κοινωνική δμάδα μέ τήν όποια συναλλάσεται σάν μιά ουδέτερη ζώνη πού δημιουργεί τίς άναγκαΐες - γιά τήν κατοχύρωση των ένεργειών τής έξουσίας - πλατφόρμες. Τό ΥΠ.Π.Ε. θά μπορούσε νά προσφύγει άμεσα στούς κινηματογραφιστές καί νά ζητήσει ένα σχέδιο - κι ίσως τό μοναδικό - γιά τήν πραγμάτωση του σκοπού πού λέγεται ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ή ν'άποφσ.σίσει τό ίδιο χωρίς νά ρωτήσει κανέναν. Μέ τό ν'άποφεύγει αύτές τίς φόρμουλες τής ά- μεσότητας δημιουργεί μιά συνθήκη πού έκ των ύστέρων γίνεται καί άναγκαία, τής προσφυγής στό σώμα τών έπιτελών τεχνοκρατών, καλύπτοντας έτσι τήν εύθύνη τών ένεργειών της μέ μιά παρακαμπτήρια τακτική. Μ'αύτή τήν τακτική καί προ- κειμένου ή έξουσία νά τεκμηριώσει τήν "άθωότητα" τών προ- θέσεών της όδηγεϊται σέ άποφάσεις "χωρίς συνείδηση" μι&ς καί οί προϋποθέσεις τών άποφάσεων είναι προϊόντα τού σώματος τών τεχνοκρατών καί όχι δικά της. Αύτές οί άποφά- σεις χωρίς συνείδηση χαρακτηρίζονται άπό μιά μετάθεση τής "ήθικής αύτουργίας" στούς τεχνοκράτες - έπιτελεϊς πού άν καί δέν φέρουν τήν εύθύνη τών άποφάσεων φέρουν ωστόσο τήν εύθύνη τών προϋποθέσεων γιά τή λήψη αύτών τών άποφάσεων. Τό σχήμα αύτό προϋποθέτει μιά έξουσία χωρίς συνείδηση καί συνεπάγεται μιά συνείδηση γιά τήν έξουσία. Αύτή λοιπόν ή συνείδηση γιά τήν έξουσία δημιούργησε καί τήν προκειμένη μελέτη μέ όρους καί κριτήρια τής έξουσίας γιά τήν έξου- σία.'Η ένδιαφερόμενη όμως κοινωνική όμάδα μή δεχόμενη τήν παρακαμπτήρια τακτική τής έξουσίας ούτε καί τή συνθήκη πού αύτή ή ίδια δημιουργεί γιά λογαριασμό της άπορρίπτει τή συνεπαγόμενη διαδικασία έκπόνησης τής μελέτης καί φυσικά τήν ίδια τή μελέτη σάν άποτέλεσμα.
Έπί τού θέματος πλέον καί όχι έπί τής μελέτης ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ προτείνει:
Α) Τήν δημιουργία ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ αύ- τόνομης καί άνεξάρτητης άπ'δλες τίς βαθμίδες ιεραρχίας τής
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παραδοσιακής π α ιδείας γ ιά  τόν πλήρη καταρτισμό στελεχών  
ικανών ν 'άνταποκριθοϋν σ τ ίς  σύγχρονες καί μελλοντικές συν
θήκες παραγωγής.

Β) Τήν δημιουργία ένός ή περισσοτέρων πανεπιστημιακών 
τμημάτων γ ιά  τόν καταρτισμό στελεχών Ικανών ν 'ά ν τα π ο κ ρ ι-  
θοΟν σ τ ίς  σύγχρονες καί μ ελλοντικές  άνάγκες ώς πρός (1) 
τήν θεωρητική ένασχόληση μέ τό ά ν τ ικ ε ίμ ενο  όπτικοακουστι- 
κά μέσα (ΦΙΛΜΟΛΟΓΙΑ) καθώς καί τήν δ ιδακτική  πρακτική (Ε
ΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) μέ σκοπό τήν διδαχή μαθημάτων 
μέ τήν βοήθεια τών όπτικοακουστικών μέσων καθώς καί τήν 
διδαχή τών ίδιων όπτικοακουστικών μέσων σάν μάθημα στά  
σχολεία , (2) τήν πρακτική ένασχόληση τών άσχολουμένων μ ' 
όλους τούς κλάδους τής έπιστήμης γ ιά  τ ίς  άνάγκες τής ί 
δ ιας τής έπιστήμης ώς πρός τήν έρευνα τή διατύπωση ή τήν 
διδαχή (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ).

Γ) Τήν εισαγωγή τοϋ μαθήματος τοΟ Κινηματογράφου στά  
Σχολεία  Μέσης 'Εκπαίδευσης γ ιά  τόν καταρτισμό τών μαθη
τών στή γλώσσα, τή μορφολογία, τήν ίσ τορ ία  καί τήν πρα
κτική τού κυρίαρχου μέσου έπ ικοινω νίας τής σύγχρονης κοι
νωνίας.

Δ ιαδ ικασ ία  ύποστηρίξεως τών προτάσεων τής ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ δέν κ ρ ίνετα ι απαραίτητη ή άναγκαιότητα ε ί 
να ι προφανής.

'Ε κ ε ίνο  όμως πού φ α ίνεται άπαραίτητο ε ίν α ι ή μέθοδος 
γ ιά  τήν ύλοποίηση τών προτάσεων μέσα στό π λα ίσ ιο  τών συν
θηκών πού έπικρατοϋν αύτή τή στιγμή τόσο στό χώρο τής κι
νηματογραφίας όσο καί στό χώρο τής π α ιδ ε ία ς . “Οταν λέμε 
μεθόδευση δέν έννοοϋμε μ ιά  έκ νέου παραπομπή του θέματος  
γ ιά  μελέτη άλλά μ ιά  άμεση καταλογογράφιση τών άπαραίτή - 
των μέσων γ ιά  τήν συγκρότιση τών προτεινομένων έκπαιδευ - 
τικών σχημάτων.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ
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M O T I O N  P I C T U R E  D I R E C T O R S  is t h e  f i rs t  m a j o r  
b i b l i o g r a p h i c  g u i d e  t o  t h e  s c a t t e r e d  l i t e r a t u r e  o n  d i r e c 
to r s ,  f i l m m a k e r s  a n d  a n i m a t o r s  a p p e a r i n g  in  m a g a z i n e s  
a n d  p e r i o d i c a l s  f r o m  1 9 0 0  t h r o u g h  O c t o b e r ,  1 9 7 0 .  I t  
p r e s e n t s  in  c o m p a c t  f o r m  a  g u i d e  t o  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  
g e n e r a l l y  d i f f icu l t  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  t o  l o c a t e ,  s in c e  
m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  o n  th e s e  a r t i s t s  is a t  b e s t  d o c u 
m e n t e d  in  s c a t t e r e d  s o u r c e s  o r  m o r e  f r e q u e n t l y  n o t  a t  al l.

P r i m a r i l y  b i o g r a p h i c a l  a n d  c a r e e r - o r i e n t e d  m a t e r i a l s  
a r e  i n c l u d e d ,  w i th  o c c a s i o n a l  b r i e f  b u t  c o n c e i v a b l y  u s e 
fu l  q u o t e s  o r  s k e t c h e s  d o c u m e n t e d .  T h e  fu l l  r u n s  o f  3 4 0  
m a g a z i n e s  ( l i s t e d  in  t h e  a p p e n d i x )  w e r e  r e s e a r c h e d ,  
w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  v e r y  f e w  m i s s i n g  i n d i v i d u a l  is 
su e s .  M o r e  t h a n  2 , 3 0 0  d i r e c t o r s ,  f i l m m a k e r s  a n d  a n i m a 
t o r s  a r e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  b i b l i o g r a p h y ,  i n c l u d i n g  a  l i s t 
i n g  o f  d i r e c t o r s  o n  w h o m  n o  m a t e r i a l  c o u l d  b e  f o u n d .

T h i s  is a  t i m e - s a v e r  f o r  r e s e a r c h e r s  a n d  f i lm  bu f fs .

A b o u t  t h e  c o m p i l e r :  T h i s  is M r .  S c h u s t e r ' s  s e c o n d  b o o k  
H i s  M O T I O N  P I C T U R E  P E R F O R M E R S :  A  B i b l i o g 
r a p h y  o f  M a g a z i n e  a n d  P e r i o d i c a l  A r t i c l e s ,  1 9 0 0 - 1 9 6 9  
w a s  p u b l i s h e d  b y  S c a r e c r o w  P r e s s  in  1971  H e  is c u r 
r e n t l y  w o r k i n g  o n  a  s u p p l e m e n t  t o  t h a t  v o l u m e
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* Η σημερινή κατάσταση τοϋ βραζιλιάνικου κινηματο
γράφου .

Μέ 240 Εκατομμύρια θεατές τό 1969 ή Βραζιλία 
άποτελεϊ τήν πέμπτη κατά σειράν άγορά τοϋ δυτικοϋ 
κόσμου πριν άπό τήν Άγγλ·ία(221 έκατ.), τή Γαλλία 
(193) καί τή Γερμανία.

Τό χαμηλό κόστος των εισιτηρίων πού έπιβάλ
λει ή πολιτική τοϋ έλέγχου των τιμών κατά τήν πε
ρίοδο 1949-1969 μειώνει τό οικονομικό άντίκρυσμα 
αύτής τής υπεροχής.

Είναι μιά άπό τίς πιό δεκτικές είσαγωγικές ά- 
γορές* πάνω άπό 700 έργα εισβάλλουν κάθε χρένο στέν 
άγορά πού στήν πραγματικότητα μποροϋσε νά τραφεί, 
μέ τά μισά άπό αύτά.

Τό 1969 έχουμε εισπράξεις 340 Εκατομμυρίων 
κρουζέ'ίρος. ‘Η μέση είσπραξη γιά κάθε ταινία ήταν 
600.000 άπό τά όποια τό 30% (150.000 στήν καλύτερη 
περίπτωση) πάει στόν παραγωγό άφοϋ άφαιρεθοϋν άπό 
τό σύνολο σι φόροι, τά έξοδα διαφήμισης καί τά δι
καιώματα τοϋ δημιουργοϋ(τό 20% τής τιμής τοϋ ει
σιτηρίου) τό μερίδιο τοϋ ιδιοκτήτη τής αίθουσας & 
τοϋ διανομέα(περίπου τό 10%).

Πρέπει νά λάβουμε ύπόψη ότι αύτά τά κέρδη δέν 
είναι πάντα σταθερά καί ότι υπάρχει μιά τάση νά 
χωρίζονται οί ταινίες σέ μεγάλες Επιτυχίες καί με
γάλες άποτυχίες, Ενώ λιγοστεύουν τά έργα μέσης εί
σπραξης.

* Η οικονομική συμμετοχή των βραζιλιάνικων πα
ραγωγών <?τήν άγορά ήταν τό 1969, 10%. Πρόκειται 
γιά έναν άπό τούς χαμηλότερους δείκτες σέ σχέση μ' 
άλες τίς δραστηριότητες τής χώρας, σ' ένα πολύ άπλό 
τεχνολογικό τομέα μέ καλή άγορά. Πολλά διεθνή βρα
βεία στόν βραζιλιάνικο κινηματογράφο δείχνουν ότι 
υπάρχει μιά κάποια καλλιτεχνική καί τεχνική προ
στασία τοϋ είδους πού δέν βρίσκει άνταπόκριση στή 
περιορισμένη συμμετοχή τής Εσωτερικής άγοράς.

Μερικά βραζιλιάνικα έργα έχουν όμως σημαντι
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κές εισπράξεις. Τό 1969 άπό τά τέσσερα πρώτα έμ- 
πορικά έργα τά δύο ήταν βραζιλιάνικα (Os Pasquei- 
ras καί o Paraíso dos Soltairos) καί τά δύο ξέ~ 
να(Ρωμαϊος καί Ίουλιέττα, Ζεΐς μονάχα δυό φορές).

Τά τελευταία χρόνια αυξάνεται δ άριθμός των 
βραζιλιάνικων έργων μέ τίς μεγάλες είσπράξεις.

* Η άνάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας 
στή χώρα ¿μποδίζεται άπό τήν δυσαναλογία άνάμεσα 
στήν τιμή μιας κόπιας(ΐ000 δολλάρια)καί τό κόστος 
τής παραγωγής(στίς μεγάλες παραγωγικές χώρες τό 
κόστος κυμαίνεται άπό 400.000-20.000.000 δολλάρια 
ένώ στή Βραζιλία είναι 45-100.000 δολλάρια). Οί 
ταινίες πού έχουν άποσβέσει τίς δαπάνες παραγωγής 
στή χώρα τους έξάγονται στή τιμή μόνο τοϋ κόστους 
τής κόπιας. "Ετσι ένα ξένο προϊόν, μιά παραγωγή 
20.000.000 δολλαρίων μπορεί νά διανεμηθεί στή βρα- 
ζιλιάνικη άγορά μόνο γιά 12.000 δολλάρια(δέκα κό- 
πιες καί έξοδα διαφήμισης, ένώ τό έγχώριο φιλμ 
πρέπει νά άποσβέσει τό κόστος παραγωγής καί τό κό
στος τής κόπιας πού σημαίνει ότι πρέπει νά συγ
κεντρώσει ένα ποσό 80.000 δολλαρίων.

Είναι φανερό ότι μόνο μιά άποφασιστική κυ
βερνητική έπέμβαση μπορεί νά έξασφαλίσει τό μέλ
λον τοϋ βραζιλιάνικου κινηματογράφου.

Αυτή ή κυβερνητική έπέμβαση έκφράζεται ως έ
ξης: 1. Θέσπιση υποχρεωτικής άγοράς γιά τόν έθνι- 
κό κινηματογράφο μέ καθορισμό έτήσιου άριθμοΟ προ
βολών . Αύτό τό μέτρο έπιχειρει μιά προστασία στό 
χ ρ ό ν ο  άντί στό χ ώ ρ ο ,  στό τελευταίο δη
λαδή καί στούς φόρους. Αυτός ό"φόρος όθόνης" είσ- 
πράττεται στή Βραζιλία άπό τό 1939. 'Από τό 1962 
ως τό 1969 άντιπροσώπευε 56 ήμέρες τό χρόνο(15%). 
Μετά άνέβηκε στίς 84 ήμέρες (22,5% τό χρόνο. Άπό 
τό 1971 γίνεται 26,8% λαβαίνοντας υπόψη τήν αύξη
ση τών παραγομένων έργων(30 ταινίες τό χρόνο κατά 
μέσο όρο στήν περίοδο 1962-1967, 56 καί τό 1968- 
69 καί 72 ως τό Νεόμβρη τοϋ 70) καί κυρίως προ
γραμματισμό μιας άνάπτυξης τοϋ βιομηχανικοϋ αύτοϋ 
τομέα. Αύτό είναι τό πρώτο παραγωγικό μέτρο πού 
καθορίζει καί τά υπόλοιπα.

2. Σύστημα έπιπρόσθετης^χρηματοδότησης τών 
βραζιλιάνικων έργων μέ μιά ειδική φορολογία πάνω 
στά κέρδη τής κινηματογραφικής βιομηχανίας.Τελευ
ταία μελετάται ή έφαρμογή άύτοΰ τοϋ συστήματος ά
πό τό 'Εθνικό "Ιδρυμα Κινηματογράφου γιά νά ένι- 
σχυθοϋν οί παραγωγές πού κάνουν μέτριες είσπράξεις 
χωρίς όμως καί νά ένθαρρύνεται ή παραγωγή ταινιών
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πού δέν προσελκύουν τό κοινό.
3. Χρηματοδότηση της κινηματογραφικής βιομη- 

χανίας πού έγκαινίασε τελευταία ή ΕΜΒΗΑΓιΕμε 5 . Α .  
έτσι ώστε νά έδραιώσει τό βιομηχνικό χαρακτήρα τοϋ 
κινηματογράφου(έπενδύσεις μέ διετή γραμμάτια, Α
νισότητα Ανάμεσα στό υπερβολικό ύφος τοΟ κεφα
λαίου πού κυκλοφορεί > καί τό λιγοστό κεφάλαιο πού 
έπενδύεται σέ τεχνικές έγκαταστάσεις.

4. Προϋπόθεση τού έθνικοΟ κινηματογράφου στήν 
έσωτερική καί έξωτερική άγορά πού γίνεται μέστε
νή συνεργασία τοΟ ΈθνικοΟ ‘Ιδρύματος Κινηματογρά
φου καί τής ΕΜΒΚΑΠΙΜ μέ συμμετοχή στά φεστιβάλ, 
διοργάνωση έβδομάδων βραζιλιάνικου κινηματογράφου 
κλπ.

Μέ τά μέτρα πού παραθέσαμε μπορεί νά άποκα- 
τασταθεΐ ή ίσορροπία τοϋ Ανταγωνισμού Ανάμεσα στήν 
έσωτερική παραγωγή καί τά ξένα προϊόντα" μπορεί ν' 
αύξηθεΐ ό Αριθμός των βραζιλιάνικων έργων Από 50 
σέ 60 τό χρόνο καί νά καλυφθεί έτσι ένα ποσοστό 
30% των Αναγκών τής έσωτερικής Αγοράς έξασφαλί- 
ζόντας εισπράξεις καί έπομένως χρηματοδοτήσεις 
400.000 κρουζέϊρος κατά ταινία.

Πολύ σοβαρό είναι τό πρόβλημα των σχέσεων Α
νάμεσα στούς διανομείς καί τούς παραγωγούς.Οί δι
ανομείς διαμαρτύρονται γιά τή χαμηλή άποδοτικότη- 
τα των βραζιλιάνικων έργων. Πραγματικά ό μέσος ό
ρος θεατών μιας βραζιλιάνικης ταινίας είναι τό76% 
τών θεατών μιας ξένης ταινίας. Αύτό είναι ένα δε
δομένο γιά τούς καθόλου Αφιλόκερδους διανομείς.

Γι αύτό τό 'Εθνικό "Ιδρυμα Κινηματογράφου κα
θιέρωσε τό σύστημα τών πριμ γιά τούς διανομείς έ
τσι πού νά καλύπτουν τό έλλειμά τους ως ένα ση
μείο. Τό πριμ αύτό θά είναι προσωρινό καί θά κα- 
ταργεϊται αύτόματα όταν οί είσπράξεις άπό τίς προ
βολές τών βραζιλιάνικων έργων θά φθάσουν στό ίδιο 
έπίπεδο μ'έκεΐνες τών ξένων.

Οί Αντιδράσεις τών διανομέων ξένων ταινιών 
όφείλονται σέ μερικά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά τών 
βραζιλιάνικων ταινιών όπως:

α) Τό γεγονός ότι οί ταινίες αύτές δέν έχουν 
πέραση στή ξένη άγορά καί έτσι μεγαλώνει ό κίνδυ
νος τής τοποθέτησης χρημάτων σ'αύτά.

β) Τό χαμηλό κόστος τών ταινιών παρεμποδίζει 
τήν τεχνική τελειότητά τους.

γ) *Η κυβερνητική έπέμβαση έχει τήν Απήχηση 
μιας είσβολής σέ ίδιωτικό χώρο(παρ'όλο πού ή Αφο
ρολόγητη είσαγωγή ξένων ταινιών Αποζημιώνει γιαυ- 
τήν τήν έπέμβαση).
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δ) * Η δυσκολία των μικρών κινηματογραφικών 
κυκλωμάτων νά διατηρήσουν τήν αυτονομία τους στήν 
περίπτωση τών βραζιλιάνικων ταινιών. Πραγματικά έ- 
να κύκλωμα πού άφήνει ένα μικρό κέρδος μπορεί νά 
είναι Ικανοποιητικό γιά ταινίες ξένες χαμηλού κό
στους (7-12 . 000 δολλάρια) άλλά δέν έπαρκεΐ γιά τήν 
άπόσβεση τού κόστους παραγωγής ένός βραζιλιάνικου 
έργου άξίας 100.000 δολλαρίων. *Η λύση γιά τούς 
διανομείς αυτούς πρέπει νά άναζητηθεί στήν ένο- 
ποίηση διαφορετικών κυκλωμάτων γιά τήν προώθηση 
τών ντόπιων ταινιών-

ε) ‘Υπάρχει μιά μερίδα τού κοινού πού δέν εύ- 
νοεί τόν ντόπιο κινηματογράφο καί κατέχεται συχνά 
άπό προκαταλήψεις(τού τύπου "δέν τό είδα ούτε μοΰ 
άρεσε"). Καί ό κινηματογράφος στή Βραζιλία όπως 
καί σέ όλον τόν κόσμο είναι νά γίνεται ένα θέαμα 
έλίτ ένώ ή τηλεόραση άναλαμβάνει τό ρόλο πού έπαι
ζε ό κινηματογράφος στήν ψυχαγωγία τών μαζών. ‘Η 
έλλειψη θεατών πού προκαλεί ζημία φέρνει τήν αύ
ξηση τής τιμής τού είσιτηρίου ένισχύοντας έτσι τή 
τάση πρός ένα έλιτισμό.

"Αν οί διανομείς άναλάβουν ένα πιό ένεργητι- 
κό ρόλο(κεντρισμένοι άπό τά κρατικά πριμ πού ένι- 
σχύουν όσους έπιχειροΰν νά βιομηχανοποιήσουν τόν 
βραζιλιάνικο κινηματογράφο) καί άν κατακτηθεί τό 
απρόσιτο αύτό κοινό θσ έπιτύχουν πραγματικά οί 
στόχοι τής κυβερνητικής πολιτικής. ‘Η έξαγωγή βρα- 
ζιλιάνικων ταινιών προϋποθέτει μιά παραγωγή ποιό
τητας πού θά είναι δυνατή άφοΰ ξεπεραστεΐ αύτό τό 
πρώτο στάδιο.
(Άπό τά πρακτικά τής Γραμματείας Προγραμματισ
μού τού 'Εθνικού ‘Ιδρύματος Κινηματογράφου)
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Κινηματογράφος:Τροχιά στό στερέωμα της ύποανάπτυ-
£ης·
τοΟ Paulo Emilio Salles Gomes.

Κοινό σημείο τοϋ Βραζιλιάνικου κινηματογρά
φου μέ τήν τέχνη των άλλων χωρών του Τρίτου Κόσ
μου είναι τό βάρος τής ύποανάπτυξης' άλλάόΒραζι- 
λιάνικος κινηματογράφος ξεχωρίζει μέ τήν έλλειψη, 
κάθε άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς έκτός άπό έ- 
κείνη τής μητρόπολης.

* Η άνικανότητα των δημιουργών νά άντιγράψουν 
τόν έλάχιστο κοινό παρανομαστή τής πρωτοτυπίας εί
ναι ό λόγος πού o i κινηματογραφιστές μας ζήτησαν 
δικούς τους δρόμους ανάμεσα στό βαρύ ανταγωνισμό, 
τών ξένων προϊόντων, τίς έσωτερικές πολιτικές ά- 
ναστατώσεις καί τήν συνειδητή ή όχι άναγκαιότητα, 
νά άνοίξουν τίς πύλες στή μεγάλη πλειοψηφία πού 
βρισκόταν στό περιθώριο.

‘0 Βορειοαμερικάνικος, ό γιαπωνέζικος καί γε
νικά 6 εύρωπαϊκός κινηματογράφος δέν ύπήρξαν ποτέ 
ύποανάπτυκτοι ένώ ό ίνδικός, ό άραβικός καί δ
βραζιλιάνικος δέν έπαψαν ποτέ νά είναι έτσι. Στόν 
κινηματογράφο ή ύποανάπτυξη δέν είναι ένας σταθ^ 
μός, μιά φάση άλλά μία κατάσταση: οι ταινίες πού 
παράγονται σέ προηγμένες χώρες δέν πέρασαν ποτέ 
άπό αύτήν τήν κατάσταση άφοϋ αύτό τό φρόντισαν 
άλλοι. *0 κινηματογράφος είναι άνίκανος νά βρει άπό 
μόνος του τή δύναμη πού του χρειάζεται γιά νά ξε- 
φύγει άπό τήν καταδίκη τής ύποανάπτυξης άκόμα κι 
όταν εύτυχεΐς συμπτώσεις εύνοοϋν τήν άνάπτυξη τής 
κινηματογραφικής παραγωγής.

Ά ς  πάρουμε τήν περίπτωση τών 'Ινδιών: πρό-
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κειται γιά μιά άπό τίς παραγωγικότερες βιομηχανί
ες κινηματογράφου στόν κόσμο. Τό 'Ινδικό έθνος έ
χει μιά δική του κουλτούρα τόσο βαθιά ριζωμένη πού 
έμποδίζει σάν φράγμα τή διείσδυση των προϊόντων τής 
πολιτιστικής βιομηχανίας τής Δύσης στήν άρχική
μορφή τους’ σπάνια τό κοινό έντυπωσιάστηκε άπό τά 
Αμερικάνικα καί τά εύρωπαϊκά έργα πού προσπάθησαν 
νά διεισδύσουν στήν ινδική αγορά. Έτσι δημιουρ- 
γήθηκαν οι προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη μιας το
πικής παραγωγής πού ακμάζει έπί δεκαετίες καί πού 
τροφοδοτεί τό έμπόριο των θεαμάτων. Θεωρητικά ή 
κατάσταση ήταν ιδανική: ένα έθνος ή μιά ομάδα έθ- 
νών συντηρεί τό δικό του κινηματογράφο. “Ολα αύτά 
όμως συνέβαιναν σέ μιά ύποανάπτυκτη χώρα, άποικι- 
οκρατούμενη καί ή πνευματική αύτή δραστηριότητα , 
πού μέ πρώτη ματιά πού φαίνεται τόσο συναρπαστική 
στήν πραγματικότητα Αντανακλά τή σκληρή είκόνατής 
ύποανάπτυξης.

Δέν θΑ μιλήσω έδώ γιά τό ρόλο τής μητρόπολης 
στήν άνάπτυξη του ινδικού κινηματογράφου Αλλά θά 
ήθελα μόνο νά διευκρινήσω τό πολιτιστικό νόημα 
του φαινομένου. ‘Ο ινδικός κινηματογράφος παραμέ
νει πιστός στις καλλιτεχνικές παραδόσεις του έθ
νους καί τό μεγαλειώδες ύφος των έργων-κυρίως ό
ταν έχουν μυθολογικά θέματα-έπιβεβαιώνει αύτή -τήν 
έντύπωση. ‘Η ισχυρότερη ρίζα όλης αύτής τής παρα
γωγής συνίσταται άπό τίς ιδέες, τίς είκόνες καί τό 
ύφος πού προκατασκευάζουν οί καταπιεστές γιά τήν 
κατανάλωση των καταπιεσμένων. Ή  πηγή Απ'όπου Α- 
ναβλύζουν οί ινδικές ταινίες στόν αιώνα μας κατα
σκευάστηκε πρός τό τέλος του προηγούμενου αιώνα 
Από τήν Αγγλική βιομηχανία γραφικών είδών-καί Από 
τή σχετική λογοτεχνία-μέ τή διάδοση μιας μεγάλης 
είκαστικής λογοτεχνικής καί θεαματικής παράδοσης. 
Οι μεγάλες ποσότητες άπό στάμπες καί κείμενα Αφι
ερωμένα στή λατρεία τής M o t h e r  I n d i a  σπάνια ξε
περνούν τό πιό κονφορμιστικό καί στείρο έμπορικό 
έπίπεδο πού σάν κληρονομιά μεταφέρεται, άπαράλλα- 
χτο στό βάθος του, καί στίς ταινίες πού παράγον - 
ται Αργότερα. Ο 'Ινδοί κινηματογραφιστές πού με
τά τήν Ανεξαρτησία προσπάθησαν νά Αντιδράσουν έ- 
νάντια στήν Αρτηριοσκληρωμένη παράδοση πού είχαν 
έπιβάλλει οί καταπιεστές, στρέφονται Αναγκαστικά, 
πρός μορφές καί σχήματα τού ξένου κινηματογράφου. 
‘Η προσπάθεια γιά μιά έλάχιστη έστω πολιτιστική 
πρόοδο σ'ένα πλαίσιο γενικής ύποανάπτυξης λήγει, 
μέ τούς κινηματογραφιστές μάλλον νικημένους άπό 
τίς Αντιξοότητες πού προσπάθησαν νά κατανικήσουν.
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Στήν 'Ιαπωνία όπου οι. σχέσεις μέ τόν έξω κό
σμο δέν ήταν έκεϊνες πού έπιβάλλει ή ύποανάπτυξη 
τό φαινόμενο τής έξέλιξης τοϋ κινηματογράφου ήταν 
τελείως διαφορετικό. Τά ξένα έργα κατέκτησαν Αμέ
σως ένα μεγάλο κοινό καί λειτούργησαν άπό τήν Αρ- 
χή σάν ισχυρό κίνητρο στόν σχηματισμό τής κατανα
λωτικής άγοράς τής χώρας. Στό μεταξύ ή ξένη αύτή 
παραγωγή"έξιαπωνίσθηκε" άπό τούς "μπενσί" - τούς 
καλλιτέχνες πού σχολιάζουν προφορικά τήν υπόθεση 
των βουβών ταινιών-πού έγινε τελικά ή μεγαλύτερη 
άττραξιόν τοϋ κινηματογραφικού θεάματος. Γιά νά 
πούμε τήν άλήθεια τό γιαπωνέζικο κοινό ποτέ δέν 
δέχτηκε τό ξένο προϊόν έτσι όπως ήταν, δηλαδή τά 
βουβά έργα μέ τή μετάφραση τοϋ μύθου. “Οταν άρχι
σε ή ντόπια παραγωγή δέν βρήκε δυσκολία νά ύπερι- 
σχύσει καί μάλιστα μετά τήν έμφάνιση τοϋ όμιλοϋν- 
τος πού κατάργησε τό είδος των "μπενσί". 'Αντίθε
τα μέ ότι συνέβηκε στις 'Ινδίες ό γιαπωνέζικος κι
νηματογράφος γινόταν μέ έθνικά κεφάλαια καί έμ- 
πνεόταν άπό τήν πιό άμεση λαϊκή παράδοση, άπό τό 
θέατρο καί τή λογοτεχνία τής χώρας. Στόν κόσμο τοϋ 
ύποανάπτυκτου κινηματογράφου τό Αραβικό φαινόμενο 
δέν είναι έξίσου σαφές μέ τό ίνδικό. 'Ακόμα καί 
στίς βορειοαφρικανικές χώρες ή τίς χώρες τής Μέ
σης 'Ανατολής ή συνισταμένη τής έθνικής κουλτού
ρας δέν ευνόησε τή διάδοση τοϋ ξένου κινηματογρά
φου ένώ ή Ανάπτυξη τής κινηματογραφικής τέχνης ή
ταν έδώ πολύ πιό άργή άπ'δτι στίς 'Ινδίες. Τό λι
γοστό ένδιαφέρον γιά τό δυτικό κινηματογράφο δέν 
συνοδεύτηκε καί άπό άνθιση τής έγχώριας παραγωγής. 
Ή  'ιμπεριαλιστική διείσδυση φυσικά προσπάθησε νά 
έπιβάλλει στούς κατοίκους αύτών τών περιοχών μιά 
είκόνα τοϋ έαυτοϋ τους έξυπηρετική γιά τά συμφέ
ροντα τοϋ κατακτητή. Τό ότι δέν όδήγησε στή δημι
ουργία ένός κινηματογράφου όπως στίς 'Ινδίες θά 
οφείλεται ίσως στήν άντι-είκονική παράδοση τών χω
ρών όπου λατρεύεται ό Μωάμεθ. *Η πολιτιστική βιο
μηχανία τής Δύσης βρήκε σπάνιες πρωτότυπες εικό
νες πού θά μπορούσαν νά χρησιμέψουν σάν πρώτη Ο
λη στήν παραγωγή προτύπων προορισμένων γιά τούς 
ίδιους τούς "Αραβες. *Η παραγωγή εικόνων άπό τούς 
"Αραβες ήταν έντονη άλλά προοριζόταν γιά τήν κα
τανάλωση τών Δυτικών: Τό πρότυπο δέ βρέθηκε ποτέ. 
*0 άξονας τοϋ κορανικοϋ θεάματος, άκόμα καί τοϋ 
χορευτικού, είναι ό ήχος καί ό άραβικός κινηματο
γράφος άναπτύχθηκε ουσιαστικά μόνο μετά τήν άνα- 
κάλυψη τοϋ όμιλοϋντος. Μέ μιά πρώτη ματιά ό ίσλα- 
μικός κινηματογράφος είνα πολύ πιό ύποανάπτυκτος.
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άπό τόν Ινδικό. Χρειάζεται χρόνος ακόμα γιά νά έ- 
πικρατήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες του Λι
βάνου ή τής Αίγύπτου-τούς κυριώτερους παραγωγούς 
του-άλλά σάν Αντιστάθμισμα ή οικονομία του είναι 
ακόμα πιό Ανεξάρτητη. 'Αφού τά αρχέτυπα τους δέν 
είναι έξωτικές στάμπες ξένης παραγωγής άλλά ή φω
τογραφική τέχνη τής Δύσης-μέσα άπό τήν όποια οι 
άραβες δέχτηκαν τελικά τήν εικόνα σάν συστατικό 
τής σύνθεσης μιας ιδέας τού έαυτοϋ τους-οί αιγυ
πτιακές καί οί άλλες άραβικές ταινίες έπηρεάστη- 
καν άμεσα άπό τή δυτική παραγωγή. Φαίνονται λιγό
τερο αυθεντικές άπό τίς ινδικές άλλά ή φύση τής 
σχέσης τους μέ τό θεατή είναι ή ίδια: χωρίς συγ
κεκριμένη ιδεολογία καί βυθισμένη στή πνευματική 
φτώχεια πού έπιβάλλει ό ιμπεριαλισμός έξασφαλίζουν 
τήν εύνοια τού κοινού γιατί Αντανακλούν έστω καί 
άμυδρά τόν πατροπαράδοτο πολιτισμό τους.

Αύτές οί Αναφορές σέ ορισμένα χαρακτηριστικά 
τής ύποανάπτυκτης κινηματογραφικής παραγωγής των 
άλλων χωρών μπορεί νά χρησιμέψει σάν χρήσιμη ει
σαγωγή στήν δική μας κατάσταση. Οί διαφορές καίοί 
Αναλογίες της μάς καθορίζουν. *Η βραζιλιάνικη κι
νηματογραφική κατάσταση δέν έχει διαφορετική βάση 
άπό τόν δυτικό κινηματογράφο γιά νά στηριχτεί.Εί
μαστε μιά προέκταση τής Δύσης δέν υπάρχει Ανάμεσα 
σ'έκείνη καί σέ μάς δ φυσικός φράχτης τής προσω
πικότητας τού 'Ινδού ή τού "Αραβα πού συνεχώς πα- 
ραβιάζεται ή καταπιέζεται. 'Εμείς ποτέ δέν κατα
πιεστήκαμε όλότελα. “Οταν έφτασε ό κατακτητής, ό 
κατακτημένος πληθυσμός δέν ήταν Αρκετός καί έπρε
πε Αναγκαστικά νά αύξηθεί. *Η μαζική εισαγωγή ά- 
ναπαραγωγέων, οί ποικίλες διασταυρώσεις έξασφάλι- 
σαν τόν πολλαπλασιασμό τών καταπιεσμένων παρόλο 
πού ή Ανικανότητα τού -,κατακτητή έκανε Αβάσταχτες 
τίς φυσικές δυσκολίες. Ή  ιδιορρυθμία αύτής τής 
μεθόδου, τό γεγονός ότι ό κατακτητής κατασκεύασε, 
τόν κατακτημένο κατ'είκόνα καί ομοίωση, έκανε τίς 
δύο αύτές κατηγορίες νά έχουν πολλά κοινά σημεία. 
Ψυχολογικά ό καταπιεστής καί ό καταπιεζόμενος δέν 
αισθάνονται έτσι' πραγματικά ό πρώτος είναι ένα 
κομμάτι Από μάς καί θά ήταν κοινωνιολογικά παρά
λογο νά φανταστούμε τήν έξωσή του όπως στήν περί
πτωση τών Γάλλων πού διώχτηκαν άπό τήν 'Αλγερία. 
Τά γεγονότα τής ιστορίας μας-ή 'Ανεξαρτησία, ή 
Δημοκρατία, ή 'Επανάσταση τών Τριάντα- έγιναν Α
πό τούς καταπιεστές όπου ό καταπιεζόμενος δέν εί
χε φωνή. *Η υπόθεση περιπλέκεται Αν θυμηθούμε ότι 
ή μητρόπολη τού κατακτητή μας δέν βρίσκεται ποτέ
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στόν ίδιο τόπο μ'αυτόν άλλά στή Λισσαβώνα, τή Μα
δρίτη, τό Λονδίνο ή τήν Ούάσιγκτον. K l έδώ μπο- 
ροϋμε νά έντοπίσουμε μιά κάποια συγγέvεLα Ανάμεσα 
στήν τύχη των ' Ινδών, των 'Αράβων καί τή δική μας 
άλλά τό φως πού θά έρριχνε μιά τέτοια μελέτη στήν 
άνάλυση του κινηματογράφου των χωρών αυτών θά ή
ταν υπερβολικά έμμεσο. Γιά τήν ώρα Αρκεί νά παρα
τηρήσουμε ότι τό βραζιλιάνικο κοινωνικό Αμάλγαμα 
δέν κρύβει στόν έπίμονο μελετητή τήν συνύπαρξη τού 
κατακτητή μέ τόν κατακτημένο. Δέν είμαστε Ευρωπαί
οι ούτε Βορειο-'Αμερικάνοι άλλά όντας Απογυμνωμέ
νοι άπό τήν έθνική μας κουλτούρα δέν θεωρούμε τί
ποτα ξένο μιά καί όλα είναι ξένα. *Η κοπιαστικήαύ- 
τοδόμησή μας προχωρεί μέσα άπό τή διαλεκτική έ- 
ναλλαγή τού νά μήν είσαι ή τού νά είσαι κάποιος 
άλλος. Ό  βραζιλιάνικος κινηματογράφος συμμετέχει 
σ'αύτόν τόν μηχανισμό καί τόν Αλλοιώνει μέσα άπό 
τήν δημιουργική μας Ανικανότητα καταλήγοντας στήν 
Αντιγραφή. Τό φαινόμενο τού κινηματογράφου στή 
Βραζιλία μαρτυρά καί άπηχεΐ πολλές έθνικές δυστυ
χίες. Ή  έφεύρεση γίνεται στίς Ανεπτυγμένες χώρες 
καί κάποτε φτάνει σέ μάς. Τό διάστημα Ανάμεσα στήν 
έμφάνιση τού κινηματογράφου στήν Εύρώπη καί τή 
Βόρειο 'Αμερική καί τήν προβολή ή Ακόμα τήν παρα
γωγή ταινιών στήν Βραζιλία είναι σύντομο. Κι Αν ό 
κινηματογράφος καθυστέρησε νά έμφανιστέΐ καμιά δε
καετία στή βραζιλιάνικη ζωή αυτό όφείλεται στήν 
καθυστέρηση τού ήλεκτροφωτισμού πού στά τέλη τού 
περασμένου αίώνα έλειπε Ακόμα καί Από τήν πρωτεύ
ουσα. “Οταν τό Pío ντέ Τζανέϊρο ήλεκτροφωτίστηκε 
οι αίθουσες προβολής πολλαπλασιάστηκαν Απότομα.Οί 
ιδιοκτήτες αύτών τών αίθουσών έμπορεύονταν ξένες 
ταινίες στήν Αρχή άλλά Αργότερα Αποφάσισαν νά Α
φιερωθούν στήν παραγωγή καί μέσα σέ τρία, τέσσερα 
χρόνια μετά τό 1908 τό Pío ντέ Τζανέϊρο γνωρίζει, 
μιά έποχή πού ό κριτικός Vicente de Jaula Arajo 
δέν διστάζει νά χαρακτηρίσει "Belle Epoque" τού 
Βραζιλιάνικου κινηματογράφου.

Οί ταινίες αύτές πάνω σέ θέματα πού συγκέν
τρωναν τότε τό γενικό ένδιαφέρον-έγκλήματα, πολι
τική, φυχαγωγία- ήταν μέτριες απομιμήσεις ξέ
νων έργων καί λίγο Αντιπροσώπευαν τή Βραζιλία μέ 
τήν έπιλογή τών θεμάτων άλλά μέ τήν Αχνή 
μεταχείρηση τού ξένου μηχανήματος. Τά πρώτα Βρα- 
ζιλιάνικα έργα είναι τεχνικά πολύ κατώτερα άπό τά 
πρότυπά τους κι όμως φαίνονταν ευχάριστα στά μά
τια ένός Απειρου θεατή πού δέν είχε μυηθεϊ Ακόμα 
στήν κατανάλωση τού τελειοποιημένου προϊόντος.EÍ-
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ναι γεγονός ότι καμιά ξένη ταινία δέ γνώρισε τό 
θρίαμβο καί τήν έμπορική έπιτυχία βραζιλιάνικων 
έργων γιά τήν πολιτική ή τά έγκλήματα. ‘Η Ανθιση 
αυτή ένός ύποανάπτυκτου κινηματογράφου πού ήταν 
άναγκαστικά βιοτεχνικός συνέπεσε μέ τή μεταμόρφω
ση τής έφεύρεσης σέ παραγωγή βιομηχανικού έπιπέδου 
στις ξένες μητροπόλεις. Τά προϊόντα αυτής τής πα
ραγωγής διαδόθηκαν σ'όλον τόν κόσμο έπιρεάζοντας 
καί ρυθμίζοντας τήν άγορά. Στή Βραζιλία όπου εί- 
σάγονται τά πάντα-άκόμα καίτά φέρετρα καί οι όδο- 
ντογλυφίδες-οί πόρτες άνοιξαν διάπλατα στό ■ διασ- 
κεδαστικό αυτό προϊόν καί φυσικά κανείς δέν σκέ- 
φτηκε νά ένισχύσει τήν ντόπια κινηματογραφική -πα
ραγωγή. *0 πρωτόγονος βραζιλιάνικος κινηματογράφος ξεχάστηκε γρήγορα, διέκοψε τήν παραγωγή του καί ό 
κινηματογράφος μας Αρχισε νά υποφέρει άπό τή πρώ
ιμη καί μακρόχρονη παρακμή πού είναι τυπικό γνώ
ρισμα τής ύποανάπτυξης. Μέσα άπό τόν άγώναγιάτήν 
έπιβίωση έγινε παριάς περιθωριακός σέ μιά κατά
σταση πού θύμιζε τόν καταπιεσμένο καί μέ τήν ει
κόνα του τόν μετέφερε στούς θεατές προκαλώντας ά- 
πέχθεια καί κατάπληξη. Τό είδος αύτό τού ντοκου
μέντου όταν είναι αύθεντικό δέν είναι ποτέ εύχά- 
ριστο άλλά όλα συνέβαιναν σάν ή έλλειψη τεχνικής 
τού κινηματογραφιστή νά συντελούσε στήν άποκάλυψη 
τής σκληρής Αλήθειας πού είχε σοκάρει τούς φιλε
λεύθερους κριτικούς τού τύπου στό Pío άλλά καί έ
ναν συντηρητικό όπως 6 Oliveira Viana. Αύτές οι 
εικόνες τής Ανθρώπινης παρακμής χωρούσαν Ακόμα & 
σέ ταινίες μέ πλοκή πού παράγονταν πού καί πού & 
πού σπάνια προβάλλονταν σέ κανονικές αίθουΰες κι 
αύτό χάρη στήν καλή θέληση τού βορειομερικάνικου 
κινηματογράφου. Γι αύτό καί οι Αφοβοι Αγωνιστές 
τού Βραζιλιάνικου κινηματογράφου τής έποχής τού 
βωβού προσπαθούσαν νά περιορίσουν τήν εικόνα τής 
Ανθρώπινης δυστυχίας καί νά τήν Αντικαταστήσουν μέ 
εύχάριστες εικόνες βορειοαμερικάνικου τύπου πού 
θά μπορούσαν νά συναγωνιστούν τήν ξένη παραγωγή.

'Αμέσως μετά τό στραγγάλισμα τής πρώτης πρω
τοβουλίας γιά ένα βραζιλιάνικο κινηματογράφο, οι 
βορειοαμερικάνοι έκτόπισαν τούς Εύρωπαίους παρα
γωγούς καί κυριάρχησαν σχεδόν Απόλυτα στήν άγορά. 
Τό δίκτυο διανομής Αναδιοργανώθηκε καί διευρύνθη- 
κε Ανάλογα μέ τά συμφέροντά τους. Οι εύρωπαΐκές 
παραγωγές συνέχιζαν νά φτάνουν Ακόμα καί χωρίς 
κέρδος άλλά στις τρεις γενιές πού διασκεδάζουν Α
ποκλειστικά καί μόνο μέ κινηματογράφο στή Βραζι
λία, τήν Αποκλειστικότητα τής διανομής τήν είχε ό
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Βορειοαμερικάνικος κινηματογράφος καί ένα μικρό 
μέρος ό ντόπιος. Όχι γιατί κατορθώσαμε νά έθνι- 
κοποιήσουμε τό θέαμα πού είσαγόταν όπως οι γιαπω- 
νέζοι άλλά γιατί ή Αφομοίωση τοΟ Αμερικάνικου κι
νηματογράφου ήταν γενικέ, καί έπιασε τόπο στή συλ
λογική φαντασία καταπιεζομένων καί καταπιεστών-έ- 
κτός Από τά κατώτερα στρώματα τής κοινωνικής πυ- 
ραμίδας-πού γρήγορα έγινε δικό μας πράγμα πάνω στή 
3άση τοϋ "τίποτα δέν μας είναι ξένο Αφοϋ όλα έτ
σι είναι". ‘Η μεγάλη ικανοποίηση πού προκάλεσε ή 
κατανάλωση των Αμερικάνικων έργων άφησε όμως Ανι
κανοποίητη τήν έπιθυμία έκφρασης τής βραζιλιάνικης 
κουλτούρας πού χωρίς νά έχει ούσιαστική πρωτοτυ - 
πία-όπως ή ινδική ή ή άραβική-άναφορικά μέ τή δύ
ση, είχε ύφάνει μιά δική της προσωπικότητα άδρή 
καί έκφραστική. "Η διάδοση του κινηματογράφου φτώ
χυνε πολύ τήν τέχνη τοϋ θεάματος πού είχε μιά 
ζωντανή παράδοση στή χώρα καί πού κατόρθωσε τελι
κά νά έπιβιώσει βεβαιώνοντας έτσι τήν ύπαρξη μιας 
πιό στενής Αντιστοιχίας μέ τις βαθιές Ανάγκες τής 
καλλιτεχνικής έκφρασης. ‘Η έπέμβαση τοϋ ραδιοφώ- 
νου έδωσε νέα ώθηση στις ηχητικές γιρλάντες >τοϋ 
θεάματος. Μέ τήν πρώτη εύκαιρία ή λαϊκή κουλτούρα 
παραβίασε τό βορειοαμερικάνικο μονοπώλιο καί έκα
νε τό δικό της κινηματογράφο. Μέ τήν εύκαιρία τής 
Ανακάλυψης τοϋ όμιλοϋντος, πού συνέπεσε μέ τή με
γάλη κρίση τής Wall Street, ή Αγορά ξαλάφρωσε λί
γο άπό τήν -Αμερικάνικη παρουσία καί Ακολούθησε 
μιά κρίση τής δικής μας παραγωγής. Γιά δυό χρόνια 
περίπου ή κουλτούρα των χωρικών πού ήταν οικεία 
στούς κτηματίες, τούς άποίκους άλλά καί τόν πλη
θυσμό των πόλεων βρήκε τό δρόμο τοϋ κινηματογρά
φου καί τό ίδιο έγινε μέ τή μουσική παραγωγή τής 
πόλης. Αύτό τό είδος των ταινιών κέρδισε τήν εύ
νοια όλου τοϋ βραζιλιάνικου κοινοΰ άλλά σέ λίγο 
καιρό τά κινηματογραφικά ένδιαφέροντα τής χώρας 
στράφηκαν καί πάλι πρός τά Αμερικάνικα προϊόντα 
καί ό βραζιλιάνικος κινηματογράφος κόντεψε νά πε- 
θάνει άλλη μιά φορά’ έγινε πάλι ύποανάπτυκτος καί 
παραγκωνισμένος παρ'όλο πού μερικές παραγωγές τής 
δεκαετίας τοϋ 1930 είχαν φτάσει σέ ύψηλή στάθμη ά
πό τήν άποψη τής ποιότητος. Ή  υποχρεωτική προβο
λή έπικαίρων έγινε Αφορμή γιά τό γύρισμα πολλών 
ταινιών μικροϋ μήκους πού τώρα έχασαν τόν Αρχικό, 
Αποκαλυπτικό χαρακτήρα τους. Συνέχισαν όμως νά ά- 
πηχδϋν μελαγχολικά τή ζωή τοϋ κατακτητή καί ει
δικά τις έπίσημες τελετές. Τελικά όμως μέ τόν έρ- 
χομό τοϋ όμιλοϋντος δόθηκε πραγματική ώθηση στήν 
έθνική παραγωγή.
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Τό φαινόμενο τοϋ κινηματογράφου πού άναπτύ- 
χθηκε στό Pío ντέ Τζανέϊρο μετά τή δεκαετία τοϋ 
1940 μοιάζει μέ τέλμα. ‘Η άδιάκοπη παραγωγή ται
νιών μιούζικαλ ή φαρσοκωμωδιών ή ένός συνδυασμού, 
άπό τά δύο είδη συνεχίστηκε άνεξάρτητα άπό τίς έ- 
πίσημες προτιμήσεις τοϋ κατακτητή καί άντίθετα μέ 
τά ξένα ένδιαφέροντα. Τό λαϊκό καί τό νεανικό κοι
νό πού είχε έγγυηθεΐ τήν έπιτυχία αύτοϋ τοϋ εί
δους τών ταινιών έβρισκε έκει άνανεωμένα τά πρό
τυπα τοϋ θεάματος πού είχε έπιτυχία σχεδόν παντού 
στόν Δυτικό κόσμο άλλά πού περιείχε καί στοιχεία 
άμεσα βγαλμένα άπό τήν παλιά, ίσχυρή βραζιλιάνικη 
παράδοση. Σ'αύτές τίς λίγο-πολύ σταθερές άξιες οί 
ταινίες πρόσθεταν τά εύρήματα τοϋ Pío vpé Τζανέϊ- 
ρο δηλαδή τά άνέκδοτα, τόν τρόπο έκφρασης, κρίσης 
καί συμπεριφοράς, τήν καθημερινή ζωή πού μέσα ά
πό τή φάρσα στόν κινηματογράφο έβγαινε πιό άνά- 
γλυφα άπό ότι στήν έπιθεώρηση ή τό λαϊκό θέατρο. 
Είναι υπερβολικό νά προσθέσουμε ότι έργα τέτοιου 
είδους μέ νούμερα καί άνέκδοτα ήταν τό σημάδι τής 
πιό σκληρής ύποανάπτυξης' παρ'όλα αύτά ό δεσμός 
πού δημιουργήθηκε άνάμεσα σ'αύτά καί στό θεατή, 
ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός πολύ πιό σημαντικό ά
πό τήν έπαφή τοϋ Βραζιλιάνου μέ τά άμερικάνικα 
προϊόντα. Σ'αύτήν τήν περίπτωση τό σημείο έπαφής 
ήταν άξεχώριστο άπό τήν καταναλωτική παθητικότητα 
ένώ τό κοινό άποκαθιστοϋσε τέτοιους δεσμούς μέ τή 
φάρσα καί τή μουσική κωμωδία πού ή συμμετοχή του 
γινόταν κίνητρο δημιουργίας. *Η διαδοχική προβολή 
άμερικάνικων έργων δημιουργούσε έναν όλόκληρο κό
σμο άλλά ή άπόσταση τόν έκανε άφηρημένο ένώ τά κα
ταγέλαστα κομμάτια Βραζιλίας πού πρότειναν τά έρ
γα μας περί έγραφαν τόν κόσμο πού ζοϋσαν οί θεατές. 
* Η ταύτιση μέ τόν άμερικάνικο κινηματογράφο χάλ
κευε έπιφανειακούς τρόπους συμπεριφοράς στά 'άγό- 
ρια καί τά κορίτσια τής κυρίαρχης τάξης' άντίθετα 
ή δημοτικότητα τοϋ γκαφατζή, τοϋ μικροαπατεώνα καί 
τοϋ κατεργάρη τής φάρσας δημιουργούσε έναν κόσμο 
πού άντιπαράθετε τόν καταπιεστή μέ τόν καταπιε
σμένο. Τό άκουσμα τών είσπράξεων τών λαϊκών αύτών 
ταινιών πού παράγονταν βιοτεχνικά καί χωρίς έπι- 
διώξεις καλλιτεχνικές έπηρέασε άποφασιστικά τούς 
πρωτεργάτες τής κινηματογραφικής έπιχείρησης τοϋ 
Σάο Πάουλο πού προσπάθησαν στις άρχές τής δεκαε
τίας τοϋ 1950 νά κάνουν έμπορικά, βιομηχανικά καί 
καλλιτεχνικά πιό φιλόδοξες ταινίες. Μερικές άπό 
τίς αίτίες τής άποτυχίας είναι δλοφάνερες. Οί πα
ραγωγοί τοϋ Pío ντέ Τζανέϊρο ήταν καί διανομείς &
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ή συγκυρία πολλών περιστάσεων έφερε τήν κινηματο
γραφική παραγωγή σ'ένα έπίπεδο άνθισης πού θύμιζε 
τή χρυσή έποχή τών Αρχών τού αίώνα. Οι ίμπρεσσά- 
ριοι τοϋ Σάο Πάουλο πού ρίχτηκαν σ'αύτήν τήν πε
ριπέτεια προέρχονταν άπό άλλες έπιχειρήσεις καί 
είχαν τήν απλοϊκή πεποίθηση δτι οί αίθουσες προ
βολής θά δέχονταν νά προβάλλουν όποιαδήποτε ται
νία άκόμα καί τίς έγχώριες. 'Αλλά καί άπό καλλι
τεχνική άποψη ή προσπάθεια άπέτυχε. Μήν Αναγνωρί
ζοντας τή λαϊκή ποιότητα τοϋ κινηματογράφου τού 
Ρίο ντέ Τζανέϊρο οί έπιχειρηματίες τού Σάο Πάουλο 
ένθουσιάστηκαν άπό τεχνικά καί καλλιτεχνικά πρό
τυπα πού μόλις είχαν έρθει άπό τήν Εύρώπη καί έ
πιχε ίρησαν νά δδηγήσουν τό βραζιλιάνικο κινηματο
γράφο σέ τελείως διαφορετικό δρόμο. "Οταν τυχαία 
Ανακάλυψαν τή λύση τών έργων μέ θέματα άπό τή ζωή 
τής ύπαίθρου ή μέ ήρωες άπό ραδιοφωνικά σκέτς ή
ταν ήδη πολύ άργά.

‘0 ένθουσιασμός πού προκάλεσε παρ'όλα αύτά ή 
βιομηχανική αύτή προσπάθεια ήταν θετικός καί δέν 
Αλλοίωσε τήν ποσότητα καί ποιοτική άνοδο τού Βρα- 
ζιλιάνικου κινηματογράφου. *0 παραγκωνισμός τοϋ 
κινηματογράφου μας δέν ήταν πιά ένα έζώψθαλμο φαι
νόμενο όπως σέ άλλες έποχές. Τό γεγονός ότι μιά 
σημαντική μερίδα τής άρχουσας,τάζης έμενε μακρυά 
του έκανε τούς παρατηρητές καί τούς κριτικούς πιό 
εύαίσθητους. *Η μετριότητά του δέν τόν έμπόδιζε 
νά παίζει ένα ρόλο καί δέν έφυβε τήν παρουσία 
του. Τά εύκαιριακά πατερναλιστικά μέτρα προστασί
ας άπό τήν πλευρά τοϋ κράτους άποκτοϋσαν μόνιμο 
χαρακτήρα. 'Αρκετές φορές ή κυβέρνηση δημιουργού
σε τήν ψευδαίσθηση ότι προγραμμάτιζε μιά έθνική 
κινηματογραφική πολιτική Αλλά ή βασική κατάσταση 
δέν άλλαζε... Στήν Αγορά έζακολουθοϋσαν νά κυρι
αρχούν οί Εένοι καί οί έπιχειρηματίες τοϋ κινημα
τογράφου κατέληγαν τελικά νά έζυπηρετούν τά συμ- 
φέροντά τους. ‘Η κυβέρνηση κάτω άπό τήν πίεση τής 
έπιθυμίας τών βραζιλιάνων παραγωγών γιά μεγαλύτε
ρα κέρδη, πού τελικά ταυτιζόταν μέ τίς έπιδιώζεις 
τών καταπιεσμένων, κατόρθωσε νά έζασφαλίσει άτΐό 
τήν ξένη καί τή ντόπια άρχουσα τάζη ένα μικρό το
μέα τής Αγοράς γιά νά κυκλοφορεί ή έθνική παραγω
γή. 'Επειδή οί Αρχές δείχνουν μιά Αλληλεγγύη πρός 
τήν άρχουσα τάζη άπό τήν όποια προέρχονται οί πι
έσεις αύτής τής τελευταίας έχουν πάντα ένα Αποτέ
λεσμα. 'Ακόμα καί όταν ό κινηματογράφος έχασε έ- 
ζαιτίας τής τηλεόρασης τήν πρωτοκαθεδρία στόν κό
σμο τοϋ θεάματος ή σκανδαλώδης Ανισορροπία άνάμε-
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σα στά έθνικά και! τά ξένα συμφέροντα δέν μεταβλή- 
θηκε ούσιαστικά. Οι ταπεινές κρατικές χορηγίες έ- 
ξασφάλισαν μιά έλάχιστη έγγύηση έπιβίωσης στόν 
κινηματογράφο μας. ‘Η σταθερή είσβολή των ξένων 
δέν έμπόδισε τίς δικές μας ταινίες νά άντανακλοΟν 
τήν είκόνα τής ζωής μας. ‘Η μεταπολεμική μόδα τοϋ 
νεορεαλισμοϋ καρποφόρησε έύεργετικά στή χώρα μας. 
Τά διάχυτο σοσιαλιστικό αίσθημα πού κυριάρχησε 
πρός τό τέλος τής δεκαετίας τοϋ 1940 άγγιξε πολ
λούς άνθρώπους τοϋ κινηματογράφου καί ίδιαίτερα 
τά πιό άνήσυχα πνεύματα πού είχαν έπηρεαστει άπό 
τήν άποτυχία τοϋ βιομηχανικοϋ πειράματος τοϋ Σάο 
Πάουλο. 'Ακόμη καί Ô όρθόδοξος κομμουνισμός έπαι
ξε ένα πολιτιστικό ρόλο στό μέτρο πού έστω καί ά
κατάστατα προσπαθοϋσε νά κατανοήσει τά προβλήματα 
τής ζωής τών καταπιεσμένων, καί συνάμα ένθάρρυνε, 
τήν άνάγνωση τών μεγάλων συγγραφέων πού ήταν μέλη 
ή συμπαθοϋντες τοϋ κόμματος: τοϋ Jorge Amado, τοϋ 
Graciliano Ramos ή τοϋ Monteiro Lobato.‘Η πο
λιτιστική αύτή άνάπτυξη καθώς καί ή νεορεαλιστική 
μέθοδος ήταν οί άφετηρίες γιά τό γύρισμα μερικών 
ταινιών στό Pío ντέ Τζανέϊρο καί στό Σάο Πάουλο 
πού είχαν θέματα άπό τήν λαϊκή ζωή τής πόλης. ‘Ο 
παλιός ήρωας τής φάρσας άντικαταστάθηκε άπό τόν 
έργαζόμενο άλλά στήν προβολή τών ταινιών ή τάξη 
τών έργαζομένων ήταν περισσότερο παροϋσα στήν 6- 
θόνη < παρά στήν πλατεία. "Οσο γιά τήν πλοκή καί 
τή δραματικότητα τοϋ σεναρίου τά έργα αύτά ήταν 
πολύ άνώτερα άπό τήν άθάνατη φάρσα τοϋ Pío άλλά 
καί άπό τά προϊόντα τοϋ βραχύβιου βιομηχανικοϋ.πει- 
ράματος τοϋ Σάο Πάουλο. Χωρίς νά είναι όλότελα πο
λιτικά ή διδακτικά τά έργα αύτά έκφράζουν μιά κοι
νωνική συνείδηση πού ήταν κοινό φαινόμενο στή λο
γοτεχνία τής έποχής άλλά άγνωστη στόν κινηματο
γράφο. 'Εκτός άπό τά άλλα προτερήματά τους τά λί
γα αύτά έργα πού γύρισαν δύο ή τρεις σκηνοθέτες , 
χρησίμεψαν σάν γέρικος κορμός άπό όπου διακλαδίσ- 
τηκε τό Cinema Novo.

Τό Cinema Novo μετά τήν Belle Epoque καί τή 
Φάρσα άποτελεϊ τό τρίτο άξιόλογο γεγονός στήν ι
στορία τοϋ κινηματογράφου μας ένώ μόνο τό δεύτερο 
είχε μιά άρμονική έξέλιξη ταιριαστή μέ τή γενική 
στάθμη τής ύποανάπτυξης. “Οπως καί ή παραγωγή τής 
Belle Epoque, τό Cinema Novo έζησε περίπου έξι 
χρόνια* ή πρώτη έσβησε άπό τίς οίκονομικές πιέ
σεις τοϋ ξένου Ιμπεριαλισμοϋ καί τό δεύτερο άπό 
έσωτερικές πολιτικές ζυμώσεις. Παρά τίς διαφορές, 
καί τά δύο ύπήρξαν θύματα τής καταπίεσης. Τό Ci-
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nema Novo ήταν μέρος ένός πλατύτερου καί βαθύτε
ρου ρεύματος πού έκδηλώθηκε ταυτόχρονα στή μουσι
κή στό θέατρο στίς κοινωνικές έπιστήμες καί τή λο
γοτεχνία. Τό ρεύμα αύτό πού σχηματίστηκε άπό ώρι
μους πνευματικούς Ανθρώπους Αλλά καί Αφθονα, ζωη
ρά νέα ταλέντα ήταν κι αύτό ή πιό προοδευτική έκ
φραση ένός πολύ πλατιά διαδεδομένου ιστορικού έθ- 
νικού φαινομένου. “Ολα είναι Ακόμα πολύ πρόσφατα 
καμιά ούσιαστική Αλλαγή δέν έγινε καί οι μέρες πού 
ζοΰμε δέν εύνοούν τήν ψύχραιμη έκτίμηση τού τί συ
νέβηκε. "Εχουμε μόνο τή δυνατότητα μιας κοντινής 
προσέγγισης μέ τήν έννοια τού καταπιεστή καί τού 
καταπιεζόμενου. ‘Οποιαδήποτε στατιστική όποιασδή- 
ποτε προέλευσης Από έκείνες πού δημοσιεύονται στό 
τύπο έπικυρώνει όσα διαισθάνεται κανείς γιά τήν 
παραμόρφωση τής βραζιλιάνικης κοινωνικής δομής. 
"Ολη ή έθνική ζωή κάτω Από τό πρίσμα τής σχέσης , 
παραγωγή-κατανάλωση, Αντιπροσωπεύει μόλις τό 30% 
τού πληθυσμού. Τό παραγωγικό δυναμικό των πόλεων 
καί τής υπαίθρου, οι μεσαίες τάζεις μέ τήν πολυ*- 
σύνθετη ιεραρχία τους, οί μάζες · πού Αλλοτε συγ
κεντρώνονταν στίς συνελεύσεις καί τώρα στά γήπεδα 
τού ποδοσφαίρου, όλοι αύτοί Αποτελούν σήμερα μέ
ρος μιάς μειοψηφίας 30 έκατομμυρίων μοναδικό μέ
ρος τού βραζιλιάνικου πληθυσμού πού γνωρίζουμε & 
μπορούμε νά μελετήσουμε. *Η έντύπωση πού έχουμε 
είναι ότι ό καταπιεστής χρησιμοποιεί μόνο ένα μι
κρό μέρος των καταπιεσμένων καί έγκαταλείπει τούς 
υπόλοιπους στή Θεία Πρόνοια μέσα σέ στρατόπεδα εί- 
ρήνης ' καί καλύβες νέου τύπου. Αύτό τό υπόλοιπο 
των έβδομήντα έκατομμυρίων δίνει μέ τό σταγονό - 
μέτρο τήν ένίσχυση πού χρειάζεται στόν καταπιεστή 
γιά μερικές δραστηριότητες όπως λ.χ. τήν κατασκευ
ή τής Μπραζίλια ή τήν Ατελείωτη Ανακατασκευή τού 
Σάο Πάουλο τού πιό προοδευτικού προσώπου τής ύπο- 
ανάπτυκτης χώρας μας.

Σέ τέτοιες περιπτώσεις οί λιγοστές έκατοντά- 
δες χιλιάδες πού ξεχωρίζουν άπό'-τό Αμορφο πλήθος 
των δεκάδων έκατομμυρίων Αποκτούν μιά δική τους 
ταυτότητα: λέγονται candango ή baiano.

Μετά άπό κυβερνητική πρωτοβουλία πού έφαρ- 
μόστηκε στά μέσα τής δεκαετίας τού 1950 έγινε φα
νερή ή Ανάγκη μιάς έθνικής ίσορροπίας. ‘Ο καταπι- 
εστής δημιούργησε ένα σλόγκαν γιά νά στηρίζει τόν 
εύλογο κοινωνικό ένθουσιασμό: έμπρός μέ τή μεταρ
ρύθμιση (S_ubversj¡£) . ‘Ο αίσιόδοζος καταπιεστής πού 
έπιθυμούσε νά Αφομοιώσει τό 70% τού πληθυσμού στό 
έθνικό δυναμικό δέν μπορούσε νά διαβλέψει τήν ί-
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διορρυθμία τής κατάστασης πού δημιουργήθηκε. Τό 
βραζιλιάνικο φαινόμενο έχει ιδιομορφίες πού χρει
άζονται μιά νέα έκφραση. *Η Απλοϊκή λέξη μεταρ
ρύθμιση μπορεί νά άντικατασταθεΐ Από τήν έννοια 
Superversao πού έκφράζει κυριολεκτικότερα τά 
γεγονότα τού 1964. ‘Η πραγματικότητα έδειξε τότε 
δτι στό περιθώριο βρισκόταν ούσιαστικά τό διαλεγ
μένο 30% πού Αποτελούσε τό έθνος. ‘Η έγκαθίδρυση 
δδών έπικοινωνίας Ανάμεσα σ'αύτή τή μειοψηφία καί 
τόν Απέραντο κόσμο των ύπολοίπων Απαιτούσε τή με
τακίνηση των συνηθισμένων Αξόνων τής βραζιλιάνι- 
κης ιστορίας. Τό πρώτο βήμα ήταν ή ένθάρρυνση τής 
ένεργητικής συνειδητοποίησης Από όλους τού τί θά 
μπορούσε νά είναι ή Ανθρώπινη ζωή. ‘Η κρατική έ- 
ξουσία συμμερίστηκε τήν εύγενική αύτή έλπίδα-μέσα 
Από τό συγκεκριμένο μέτρο τής .καταπολέμησης τού 
Αναλφαβητισμού πού τελικά προγραμματίστηκε-καί έκ- 
φράστηκε μ*ένα προεδρικό μήνυμα ντοκουμέντο μιά 
μέρα θά είναι κλασσικό κείμενο τής βραζιλιάνικης 
δημοκρατίας. Οί νέοι καλλιτέχνες ένωμένοι πάντα 
μέ τούς διανοούμενους πού τήν έμπιστοσύνη τους εί
χαν κατακτήσει,σεβάστηκαν μέ τόν καλύτερο τρόπο 
τό Ανανεωτικό γενναιόδωρο κλίμα πού έπικρατούσε 
τότε καί τού άφιέρωσαν έργα αίώνιας Αξίας.Στό χώ
ρο αύτό μεγάλο ρόλο έπαιξε ό κινηματογράφος.

Τόσο ή γέννηση όσο καί ή διάδοση τού Cinema 
Novo ήταν έργο τών νέων πού προσπάθησαν νά Απαλ
λαγούν Από τήν καταγωγή τού καταπιεστή στό όνομα 
ένός πιό ίδανικού πεπρωμένου. ‘Η έπιδίωξη αύτών 
τών νέων ήταν νά είναι ταυτόχρονα ένα όργανο με
τακίνησης καί ένας άπό τούς νέους άξονες πού γύρω 
τους θά στρεφόταν πιά ή ίστορία μας. "Ενοιωθαν πώς 
έρμηνεύαν τά συμφέροντα τού καταπιεσμένου καί ό
τι Αναλαμβάνουν τό μεσολαβητικό λειτούργημα τής 
Αποκατάστασης τής κοινωνικής ισορροπίας.Στήν πραγ
ματικότητα μόνο έπιφανειακά παντρεύτηκε τό βραζι- 
λιάνικο σώμα Αφού έμεινε στήν ούσία αύτό πού ήταν 
καί ένέργησε γιά λογαριασμό της. Αύτό τό όριο φά
νηκε καθαρά στό φαινόμενο τού Cinema Νδνο.'Η κοι
νωνική όμοιογένεια τών δημιουργών καί τού κοινω
νικού τους πλαισίου ποτέ δέν παραβιάστηκε. *0 θε
ατής τής παλιάς Φάρσας ή τού κινηματογράφου μέ 
θέματα άπό τή ζωή τών ληστών δέν προσελκύστηκε & 
κανένα νέο κοινό δέν έκανε τή δυναμική του έμφά- 
νιση. Πάντως παρόλο πού δέν κατόρθωσε νά σπάσει 
τά όρια τού μικρού στενού του κύκλου τό νόημα τού 
Cinema Νδνο είναι Απέραντο' άντικαθρέφτισε καί δη
μιούργησε μιά όρατή καί ήχητική είκόνα ένιαία καί
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σύναψη τής Απόλυτης πλειοψηφίας τοϋ βραζιλιάνικου 
λαοϋ πού είναι σκορπισμένη στά στρατόπεδα ειρήνης 
καί τίς τρώγλες καί τέλος Αγνόησε τό ύπαρκτό σύ
νορο Ανάμεσα στόν καταπιεσμένο τού 30% καί κείνον 
τοϋ 70%. Είδωμένο στό σύνολό του τό Cinema Novo 
Αποτελεί έναν μοναδικό μυθικό κόσμο πού άποτελεϊ- 
ται Από Sertâô1, favela2, vilarejos(3) τής ένδο- 
χώρας καί των παραλίων, gafieira(4) καί γηπέδων 
ποδοσφαίρου. ‘Ο κόσμος αύτός Απλωνόταν, όλοκληρω- 
νόταν πρός ένα ύπαρκτό πρότυπο Αλλά ή έξέλιξή του 
αύτή κόπηκε Απότομα τό 1964. Τό Cinema Novo δέν 
πέθανε Ακαριαία καί στήν τελευταία φάση του - πού 
έφτασε μέχρι τό στρατιωτικό πραξικόπημα-είχε Ανα
διπλωθεί στόν έαυτό του, πρός τούς σκηνοθέτες καί 
τό κοινό του σάν νά προσπαθούσε νά καταλάβει τή 
ρίζα τής Αδυναμίας του πού ήταν όλοφάνερη Από τήν 
Αρχή, μέ Αμήχανους στοχασμούς γιά τήν Αποτυχία, 
μαχητικές φαντασιώσεις καί σημειώσεις γιά τό τρό
μο των βασανιστηρίων. Ποτέ δέν κατόρθωσε νά πετύ- 
χει τήν έπιθυμητή ταύτιση μέ τόν βραζιλιάνικο κοι
νωνικό όργανισμό Αλλά ύπήρξε ώς τό τέλος τό πιστό 
θερμόμετρο τής νεολαίας πού έπιθυμοΟσε νά έκφρά- 
σει τούς καταπιεσμένους.

"Οταν τό Cinema Νδ\ο' διαλύθηκε oí κυριότεροι 
αντιπρόσωποί του στερημένοι πιά Από τήν παρουσία 
ένός κοινου-καταλύτη σκορπίστηκαν σέ διαφορετι
κούς δρόμους σύμφωνα μέ τήν ιδιοσυγκρασία καί τίς 
προτιμήσεις τού καθενός Αλλά μέ κοινή περίπου προ
βληματική. Κανείς Από αύτούς όμως δέν άκινητοποι- 
θηκε στήν Απελπισία πού συνόδεψε τό ψυχορράγημα 
αύτού τού κινηματογράφου. *Η γραμμή τής Απόγνωσης 
συνεχίστηκε Από ένα ρεύμα πού Αντιτάχθηκε στό Ci
nema Nôvo καί αύτοονομάστηκε κινηματογράφος τής 
"Αρνησης. Ή  νέα πρωτοβουλία έγινε μεταξύ τής δε
καετίας τού 1960 καί τού 1970 καί διάρκεσε τρία 
χρόνια. Τά είκοσι περίπου έργα πού έγιναν-έκτός Α
πό μερικές έξαιρέσεις-χαρακτηρίζονται Από τήν Α
νάγκη τής κρυφής έπιβίωσης καί σκοντάφτουν πάνω 
στά έμπόδια τού έμπορικοΰ κυκλώματος καί τής λο
γοκρισίας. ‘Ο κινηματογράφος τής "Αρνησης δέν ή
ταν σαφής όπως έκεΐνος τής Belle Epoque, τής Φάρ
σας ή τού Cinema Novo άπ'δπου είχε δανειστεί τά 
Αρχέτυπά του. Τά Αρχέτυπα αύτά σέ άλλες περιστά - 
σεις θά μπορούσαν νά προεκτείνουν καί νά Ανανεώ - 
σουν τή λειτουργία τού Cinema Novo τού όποιου χρη
σιμοποιούσαν τίς εικόνες καί τά θέματα μέσα σέ 
κλίμα σαρκασμού, ταπείνωσης καί σκληρότητας πού 
στά καλύτερα έργα γινόταν σχεδόν Αβάσταχτο έξαι-
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τίας τής ουδέτερης στάσης του στησίματος. ‘Ο κι
νηματογράφος τής "Αρνησης, πού γινόταν άπό ένα έ- 
τερογενές συνοθύλευμα ψυχονευρωτικών καλλιτεχνών 
τής πόλης καί συνεργατών άπό τήν έπαρχία, πρότει- 
νε μιά άναρχία χωρίς αύστηρότητα ή άναρχική προ
παίδεια καί έπιδίωκε τή μεταμόρφωση τοϋ λαού σέ 
άρνηση τοϋ καταπιεσμένου σέ σκουπίδι. Αύτός δ πα- 
ρακμιακός υπόκοσμος μέ τίς γραφικές κωμικοτραγι
κές λιτανείες του, πού είναι καταδικασμένος στό 
παραλογισμό άκρωτηριασμένος άπό τό έγκλημα, τό φύ
λο καί τήν άποκτηνωτική δουλειά, χωρίς έλπίδα,μο- 
λυσμένος άπό τό μικρόβιο τής άπάτης, έμψυχωνόταν, 
καί λυτρωνόταν άπό μιά έξιλαστική όργή. Πρίν ά- 
ποτελειώσει τήν θνησιγενή άποστολή του ό Κινημα
τογράφος τών 'Απορριμάτων πρόφτασε ν'άφήσει μονα
δικής έντασης άνθρώπινα ίχνη στόν κινηματογράφο 
τής χώρας μας.

'Απομονωμένο στήν παρανομία τό τελευταίο αυ
τό ρεύμα κινηματογραφικής έζέγερσης χαράζει τήν 
γραφική παράσταση τής νεανικής άπελπισίας στήν 
τελευταία πενταετία. 'Αλλά ό κινηματογράφος μας 
δέν πλησίασε τά βραζιλιάνικα προβλήματα τής έπο- 
χής μόνο μέσα άπ'αύτό τό δημιούργικό είδος. Τά 
ντοκυμανταίρ πού γυρίζονταν γιά έκπαιδευτικούς & 
πολιτιστικούς σκοπούς συνέχισαν τήν άποκαλυπτική 
λειτουργία πού είχαν έκπληρώσει παλιότερα σέ ψη
λότερο έπίπεδο τεχνικής αρτιότητας καί συνειδη- 
τοποίησης. ‘Ο φακός στοχεύει τήν πρωτόγονη μορφή 
ζωής τών βορειοανατολικών έπαρχιών καί συνεχίζει 
μέ κάποιο τρόπο, γαλήνια καί ύπομονετικά, τόν ά- 
γώνα τού Cinema Novo τεκμηριώνοντας τήν έμφυτη εύ- 
γένεια τού καταπιεσμένου καί τήν άζιοπρέπειά του. 
"Οταν άσχολήθηκε μέ τούς ληστές κάί τούς παράνο
μους ό κινηματογράφος αύτός χειρίστηκε τό θέμα 
του μέ περίσκεψη καί θάρρος πού δέν είχαμε δει ού
τε στόν καλύτερο σκηνοθέτη.

‘Οποιαδήποτε ταινία έκφράζει μέ τόν τρόπο της 
τήν έποχή πού έγινε. "Ενα μέρος άπό τή σύγχρονη 
παραγωγή συμμετέχει χαρούμενα στήν σημερινή φάση 
τής ύποανάπτυζης: τό βραζιλιάνικο θαύμα. Παρ' όλο 
πού ό καταπιεστής έχει άδιαφορήσει γιά τόν κινη
ματογράφο μας, ή σημερινή εύφορία τών άφεντικών 
τού κόσμου έχει βρει τόν τρόπο νά εισχωρεί καί 
στόν κινηματογράφο. 'Εκδηλώνεται περισσότερο στίς 
έλαφριές κωμωδίες άλλά καί σέ όρισμένα έπιφανεια- 
κά δράματα-τυλιγμένα πάντα μέσα σέ χρωματιστά,γυα
λιστερά περιβλήματα πού σφύζουν άπό εύημερία. Τό 
ύφος μοιάζει μέ τά διαφημιστικά έπεισόδια πούδεί-
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χνουν άφθονία, είκόνες πού όμορφαίνουν τόν κατα
πιεσμένο, κύματα νά σπάνε πάνω στίς ακρογιαλιές 
τής μόδας καί λίγους έπαίνους γιά τίς πολιτικές & 
στρατιωτικές άρχές. Αύτός δ όπτικοακουστικός συγ
χρονισμός πού είναι λίγο άσυνήθιστος δέν σημαίνει 
ότι ένας τομέας τής έξουσίας-σύμφωνα μέ τήν άπο
ψη ότι τό συμπλήρωμα τού ψωμιού είναι τό σέξ- τό 
κύμα τοϋ έρωτισμοϋ πού έδέο καί μερικά χρόνια ξέ
σπασε στόν βραζιλιάνικο κινηματογράφο. ‘Η διασκε- 
δαστική αύτή ίδέα δυστυχώς δέν είναι άληθινή'έχει 
όπωσδήποτε διαδοθεί άπό φιλύποπτα καί άπερίσκεπτα 
πνεύματα άλλά κατόρθωσε νά προκαλέσει τήν περιέρ
γεια των ύψηλά ίσταμένων. Αύτή ή εύκολία τής διά
δοσης μιάς άνοησίας στήν έποχή μας δικαιολογεί ως 
ένα σημείο τήν έπίσημη άνοχή ένός θεάματος μι&ς 
θαυμαστής Βραζιλίας όπου πολλοί πεινούν άλλά υ
πάρχουν καί τά μέσα γιά νά ικανοποιηθεί ή πείνα, 
γιά νά στεγαστείς καλά, νά ντυθείς άκόμα καλύτερα 
νά δουλεύεις λίγο καί νά μήν έχεις πρόβλημα έπι- 
κοινωνίας.'Ο έρωτισμός αύτών των ταινιών παρά τήν 
σύγχρονη σύγχυση, τήν άκαρπη χυδαιότητα, τήν αύ- 
τοκαταστροφίκή τάση νά δείχνει τό γυμνό μέ τό χει
ρότερο τρόπο είναι τελικά τό πιό άληθινό κομμάτι 
τους καί μάλιστα όταν περιγράφουν τή σεξουαλική ά- 
νησυχία τής έφηβείας. Τελικά αύτές οί ταινίες πε
τυχαίνουν τό σκοπό τους: τήν άντικατάσταση τών ξέ
νων προϊόντων. Καί παρ'όλο πού πολλαπλασιάζονται, 
γοργά, είναι άκόμα ένα μικρό μόνο μέρος τών έκατό 
περίπου βραζιλιάνικων έργων πού παράγονται κάθε 
χρόνο άψηφώντας τό σκληρό συναγωνισμό τών προϊ
όντων είσαγωγής.

‘Η έξαιρετικά μεγάλη ποικιλία προϊόντων πού 
προτείνει στήν άγορά δ έγχώριος κινηματογράφος έ- 
παληθεύει τήν έπιδίωξή του νά ίκανοποιήσει δλη τήν 
ιεραρχία τής κουλτούρας μας. 'Ενώ ή φάρσα καί τό 
μελόδραμα άπορροφήθηκαν άπό τήν τηλεόραση, ή χω
ριάτικη ταινία δέν έχασε άκόμα τή δημοτικότητά της 
στίς μεγάλες καί τίς μικρές πόλεις. Οί τελευταίες 
αύτές ένθαρρύνουν τήν παραγωγή κωμωδιών ή δραμά
των δπου συμμετέχουν τραγουδίστριες τών εβττβο καί 
άλλες αισθηματικές ταινίες διαφόρων είδών πού κυ
κλοφορούν άπροε ιδοποίητα στίς πιό μεγάλες άγορές .
* Η σημερινή παραγωγή περιπετειωδών ταινιών παίζε
ται άποκλειστικά στήν έπαρχία καί σέ λίγες προ- 
τεύουσες διαμερισμάτων. Είναι δύσκολο νά καθορί
σουμε καί νά έντοπίσουμε μέ άκρίβεια τό κοινό πού 
έξασφαλίζει τήν έπιβίωση τών ψυχολογικών δραμάτων 
μέσα σέ περιβάλλον άνώτερου έπιπέδου-δ καταπιε-
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στής 6έν ένσαρκώνεται μόνο στόν έκφυλο τής έρωτι- 
κής κωμωδίας-δπου γίνεται, μιά προσπάθεια νά Απει
κονιστεί ή κρίση τής οικογένειας καί ή κοινωνική 
συμπεριφορά τής μέσης τάξης. Τά ιστορικά έργα γεν- 
νιοΟνται.άπό μιά ύπερπολυτελή παραγωγή ή άπό μιά 
καλλιτεχνική προσπάθεια καί έκπληρώνουν μιά χρή
σιμη Αποστολή καί στις δύο περιπτώσεις. Στήν πρώ
τη μας δίνουν ένα παιχνίδι διαδοχικών χραμάτων πού 
Αντιστοιχεί δμως σ'ένα άπό τά Αρχέτυπά μας, τήν 
στοιχειώδη παιδεία στις πόλεις, ένώ ή δεύτερη προ
τρέπει στόν κριτικό στοχασμό τού τί ύπήρξαμε καί 
τού τί είμαστε. Οί άρχές ένθαρρύνουν καλόβολα τήν 
πρώτη καί μάχονται τήν δεύτερη.

‘Η πατερναλιστική νομοθεσία-πού προωθήθηκε , 
γιά νά Αναχαιτιστεί ή δραστηριότητα των ξένων στήν 
έσωτερική Αγορά-μπορεΐ νά έχει σημαντικές οικονο
μικές έπιπτώσεις μά οί συχνές όπισθοδρομήσεις τής 
κυβέρνησής μας όταν πρόκειται γιά τή χρηματοδότη
ση τών καλυτέρων έργων όδηγούν τούς σκηνοθέτες μας 
νά Αναζητούν τούς χρηματοδότες τους σέ ξένες πρω
τεύουσες, δπου έχουν ένα κάποιο κύρος άπό τήν έ- 
ποχή τού Cinema Novo άλλά καί χάρη στή μόδα τών 
χωρών τού Τρίτου Κόσμου. Πραγματικά τά καλύτερα έρ 
γα τού κινηματογράφου μας προέρχονται Ακόμα άπό 
συνεργάτες, βοηθούς μαθητές, πρώην πρωτεργάτες τού 
Cinema Novo. 'Ακόμα καί άπό άμεσους προδρόμους του 
πού μετά τό Απότομο σταμάτημα τής δουλειάς τους 
πριν άπό δώδεκα ως δεκαοχτώ χρόνια έμπόδισε τήν 
συλλογική τους ώρίμανση. Τό ιδεολογικό καί καλλι
τεχνικό "ό σώζων έαυτόν σωθήτω" πού έπικράτησε με
τά τό 1968 μετακίνησε τόν άξονα τής δημιουργικό
τητα Αντικαθιστώντας τήν κοινωνική μέ μιά Ατομική 
κρίση καί δίνοντας στούς σαραντάρηδες τήν εύκαι- 
ρία νά ζήσουν μιά δεύτερη νεότητα. Τά θρύψαλα τής 
παλιάς πίστης δουλεύτηκαν ή καταναλώθηκαν άπό τό 
Θεό ή τό Δαίμονα τού καθενός άλλά ή σκόνη τής συλ
λογικής κατασκευής πού είχαν όνειρευτεΐ όλοι μαζί 
παρέμεινε γόνιμη. Είναι πολύ νωρίς Ακόμα δμως γιά 
νά έκτιμήσουμε τά προσωπικά έργα τών πρωταγωνι
στών τής κινηματογραφικής δημιουργίας στή χώρα μας 
άπό τή στιγμή πού είναι Ανολοκλήρωτα. ‘Η φιλία έ
παιξε πολύ σημαντικό ρόλο στήν έξέλιξη τού κινή
ματος τού Cinema Novo καί ή συνέχιση τής συντρο
φικότητας πού ξεκίνησε τόν καιρό τής Ακμής δεί
χνει δτι ύπάρχει μιά βαθύτερη έπικοινωνία πού Α
κόμα δέν έδωσε τή νέα της έκφραση. ‘Υπάρχει μιά 
νοσταλγική Ατμόσφαιρα στό σύγχρονο* βραζιλιάνικο 
κινηματογράφο ποιότητας καί μέ τό πλησίασμα τών ίθα-
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γενών έκφράζεται ένα αίσθημα έθνικής τύψηςγιά τό 6- 
λοκαύτωμα των πρώτων κατοίκων τής χώρας. "Ο,τι βαθιά 
ηθικό υπάρχει στόν βραζιλιάνικο πολιτισμό δέν θά πά- 
ψει ποτέν'άντιστέκεται στόν καταπιεστή .Πρέπε ι άκό- 
μα νά υπογραμμίσουμε τό γεγονός ότι ό καλύτερος έθνι- 
κός κινηματογράφος δέν έχε ι πιά συγκεκριμένο παρα
λήπτη. Οί σκηνοθέτες του άντιμετωπίζοντας ένα κοι
νό χωρίς καθαρή ταυτότητα, περιπλεγμένο μέσα στά 
δίχτυα τοϋ έμπορίου είναι άναγκασμένοι νά συμβιώ- 
νουν μέ τήν άστική τάξη πού είναι καχύποπτη καί 
έχθρική. *Η πλατιά έπικοινωνία μιας ταινίας μέ τό 
κοινό είναι σπάνιο καί ευκαιριακό φαινόμενο καί 
δέν άρκεΐ γιά νά διαλύσει τήν δυσπραγία πού τούς 
χαρακτηρίζει. Στίς χειρότερες περιπτώσεις ή άντα- 
πόδοση τής ίκανότητας είναι τό κενό. Σέ παρόμοιες 
περιστάσεις δέν είναι παράξενο πού οί σκηνοθέτες 
άναγκάζονται νά καταφύγουν σέ ξένες μητροπόλεις ά- 
ναζητώντας άναγνώριση.

Τό Cinema Novo έχασε κάποτε τό κοινό του άλ- 
λά καί τό κοινό άπό τήν πλευρά του έπαθε χειρότε
ρα πράγματα. *0 πυρήνας τών θεατών πού είχαν έπι- 
στρατευθει άπό τήν "ίντελλιγκέντσια"-καί κυρίως ά- 
νάμεσα στούς νέους-έδειχνε τάσεις γιά ένα κοινω
νικό άνοιγμα καί ένδιαφέρον γιά άλλα είδη τοΟ 
βραζιλιάνικου κινηματογράφου. *Η έπιδείνωση τών 
έξωτερικών συνθηκών-πού στίς άρχές τής δεκαετίας 
τοϋ 1960 εύνοοϋσαν κάποια άκμή-είχε σάν άποτέλεσ- 
μα νά στερηθεί τό κοινό αύτό πού είχε δημιουργη- 
θει τόν βραζιλιάνικο κινηματογράφο καί νά στραφεί 
στόν ξένο προσπαθώντας νά βρει τροφή γιά τίς δια
νοητικές του άνάγκες. Στήν πραγματικότητα έβρισκε 
μόνο μιά άπατηλή άνακούφιση, μιά διασκέδαση πού 
τόν έμποδίζει νά προχωρήσει στό βάθος τοϋ δικοϋ 
του προβλήματος, πρώτο άπαραίτητο βήμα γιά τήν ό- 
ριστική άντιμετώπισή του. 'Αρνούμενο μιά μετριό
τητα μέ τήν όποία όμως είχε βαθείς δεσμούς μρός 
όφελος μιάς ποιότητος πού έρχεται άπό τό έξωτερι- 
κό καί μέ τήν όποία έχει πολύ λίγη σχέση τό κοι
νό αύτό δείχνει μιά παθητικότητα πού δέν είναι άλ
λο άπό τήν άρνηση τής άνεξαρτησίας πού όμως έπι- 
διώκει. Γυρίζοντας τίς πλάτες στόν βραζιλιάνικο 
κινηματογράφο δείχνει ένα είδος κόπωσης γιά τά 
προβλήματα τοϋ καταπιεσμένου καί ένθαρρύνει τόν 
καταπιεστή. ‘Η στειρότητα τής καλλιτεχνικής καί 
πνευματικής άπόλαυσης πού προσφέρει πλουσιοπάροχα 
δ ξένος κινηματογράφος μεταμορφώνει τό μικρό κοι
νό σέ μιά άριστοκρατία τοϋ τίποτα, μιά κάστα πολύ 
πιό ύποανάπτυκτη τελικά άπό τόν ίδιο τόν βραζι-
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λιάνικο κινηματογράφο πού έχει έγκαταλείψει. Δέν 
μπορούμε νά προχωρήσουμε πέρα άπό μιά άπλή διαπί
στωση. Αύτός 6 τύπος τού θεατή δέν θά βρει ποτέ 
τή δύναμη νά βγει άπό τήν παθητικότητα, έτσι όπως 
δ βραζιλιάνικος κινηματογράφος δέν έχει μιά δική 
του δύναμη πού νά τού έπιτρέπει νά γλυτώσει άπό 
τήν ύποανάπτυξη. Καί οί δυό έζαρτώνται άπό ένα νέ
ο ένθουσιασμό, μιά νέα, χωρίς θαύματα, άνθιση τής 
βραζιλιάνικης ζωής καί θά ξαναβρεθούνε στήν πολι
τιστική καρποφορία της.
(* Ατιό τό Argumento - Pío Ντέ Τζανέΐρο — Οκτώβρι
ος 1973)



Cinema Novo : *Υπερασπίζοντας έναν ένδοξο νεκρό, 
του Alberto Silva

Tó Cinema Novo πού έζησε άπό τήν άρχή ώς τό 
τέλος τής δεκαετίας 1960-1970 δημιούργησε μιά αύ- 
τόνομη γλώσσα τοΟ βραζιλιάνικου κινηματογράφου κι 
έδωσε διεθνείς διαστάσεις σέ μιά τέχνη (καί στή 
χώρα) όλότελα άγνωστη στό έξωτερικό μαζεύοντας δε
κάδες βραβεία στά φεστιβάλ όλου τού κόσμου καί έ
σπρωξε τέλος τόν κινηματογράφο στό δρόμο τής με
λέτης τής έθνικής πραγματικότητας κάτω άπόμιάδι- 
κή του όπτική γωνία χρησιμοποιώντας μιά γλώσσα 
γραμμένη άναμφισβήτητα άπό βραζιλιάνους καί ικανή 
νά μεταφέρει στήν δθόνη τό φυσικό καί άνθρώπινο 
τόπειο μας.Οι τρεις αύτές θετικές προσφορές είναι άπό 
τις πιό άξιόλογες πού έγιναν στόν βραζιλιάνικο κι
νηματογράφο όχι μόνο γιατί τού έδωσαν τήν άναγκαί- 
α ωριμότητα καί έναν χαρακτήρα άλλά καί γιατί έ
διωξαν μακριά άπό τις κινηματογραφικές μας αίθου
σες τήν άποβλακωτική παραγωγή τής Φάρσας-πού μόνο 
οι βιαστικοί κριτές συγχέουν μέ τή δημιουργικότη- 
τα-καί τήν βαριά έπιρροή τής εύρωπαϊκής ύποτονι - 
κής τέχνης τών "παύσεων" (τό Βέρα Κρούζ σωστά με
ταμορφώθηκε σήμερα σέ μουσείο κινηματογράφου).

Τά μεγαλύτερα άλλωστε έργα τού έθνικού κινη
ματογράφου προέρχονται άπό τό Cinema Νδνο:τό Deus 
o Diabo na Terra do Sol καί τό Vidas Secas πού 
σκηνοθέτησε Ô Glauber Rocha και ό Nelson Perei
ra Dos Santos πού δέν είναι μόνο ένας άπό τούς άρ- 
χηγούς τού κινήματος άλλά και ή πηγή άπ όπου τό 
κίνημα άντλησε τήν άρχή και τό άλφάβητό του μέ τό 
Rio , *+0 Graus (άν καί δέν πρέπει νά λησμονούμε 
τή πρώτη πηγή/ τόν πρώτο σπόρο τόν δάσκαλο Humbe
rto Mauro μέ τό Ganga Bruta) .Έτσι καί τά δυό σημαντικότερα βιβλία πού 
γράφτηκαν ώς τώρα στή Βραζιλία γιά τόν έθνικό κι
νηματογράφο είναι άπό δυό παλιούς συνεργάτες τού
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κι νήματος : είναι, τό "Brasil en Tembo de cine" (ή Βρα
ζιλία στήν έποχή του κινηματογράφου) τοΟ Jean Claude 
Bernardej , κριτικοϋ πού τιαρακολουθοΟσε άπό κοντά 
τό κίνημα καί πού στό κείμενο αυτό έπιχειρεϊ μιά 
μεθοδική άνάλυση τού έθνικού κινηματογράφου γ ιά νά 
καταλήγει στό Cinema Novo πού άντιμετωπίζει μέ τήν 
όζύτερη κριτική διορατικότητα καί τό "Revisâo 
critica do cinema Brasileiro" (Κριτική θεώρηση τοϋ 
βραζιλιάνικου κινηματογράφου) τού Glauber Rocha 
μιά άναλυτική δέσμη φωτός γεμάτη ταλέντο, αύθεν- 
τική καί ένθουσιαστική, μεροληπτική καί άδικη Αλ- 
λά πλούσιο σέ Ανακαλύψεις καί έπινοήσεις.

'Επίσης δέν πρέπει νά ζεχάσουμε τό βιβλίο- 
εύαγγέλιο τοϋ κινηματογράφου μας "Introduçao ao 
cinema brasileiros" ("Εισαγωγή στό βραζιλιάνικο 
κινηματογράφο) τού Alex Viany μιά Ανεκτίμητη καί 
χρησιμότατη έπισκόπηση Από τόν μεγάλο δοκιμιογρά
φο πού ζεϊ στή χώρα μας.
ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ

Ή  πρόθεση αύτοΟ του Ανθρώπου δέν είναι νά 
Αναστήσει τό Cinema Novo πού ô θάνατός του έχει έ- 
πισημοποιηθει καί άπό τούς ίδιους τούς πρωτεργάτες 
του* πραγματικά τό Cinema Nôvo δέν θά είχε κανένα 
λόγο νά υπάρχει τώρα γιατί δέν θά άπηχοϋσε τήν 
πραγματική ιστορία. Είναι εύκολονόητο ότι ή τέχνη 
άντικαθρεφτίζει τήν έποχή, τό μεγαλύτερο κοινωνι
κό Ανοιγμα,τό ύφος των δυνατοτήτων της, τήν έμφα
ση γιά τά ζητήματα καί τά προβλήματά πού είναι λι
γότερο ή περισσότερο έπίκαιρα. Στή σημερινή Πορ- 
τογαλλία λ.χ. είναι Αδύνατο νά ύπάρζει ένας ύπεύ- 
θυνος κινηματογράφος, ίστορικοποιημένος πού νά συ
ζητά τά προβλήματα πού πιέζουν τό λαό γιά τόν Α
πλό λόγο ότι Απαγορεύεται.

Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στή Βραζιλία, ό θάνα
τος τού Cinema Novo δέν ήταν αύτοκτονία Αλλά δο
λοφονία" δέν έζαφανίστηκε έπειδή νεκρώθηκε καί κα
ταναλώθηκε ή γλώσσα του, έπειδή ήταν στερημένο Α
πό νέες φόρμες Αλλά έπειδή δέν θά μπορούσε νά έ- 
πιζήσει μέ τά Αδιάκοπα κοψίματα τής λογοκρισίας & 
τό συχνό παραστράτισμά του άπό διάφορα θέματα Α
παγορευμένα. Μόνο στίς κατακόμβες θά μπορούσε νά 
ύάάρζει (χωρίς σέ καμιά περίπτωση νά είναι Αντεργκράουντ) καί πάλι κάτω άπό διωγμούς καί θανάσι
μους περιορισμούς.

Οι Αναγνώστες καταλαβαίνουν ότι δέν είναι εύ
κολο νά Αναλύσουμε αύτά τά έπιχειρήματα: ή γλώσσα
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πρέπει νά είναι ταχυδακτυλουργική, έγγαστρίμυθη 
καί ή άνάγνωση νά γίνεται Ανάμεσα στίς γραμμές'.Αλ
λά άς προχωρήσουμε. Αύτό πού δέν διακρίνουν οί πε- 
ριστασιακοί κριτικοί πού είναι Απασχολημένοι μέ 
τήν έπιφανειακή λάμψη των έπίπεδων καί άντκρατικών 
Αναλύσεων τους είναι δτι τό Cinema Novo σήμερα εί
ναι Ανέφικτο. Καί δτι δ έμπορικός κινηματογρΑφος, 
είναι δ Α λ η θ ι ν ό ς  ιστορικός, Αντιπροσωπευ
τικός σημερινός κινηματογρΑφος. Μέσα σέ δέκα χρό
νια δταν θΑ στρέψουμε τό βλέμμα πρός τήν ιστορία 
των τωρινών ήμερών θά δούμε δτι ή τέχνη Αντίκα
θρέφτιζε μιά πραγματικότητα καί ήταν ένα πιστό 
πορτραΐτο μιας κλειστής καί αιχμαλωτισμένης ζωής.
ΦΑΡΣΑ

Σ'ένα πρόσφατο άρθρο στό ίδιο έντυπο προσπα
θούσαμε νΑ Αξιολογήσουμε τή Φάρσα καί τά δυό θε
τικά χαρακτηριστικά της: τήν ποσότητα (πού έξασ- 
φάλισε τελικά τή βιομηχανική έπιβίωση τού βραζι- 
λιάνικου κινηματογράφου) καί τήν ικανότητα νά ζων
τανεύει τύπους καί αίσθήματα λαϊκά (Grande Otelo, 
Oscarito, Antlito καί Αλλα χαρακτηριστικά πρόσω
πα). Τής έλλειπε βέβαια πάντα ή δημιουργικότητα .
* Η Φάρσα ήταν χοντροκομμένη, χυδαία, Απλοϊκή, χω
ρίς ευρήματα, πρωτόγονη. *Η Φάρσα δέν χρησιμοποι
ούσε τό Ανεξάντλητο δυναμικό τής κινηματογραφικής 
μηχανής πού παρέμενε τίς περισσότερες φορές Ακί
νητη καί παρακολουθούσε τό ξετύλιγμα τής δράσης.

Σέ μιά έποχή δπου δ κινηματογράφος είχε άνα- 
δείξει δασκάλους όπως δ Γκρίφφιθ, δ Φλάερτυ,δ Ά -  
ϊζενστάϊν, δ Πουντόβκιν καί παίζονταν έπίσης ται
νίες τού Τζών Φόρντ, τού Ντέ Σίκα, τού Τζαβαττίνι 
τού Ροσελλίνι,τού Τσάπλιν, τού Χάρολντ Λόϋντ, ή 
φάρσα περιοριζόταν στήν Αφήγηση μιάς ιστορίας γιά 
νά πλαισιώσει ένα μουσικό νούμερο μέ διάφορα Ασ
τέρια τής έποχής χωρίς καμιά σχέση μέ τήν υπόθεση. 
Αύτό ήταν τουλάχιστον άνόητο.

Τελικά ή φάρσα μπορεί νά ύποστηριχθεΐ μόνο 
γιατί έξασφάλισε τήν οίκονομική έπιβίωση τού Βρα- 
ζιλιάνικου κινηματογράφου Αλλά δχι καί γιά μιά δ- 
ποιαδήποτε προσφορά της στή γλώσσα τού κινηματο
γράφου. ‘Ο κριτικός δέν πρέπει νά μορφάζει μπρο
στά σέ αυθεντικές λαϊκές έκδηλώσεις δπως ή φάρσα Αλλά 
ούτε καί νά διατρέχει τόν κίνδυνο νά τίς υπερεκ
τιμά χάνοντας τήν έπαφή μέ τήν πραγματικότητα.Γι
ατί δ βαθμός παραδοχής τών γραπτών του είναι Αν
τίστοιχος μέ τό κύρος του.
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Cinema Novo
Tó Cinema Novo ξεχώρισε σέ άντίφαση μέ τήν 

Φάρσα-Βέρα Κρούζ καί τήν έλλειψη δημιουργικότητας 
καί παραγωγικότητας. Tó Cinema Novo έγκαινίασε έ
να είδος "Καταστατικοϋ Χάρτη Αρχών",είναι τό ό
ριο, ή αφετηρία, τά θεμέλια μιας έθνικής, ρεαλι
στικής καί λαϊκής γλώσσας. Κι άν δέν έγινε δ πιό 
δημοφιλής κινηματογράφος στή Γαλλία ξεπερνώντας 
ακόμα καί τή Φάρσα, αύτό έγινε γιατί δέν τό άφη
σαν νά συνεχίσει σκοτώνοντάς το άπό τή γέννησή 
του. Ξέρουμε ότι ό ίταλικός νεορεαλισμός στό ξε
κίνημά του κατηγορήθηκε γιά "διανοουμενισμό" άλλά 
έγινε μετά ό έθνικός κινηματογράφος τής ίδιας του 
τής χώρας. Γιατί; Γιατί είχε τό χρόνο νά όλοκλη- 
ρωθεί, νά βρει λύσεις, νά παγιωθει. Έκλεισε όλον 
τόν κύκλο χωρίς διακοπές. Τό Cinema Novo κέρδισε 
τή γενική παραδοχή όταν χάθηκε άπό τό προσκήνιο 
(τόν βασιλιά πού πεθαίνει διαδέχεται κάποιος άλ
λος) . Τώρα είναι ώρα νά διώξουμε τόν έκπτωτο Βα
σιλιά άκόμα κι άν στήν έποχή του πολλοί σημερινοί 
συκοφάντες κράδαιναν τή σημαία του καί προσπαθού
σαν νά>.άναδε ιχτούν άρχηγοί χωρίς κανείς ποτέ νά 
τούς Αναγνωρίζει.

Πρέπει νά έχουμε τό θάρρος νά τό δμολογήσου- 
με: άν δέν ύπήρχε τό 1964, τό Cinema Novo θά είχε 
Ακολουθήσει τή φυσική του πορεία καί θά είχε κα- 
ταλήξει λογικά καί Αναπόφευκτα σέ ένα έπαναστατι- 
κό στή μορφή καί στό περιεχόμενο κινηματογράφο πού 
θά συνόδευε μιά κοινωνική διαδικασία καί θά πρόσ- 
φερε έργα μεγάλης δύναμης όπως τό Os Inconfiden
tes τό καλύτερο βραζιλιάνικο έργο τού 1972 μέ σκη
νοθέτη τόν πρώην πρωτεργάτη τού Cinema Novo, Jo- 
aquim Pedro de Andrade , χωρίς νά ξεχνάμε καί τό 
Como era gostoso o meu francés τού Nelson Perei- 
ra dos Santos ένός άλλου συνεργάτη τού Cinema No
vo .
UDIGRUDE (Αντεργκράουντ)

Εμπνευσμένο άπό Αμερικάνικα πρότυπα τό άν- 
τεργκράουν είναι ένα είλικρινές κίνημα έπαναστα- 
τικό, ούτοπικό άλλά περιορισμένο. Γι αύτό τό λόγο 
ίσως δέν έχει τή δυνατότητα -νά έδραιωθεϊ στόν τό
πο μας σήμερα. Οί άνθρωποι πού Αναζητούν τό τρό
πο, τή μόδα καί τή δυνατότητα νά άναδειχθούν δεί
χνουν συμπάθεια γιά τό udigrude άλλά δέν έχουν τό 
θάρρος νά τό ύπερασπίσουν έπειδή φοβούνται ότι θά 
συγκρουστούν ή ότι τό κίνημα θά έξαφανιστεί δί
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νοντας τή θέση του σέ κάποιο άλλο δταν θά παρου
σιαζόταν ένας τόσο χαρακτηρισμένος ύποστηρικτής.

Αύτό τό κίνημα άπόδειζε κιόλας τή ζωτικότη - 
τά του κάνοντας έργα όπως τό 0 bandido da Luz
Vermelha τού Rogerio Sganzerla καί Monteorango 
Kid, Heroe Intergalattico τού Andre Luis Olivei
ra · έργα πού στηρίζονται σέ ένα άνήσυχο περιεχό
μενο, ζωντανό καί άνανεωμένο δείχνοντας ότι τό 
πρόβλημα τού βραζιλιάνικου κινηματογράφου δέν εί
ναι τόσο έλλειψη πνευματικότητας(δηλαδή ταλέντο) 
όσο ή καταπίεση.

Στήν άρχή τής δεκαετίας μας(1970-11) τά έργα 
αύτά μπορούσαν άκό^ νά προβληθούν σέ προσωρινή 
μορφή άλλά σήμερα σαμποταρισμένα άπό τούς διανο
μείς μέ δυσκολία έμφανίζονται στίς ταινιοθήκες των 
Μουσείων Μοντέρνας Τέχνης. "Ετσι όποιος ¡θέλει νά 
γνωρίσει τό βραζιλιάνικο άντεργκράουντ πρέπει νά 
γίνει τακτικός θαμώνας των Λεσχών Κινηματογράφου, 
άλλιώς δέ θά πληροφορηθεί ούτε τήν ύπαρζή του.

Καί ποιές είναι οι συνέπειες; Είναι πολύ ά- 
πλό: ό πρόωρος θάνατος μεγάλων ταλέντων. Γιατί ό 
κινηματογραφιστής πού κάνει τό πρώτο του έργο μέ 
τό έλάχιστο κονδύλι τών έκατό χιλιάδων cruzeiros, 
(ύπολογίζοντας φυσικά μόνο τό φιλμ καί τά έργα- 
στήρια άφοΰ στό άντεργκράουντ έργάζονται οικογε
νειακά.) καί δέν κατορθώνει νά τό έντάζει στό έμ- 
πορικό κύκλωμα, μένει χρεωμένος καί δέν μπορεί πιά 
νά κάνει άλλο. Είναι ό φαύλος κύκλος τού εύνουχι- 
σμού τών καλλιτεχνών άπό τά γεννοφάσκια τους.

Καί γιατί νά μήν τό καταγγείλουμε αύτό; Για
τί νά φορτώνουμε όλες τίς εύθύνες στό Cinema Novo; 
Γιατί νά μήν θέλουμε νά καταλάβουμε τίς αίτίεςπού 
ό βραζιλιάνικος κινηματογράφος είναι έμπορικός, 
πρωτόγονος, χυδαίος καί άνιαρός;

Σήμερα ή πνευματικότητα πού συνδυάζεται μέ 
είλικρίνεια είναι ένα έπικίνδυνο δώρο. Δέν ικανο
ποιείται άπό τήν έπίφαση άλλά άναζητά τίς αιτίες. 
Καί μπορεί νά πληγωθεί.
(άπό τό Correio de Manha -Pío ντέ Τζανέϊρο - Νο
έμβριος 1973.)



Cinema Novo: ζ ε ι η π ε θ α ν ε

Τόν ' Ι ο ύ λ ι ο  έ κ ε ΐν ο  του  1963 ô G l a u b e r  Rocfra έ 
φτασε τό  χωριό  M i l l a g r e s  γ ιά  ν ' ά ρ χ ί σ ε ι  τό  γ ύ ρ ισ μ α  
του έργου Deus e o D ia b o  na  T e r r a  do S o l .  Τόν ί δ ι ο  
μήνα ô N e l s o n  P e r e i r a  dos  S an to s  τ ε λ ε ίω ν ε  τό  μοντάζ 
τού  V id a s  S e c a s .

Τά δυό α ύ τά  έργα ή ταν  ο ι  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ο ι  σ τα θ μ ο ί  
σ τη ν  ι σ τ ο ρ ί α  τού  λ εγ όμ εν ου  Cinema NÔvo ενός  κ ιν ή μ α 
το ς  πού ξ ε κ ίν η σ ε  σ τό  τ έ λ ο ς  τής δ ε κ α ε τ ία ς  τού  1950 μέ 
λ ί γ ε ς  τ α ι ν ί ε ς  μ ικ ρ ού  μήκους , α ρ κ ε τ έ ς  μεγάλου  μήκους  
καί πολλά  καλά θ έμ α τα  σ τού ς  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ ο υ .

'Από  τό ν  ' Ι ο ύ λ ι ο  έ κ ε ΐν ο  ως σήμερα  δέκα  χρόνια αρ
γ ό τ ε ρ α  πέρασε πολύ νερό  κάτω κα ί  πάνω άπό τ ί ς  γέφυ
ρ ες  τού  Cinema NÔvo πού σήμερα  ε ί ν α ι  έπ ίση μα  νεκρό  
μέ π ι σ τ ο π ο ιη τ ικ ό  θ ανάτου  πού υπογράφουν ο ι  ί δ ι ο ι  ο ι  
δ η μ ιο υ ρ γ ο ί  τού  κ ιν ή μ α τ ο ς .

'Α λ λ ά  ή ά ρ χ ικ ή  όμάδα ε ί ν α ι  άκόμα ζωντανή  καί συγ
κ εν τρ ώ ν ε τα ι  γύρω άπό ένα  έντυπο  πού τό  πρώτο τ εύ χο ς  
του  θά κυκλοφορήσει σ τό  τ έ λο ς  αύτοΰ  τού  μ ηνό ς .  Μέ τό 
έν τυπ ο  α ύ τό  θ έλουν  νά  υπ ερασπ ίσουν  τό ν  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά 
φο πού κάνουν κ ι  αύ τό ν  πού άγαπούν .

Τό έντυπο  ό ν ο μ ά ζ ε τ α ι  Φος καί Δράση (Luz y A c3 o ) .  
Δέκα ταρ αγ μένα  χ ρ ό ν ια  π έρα σα ν .  Σ 'α ύ τ ό  τό  δ ιά σ τη μ α  ή 
ομάδα αυτή  σ υ ν έ χ ισ ε  νά γ υ ρ ί ζ ε ι  τά  κ αλύτερ α  έργα πού 
γ ί ν ο ν τ α ι  σ 'α ύ τ ή  τή χ ώ ρ α . 'Α κ ό μ α  κι άν  μ ε ρ ικ έ ς  ιδ έ ε ς  
ή ά ν τ ι λ ή φ ε ι ς  δ έν  ε ί ν α ι  ί δ ι ε ς  π ιά  μέ ά λ λ ες  παλιότερες.

CARLOS DIEGUES
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('Από tó 1963) .
"Οταν ô Glauber έφτασε στό Milagres καί ó Nelson 

άρχισε νά διοργανώνει τίς πρώτες ιδιωτικές προβολές 
του έργου του προετοιμάστηκαν οι δυό κορυφαίες στιγ
μές του έθνικοϋ καί διεθνούς γοήτρου του Cinena ΝΟνο.

Τόν έπόμενο χρόνο τό Deus e o Diabo (έπίσημη συμ
μετοχή) καί τό Vidas Secas (μέ είδική πρόσκληση) άν- 
τιπροεώπευσαν τή Βραζιλία σ'ένα ιστορικό Φεστιβάλ των 
Καννών. Μ'αύτά μαζί παρουσιάστηκε καί τό Ganga Zum
ba γιά τήν έβδομάδα τής Κριτικής μιά παράλληλη έκ- 
δήλωση άφΐερωμένη στά πρωτοποριακά έργα.

fΕνώ τό έργο τού Glauber προκάλεσε βαθιά αίσθηση 
ή ταινία του Nelson μάζεψε τέσσερα-πέντε βραβεία καί 
οί κριτικοί υποστήριζαν ότι θά έπρεπε νά τής δοθεί 
ό Χρυσός Φοίνικας πού κέρδισε εκείνη τή χρονιά τό 
κομψό "Οί Όμπρέλλες του Χερβούργου" του Dèmy.

'Αλλά καί έτσι όπως ήταν τό Φεστιβάλ ήταν άρκετά 
γενναιόδωρο ώστε νά μεταμορφώσει τό "Deus e o Diabo" 
σ'ενα είδος συμβόλου του νέου κινηματογράφου σ'όλον 
τόν κόσμο."Οσο γιά τό Vidas Secas ήταν μιά άποκάλυ- 
ψη καί θεωρήθηκε θύμα τών συνηθισμένων άδικιών τού 
Φεστιβάλ. Οί δρόμοι τής Ευρωπαϊκής ίντελλιγκέντσιας 
άνοίχτηκαν γιά τόν Βραζιλιάνικο κινηματογράφο.

Στή Βραζιλία καί οί χειρότεροι έχθροί τών δύο 
σκηνοθετών δέν τολμούν νά έπικρίνουν τίς ταινίες. Μέ 
τή θερμή συμπαράσταση ενός κοινού άπό φοιτητές δια
νοούμενους καί άλλους πολίτες τής μέσης τάξης οί δυό 
σκηνοθέτες έπικυρώνουν τή φήμη τους μέ τήν εύλογία 
τών Καννών.

Ενωμένοι γύρω άπό τήν καταξιωμένη μαγεία τού Ci
nema Νδνο τά μέλη τής ομάδας δέν δέχτηκαν τό σαμπο- 
τάζ πού έπιχειρήθηκε άπό κριτικούς πού άντιπαράθεταν 
τή μπαρόκ ποίηση τού Glauber μέ τόν κριτικό ρεαλι
σμό τού Nelson καί άντίθετα.

'Απεναντίας οί διαφορές αύτές έπαλήθευααν τόν πλού
το καί τή ρώμη τού κινήματος. Τό Deus e o Diabo γοή
τευε τούς ριζοσπαστικότερους θεατές ένώ τό Vidas Se
cas έπειθε άλλου είδους διανοούμενους.

Γιά όρισμένους έκεΐ άρχίζει ή ιστορία τού Βρα- 
ζιλιάνικου κινηματογράφου. Γιά άλλους αύτή είναι ή 
ημερομηνία γεννήσεως τού Cinema NÔvo. Τίποτα άπό τά 
δυό: τά έργα αύτά σημαδεύουν τήν άκμή μιας διαδικα
σίας πού άρχισε δέκα χρόνια πριν.
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Στό βιβλίο πού έγραψε τό 1962 ô Glauber Rocha 
παρατηρεί ότι ή άποτυχία της Vera Cruz του 1954 αν
τίθετα μ'ότι πιστευόταν δέν βύθισε τό κινηματογρά
φο σέ μεγάλη κρίση.

Κατά τήν τριετία 1953/54/55 κάτι καινούριο ξε
φύτρωνε παράλληλα μέ τήν καταστροφή τής βιομηχανι
κής αύτής όμάδας.

Τήν έπόχή των δαπανηρών, ψευτοβιομηχανικών καί 
πολιτιστικά μονολιθικών έργων 0 Cangaceiro καί Flo
radas na Serra, ό Alex Viany γύριζε μέ μικρό προϋ
πολογισμό τό Agulha no Palheiro καί ό Nelson Perei
ra dos Santos μέ τό Rio 4 0 Grans έφάρμοζε στή Βραζι
λία τήν ιδέα τής συνεργατικής παραγωγής στόν κινη
ματογράφο .

* Η ταινία αύτή έγινε εύκαιρία νά συναντηθούν άν
θρωποι πού άργότερα έγιναν πρωτεργάτες τού Cinema 
Nôvo.'Απαγορευμένο άπό τή λογοκρισία καί άπορριμένο 
άπό τό κατεστημένο τής διανόησης τό "Rio 40 Grans " 
έγινε σύμβολο έθνικής πολιτικής.

Άπό κεΐ ξεκίνησαν οι πρώτοι πανεπιστημιακόί-κι- 
νηματογραςοόφιλοι - κριτικοί πού υπερασπίστηκαν τό 
έργο έκδήλωσαν μέ άρθρα καί έκδηλώσεις τή συμπαρά
στασή τους στόν Nelson Pereira dos Santos.

*H μορφή του κυριαρχεί άπόλυτα στό νέο κινηματο
γραφικό προσκήνιο ως τό τέλος τής δεκαετίας του 1950. 
Πότε πότε ξεπροβάλλει ένας νέος δημιουργός ή ένα νέο 
πείραμα άλλά γρήγορα σβύνει ή γίνεται κοινοτοπία.

Είναι ή έποχή τής χίμαιρας καί τών έλπίδων: Wal
ter Hugo Khouri Galileu Garcia, Roberto Santos An - 
selmo Duarte, τά άδέρφια Santos Pereira, Triguerin- 
ho Neto, Rubem Biafora, Jorge Illeli. Μερικοί άπο- 
γοητεύουν, άλλοι έξαφανίζονται. Οί περισσότεροι ο
πισθοχωρούν .

Πρός τό τέλος τής δεκαετίας, ή άναγκαιότητα καί 
τό άναπόφευκτο μιάς έκρηξης είναι κοινό μυστικό. Στό 
Sao Paulo σέ ένα συνέδριο άόριστο καί υπερβολικά αι
σιόδοξο ó Paulo Emilio Salles Gomes διαβάζει τή με- 
λέτη-βόμβα: "Βραζιλιάνικος κινηματογράωος, ένα άποι- 
κιακό φαινόμενο".

Στό Rio στά ψηλά τών καλλιτεχνικών σελίδων, στις 
φοιτητικές έφημερίδες, σέ έπιθεωρήσεις ποικίλου πε
ριεχομένου άρχιζει ή δράση τής "agit-prop" πού κά
νουν οί Glauber Rocha, David Neves, Gustavo Dahl, 
Paulo Cesour Saraceni, Miguel Borges, Leon Hirszman, 
Carlos Diegues.
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Τό έβδομαδιαΐο έντυπο "0 Metropolitano" έπανα- 
λαμβάνει τό σύνθημα λόγια καί έργα, έργα καί λόγια.
Έτσι μετά άπό τά πρώτα πειράματα στά 16 χιλιοστά άρ- 
χίζει ή γενιά των 35 χιλιοστών, μέ έπαγγελματικές φι
λοδοξίες.

'Ανάμεσα σ'αυτά ξεχωρίζουν τά Aruanda, Couro de 
Gato, Arraial do Cabo. Τό πρώτο είναι πραγματικό θαύ
μα της δύναμης τής θέλησης καί γυρίστηκε στήν πολι
τεία Paraiba κάτω άπό άθλιες συνθήκες άπό τούς Sin- 
duarte Noronha καί Rucker Vieria.

Τά άλλα δύο γυρίστηκαν άντίστοιχα άπό τόν Joa- 
quim Pedro de Andrande καί τόν Paulo Cesar Saraceni 
καί έπηρέασαν τό πολυάριθμο κοινό τών πανεπιστημίων, 
τών ταινιοθηκών καί τών έκπολιτιστικών συλλόγων.

Τόν Αύγουστο τού 1960 στό περίφημο Κυριακάτικο 
συμπλήρωμα τής "Jprnal dp Brasil" ó Clauber γράφει 
γιά τό Arraial: "'Από τήν πολιτιστική αύτή άνεξαρτη- 
σία ξεκινά τό Βραζιλιάνικο σινεμά. *Η Βραζιλιάνικη 
τέχνη πρέπει νά έθνικοποιηθεΐ μέσα άπό τήν έκωρασή 
της" ·

Στήν ποιητική αύτή σύνθεση πού χαρακτηρίζει τό 
ύφος τού συγγραφέα περιέχεται καί έκφράζεται ό σκο
πός τής ομάδας: νά κάνουν έθνικό κινηματογράφο Βρα- 
ζιλιάνικο, λαϊκό ή ένός δημιρυργού, στό βάθος του 
καί στήν έπιφάνεια έπαναστατικό.'Αργότερα Ô ίδιος ό 
Glauber άνέπτυξε τή θεωρία του γιά τήν "αίσθητική τής 
πε ίνας".

'Αρχίζουν τά χρόνια τής Εύωορίας. Στό Ρίρ ντέ Τζα- 
νέϊρο κέντρο καί έδρα τρύ κινήματος, πάντα γύρω άπό 
τόν Nelson Pereira dos Santos γίνονται τά πρώτα έρ
γα μεγάλου μήκους: "Cinco Vezes Favela", "Assalto ao 
Trem Pagador", "Os Cafajestes", "Porto das Caixas". 
Στή Μπαχία ψυχή τού κινήματος είναι ό Roberto Pires 
(A Grande Feira, Tocaia no Asfalto) καί άκολουθοϋν 
ô Rex Schindler, ó Braga Neto, ó Walter da Silveira, 
ó Paulo Gil Soares, ó Luis Paulino dos Santos.Έκεϊ 
ó Rocha κάνει τό πρώτο άντιφατικό έργο του τό Bar- 
ravento.

Καθώς ό καιρός περνρϋσε μέ όμιλίες καί έργα γί
νονταν σκληρές μάχες, συγκρρύσεις καί έπιτεύξεις.Πό- 
λεμος ένάντια στόν παλιό άποικιακό Βραζιλιάνικο κι
νηματογράφο καί κατάκτηση νέων όπαδών. Αύτό γίνον
ταν μέσα στούς κύκλους τού κινηματογράφου άλλά ένι- 
σχυόταν άπό τή λογοτεχνία καί τή δημοσιογραφία.

Τελικά ή κατάσταση έγινε εύνοϊκή καί στά γσνι- 
μότατα χρόνια 1963-64 έκτός άπό τά έργα Deus e o Dia
bo, Vidas Secas έγιναν καί ταινίες όπως oí Ganga Zum-
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ba, Os Fuzis, Maioria Absoluta, Garrincha, Allegria 
do Povo, 0 Desafio.

Τό κίνημα έχει ήδη καθιερωθεί στή Βραζιλία καί 
Αρχίζει νά έξάγεται μετά την έπιτυχία του σέ δρισμέ- 
να Φεστιβάλ. "Πρέπει νά χτίσουμε μέ την κάμερα στό 
χέρι" είναι τό σύνθημα πού άκούγεται σ'όλες τίς γω
νιές καί τά σοκάκια όπου γίνεται κινηματογράφος.

Πρός τό τέλος του 1964 καί ένώ ή Βραζιλία ζει 
μιά νέα πολιτική πραγματικότητα τό "0 Desafio" τού 
Paulo Cesar Saraceni είναι τό πρώτο σημάδι γιά τούς 
νέους αισιόδοξους ότι τό όνειρο τοϋ Cinema Νδνο θά 
τελειώσει πολύ πιό γρήγορα άπ'ότι περίμεναν.

Μέ τό έργο αύτό Αρχίζει ή μακρόχρονη πολιτική Α
ναζήτηση του Cinema Νδνο. Αύτός ό στοχασμός πού χα
ρακτηρίζει τό κίνημα ως πρόσφατα διακόπτεται μερι
κές φορές Από λαμπρές έξαιρέσεις όπως τό 0 Padre e 
a Moca καί τό "Menino de Engenho".

Παρά τήν πικρία, τήν Αδυναμία καί τό θράσος πού 
συχνά γίνεται ένοχλητικό βρισκόμαστε στήν εύφορώτε- 
ρη στιγμή τοϋ Βραζιλιάνικου κινηματογράφου παρ' όλο 
πού αύτός ό πλούτος είναι μιά διαπίστωση μάλλον κρυ
φή, μόνο γιά τούς μυημένους.

Σ'αύτή τή φάση ή κινηματογραφική κουλτούρα τής 
χώρας έλευθερώθηκε οριστικά άπό Εύρωπαϊκά καί 'Αμε
ρικάνικα πρότυπα παύοντας νά είναι Αποικία καί Απο
κτώντας μιά ταυτότητα σάν Αναπαράσταση μιας νέας έ- 
πιστήμης τοϋ Ανθρώπου ένός νέου Ανθρώπου.

Σ'αύτήν τήν περίοδο Ανήκει τό Terra em Transe 
ταινία-κλειδί τής σύγχρονης Βραζιλιάνικης κουλτού
ρας . Άναγνωρ ίστηκε σ'όλον τόν κόσμο σάν πηγή μορφής 
τοϋ σύγχρονου πολιτικού κινηματογράφου καί έχει έμ- 
πνεύσει καί έπηρεάσει έργα, πίνακες, θεατρικά έργα, 
καί τραγούδια.

Μέ ένα έπίγραμμα τοϋ Μάριο Ραουστίνο ("Δέν μπό
ρεσε νά κρατήσει τήν εύγενική συνθήκη/άνάσα στόν μα~ 
τοβαμμένο κόσμο καί τήν καθαρή ψυχή") τό Terra em 
Transe είναι ταυτόχρονα πολιτική Ανάλυση καί προσω
πικό παραλήρημα, έγκαινιάζει τόν τροπικαλισμό σάν 
μέθοδο Αντιμετώπισης τής Βραζιλιάνικης πραγματικό
τητας.

Γιά νά μιλήσουμε γι'αύτό τό μυστηριώδες, έμπνευ- 
σμένο, έπαναστατικό έργο πρέπει νά μνημονεύσουμε ταυ
τόχρονα τόν James Joyce καί τόν Villa-Lobos τόν Jor
ge de Lima καί τόν Buñuel, τήν διάλυση καί τό χτί
σιμο, τή μορφή καί τήν Αναρχία. Καί τίποτα άπό όλα 
αύτά δέ θά ήταν άρκετό.
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Πώς θά ήταν ó Zé Celso, δ Gaetano Velloso,ό An
tonio Dias καί δλη ή Βραζιλιάνικη κουλτούρα μετά τό 
1964 άν δέν ύπαρχε τό Terra em Transe; Καί μ'δλα αυ
τά πρόκειται γιά τό πιό συζητημένο, άδικημένο, μι
σητό, άξιοκατάκριτο γιά όρισμένους, έργο δλου τού 
κινήματος.

'Από άκλόνητος άρχηγός καί ήρωας της έθνικής τέ
χνης ό Glauber Rocha μεταμορφώθηκε άπό τή μιά μέρα 
στήν άλλη στό μεγαλύτερο κινηματογραφικό πρόβλημα τής 
χώρας. Σήμερα τό πέρασμα του χρόνου έχει καθιερώσει 
πιά τήν άζία του Terra em Transe.

'Αλλά τό 1967 ό τρόπος πού γίνονταν οί έπιθέσεις 
ενάντια σ'αύτό τό έργο δέν άφηνε καμμιά άμφίβολία γιά 
τή φύση των δύσκολων χρόνων πού θά άκολουθοϋσαν. Τό 
Cinema Νδνο δέν ήταν πιά τό χαϊδεμένο πνευματικό παι
δί τής Χώρας άλλά ένας ένοχλητικός έφηβος γεμάτος κα
πρίτσια .

Μαζί μέ τήν παρακμή του γοήτρου χαράζονταν καί 
οικονομικά δρια.Ή DIFILM ένα είδος συνεταιρισμού 
διανομής πού είχε δημιουργήσει ή όμάδα έπιζεϊ τρία 
μόνο χρόνια στήν ιδανική του μορφή (σήμερα άνήκει ά- 
ποκλειστικά στόν Luiz Carlos Barretto).

Οί συμπαραγωγές των σκηνοθετών γίνονται όλοένα 
πιό σπάνιες. Οί πιό σκληροί νόμοι τού καπιταλισμού 
επιβάλλονται στήν ψελλίζουσα βιομηχανία τού κινημα
τογράφου. Τό τέρας άρχίζει νά καταβροχθίζει τόν Δρ. 
Φρανκεστάϊν πριν άκόμα τόν πάρει είδηση.

Άναγγέλεται ή δημιουργία τού 'Εθνικού ‘Ιδρύμα
τος Κινηματογράφου καί ό Nelson Pereira dos Santos 
δηλώνει κατηγορηματικά: "Φοβάμαι δτι τό μελλοντικό 
ΕΙΚ θά θεσπίσει νόμους καί διατάγματα πού άνήκουν σέ 
μιά έποχή δπου ό κινηματογράφος μπορούσε νά ύπάρχει 
στή Βραζιλία μόνο μέσο, άπό Βουλεύματα ή χάρη στό 
Κράτος-'Ιμπρεσσάριο.

Καί πάλι:"Φοβάμαι δτι ό Βραζιλιάνικος κινηματο
γράφος θά πάψει νά είναι έλεύθερος καί έλαφρύς ρευ
στός καί ρεαλιστικός μετά τή δημιουργία τού ‘Ιδρύ
ματος καί θά μεταμορφωθεί σ'έναν έπίτιμο οίκότροφο 
χρηματοδοτούμενο άπό γράφειοκράτες".* Η πρόβλεψη έ
γινε άλλοίμονο πραγματικότητα.

*0 πολιτικός άγώνας έκτείνεται στό οικονομικό πε
δίο καί μέ τή βοήθεια τού CAIC (τής πολιτείας Qua- 
nabara), τώνέσόδων άπό τις αίθουσες καί τις πωλήσεις 
στό έξωτερικό, οί μικρές έταιρειες παραγωγής τής δ- 
μάδας (Mapa, Saga, Filmes do Serró κ.λ.π.) άντιμε- 
τωπίζουν τό “Ιδρυμα.
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'Αλλά τό 1968 άρχίζει ή άμφισβήτηση των νέων κι- 
νηματογραφιστών μέ έπικεφαλής τόν Rogerio Sganzerla. 
Τό νέο αυτό χτύπημα πού γίνεται μετά τό 1969 μέ τή 
συνεργασία τοϋ Julio Bressane έξασθενει οριστικά τήν 
ομάδα πού είναι ήδη διαιρεμένη άπό την έλλειψη προο
πτικών .

Στριμωγμένο άπό δεξιά καί άριστερά, άμφισβητών- 
τας τήν ίδια τήν άξια του, χτυπημένο άπό γεγονότα πού 
δέν έλέγχει, τό Cinema Νόνο άρχίζει νά προαναγγέλει 
τόν ίδιο του τό θάνατο υπογράφοντας τό πιστοποιητι
κό πού έτοιμάζει ή νέα γενιά.

Πιστεύω ότι ήμουν ό πρώτος πού μίλησα γι' αύτό 
σέ μιά συνέντευξη στά Cahiers du Cinema, στό τέλος 
τοϋ '69:

"Τό Cinema Νόνο δέν ύπάρχει πιά, έχει τελειώσει. 
Σήμερα ύπάρχουν μόνο καλά καί άσχημα Βραζιλιάνικα έρ
γα έτσι όπως γίνεται σέ όλα τά μέρη τοϋ κόσμου".

Σχεδόν ταυτόχρονα ό Glauber καί ό Gustavo Dahl 
δηλώνουν τό ίδιο στή Βραζιλία. Γιά διαφορετικούς λό
γους ορισμένοι έγκαταλείπουν τή χώρα’ έτσι ό Rui 
Guerra, ό Glauber Rocha κι έγώ γυρίζουμε ταινίες στήν 
Εύρώπη.

Αύτά είναι τά χρόνια τής σιωπής όπου άναφέρεται 
τό συλλογικό κείμενο τής έπιθεώρησης"Φώς καί Δράση" 
πού δημοσιεύεται έδώ. Είναι χρόνια περισυλλογής καί 
μεταμέλειας, βαθιά σημαδεμένα άπό τή διάλυση τής ο
μάδας καί τή συρροή άτομικών άποψάσεων καί έναλλα- 
κτικών λύσεων.

"Οπως καί κάθε άλλος γιά λογαριασμό του έτσι καί 
τό διαλυμένο Cinema Νόνο παρακολούθησε τή γέννηση ε
νός νέου Βραζιλιάνικου κινηματογράψου/‘H'^ochancha- 
da" έπιβάλλεται στήν πιάτσα μέ τήν πρόφαση τών άπαι- 
τήσεων τοϋ κοινοΰ καί τής βιομηχανίας εύνοημένης ά
πό έπίσημους όργανισμούς, έλεγχόμενη άπό τή λογοκρι
σία.

Οί έρωτικές κωμωδίες έπιβάλλονται μέ τήν συναί
νεση τοϋ κοινοϋ, τή συνενοχή τής κριτικής καί τή δι
κή μας αύταρέσκεια."Ωσπου δόθηκε στό σύνθημα τοϋ γε- 
νικοϋ συναγερμοϋ πρόσφατα πάνω σέ ήθικοπλαστικές, φα
ρισαϊκές βάσεις.

Στήν πραγματικότητα θαυμάσιες ταινίες όπως τό 
"Macunaima" ή "Como è Gostojo ο men Frances"δείχνουν 
ότι δέν είναι άλήθεια πώς ό θεατής άνταποχρίνεται μό
νο σέ χυδαίες προσκλήσεις. Καί οί δύο ταινίες είναι 
άπό τά 20 πιό πετυχημένα έμπορικά Βραζιλιάνικα έργα
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δλων των έποχών.
'Αλλά ή έπιχειρηματολογία δέν στηριζόταν ποτέ σ' 

αυτή τή βάση.'Εκτός άπό τό οικονομικό ζήτημα ύπήρχε 
καί ή ένοχη δειλία τοΟ διανοούμενου πού έπιδεινώνε- 
ται άπό τή μοναξιά.ΆφοΟ ό λαός θέλει αύτό ίσως νά- 
χει δίκιο.

Gustavo Dahl:".....'Αφού μόνο ή άλαζονεία, τό
χειρότερο άμάρτημα μπορεί νά μας κάνει νά πιστέψου
με ότι έχουμε κάτι νά διδάξουμε στούς άλλους άντί νά 
λέμε μέ άπλότητα κάτι σ'έναν άλλο - πιστεύω ότι ή 
κυριότερη λειτουργία τοϋ κινηματογράφου είναι ή δια
νοητική ύγεία τοϋ πληθυσμού".

Δέν ξέρω άν είναι τά σημάδια τής παρακμής τής 
"neochanchada" ή τό γεγονός ότι έπαληθεύτηκε ή έλ
λειψη κοινωνικής άξίας τού underground. Δέν ξέρω άν 
είναι ό κοινός ένθουσιασμός γιά τά νέα έργα: Os In
confidentes, Quem é Beta, S3o Bernardo, Joanna Fran
cesca Ulra.

Ξέρω ότι κάτι πρόκειται νά γίνει στόν Βραζιλιά- 
νικο κινηματογράφο.'Από οίκομονική άποψη ή λύση πού 
όδηγούσε σέ έρωτικές κωμωδίες καί στόν γραφειοκρα
τικό πατερναλισμό τού Κράτους δέν έλυσε τό πρόβλημα 
τής βιομηχανίας, σέ σχέση μέ τίς ύποανάπτυκτες δο
μές.

'Αντίθετα καί οι δύο άνακίνησαν τό πρόβλημα γιά 
νά άποδείξουν, άθελά τους, ότι αύτό δέ λύνεται μόνο 
στό οικονομικό έπίπεδο.'Από τήν άλλη πλευρά ή περι
θωριακή άμφίσβήτηση τού κινηματογράφου στή δεκαετία 
τού 1960 ήταν σωστή άπό πολλές άπόψεις άλλά δέν μπό
ρεσε νά σταθεί σάν έναλλακτική λύση.

Καί νά πού ξαφνικά γίνεται μιά έπανάληψη τού 
τέλους τής δεκαετίας τού 1950' τό τέλος τής chancha
da, τό σκόρπισμα των ικανών άνθρώπων, μοναχικά πει
ράματα, λιγοστές καλές ταινίες, μιά ένταση στήν άτ- 
μόσφαιρα πού θά καταλήξει όπωσδήποτε σέ κάτι νέο καί 
μαχητικό.

Αύτή τή στιγμή έπτά παλιοί φίλοι ξαναβρίσκονται 
καί άποψασίζουν νά ιδρύσουν - γιά σκεφτήτε - μιά έ- 
πιθεώρηση κινηματογράφου καί κουλτούρας. Δέν είναι 
τό φάντασμα τοϋ νεκρού Cinema Νδνο πού ξαναφαίνεται 
στις έπάλξεις άλλά όπωσδήποτε τό "Luz & AcSo" έρχε
ται γιά λόγια καί έργα.

"Οπως έλεγε πρόσφατα ό Glauber Rocha σ'ένα μήνυ
μά του άπό τό Παρίσι:"O incosciente é tapuia nao sa
ca que n3o se toca foogo en aguas puras".
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(*Από τό 1963 στδ 1973).
Άπδ τό 1968/69 κάναμε κινηματογράφο πού ήτανθύ- 

μα του πολιτιστικού έξορκισμού πού είχε έγκαταλει- 
Φθεϊ ή χώρα. Οι νέες τάσεις καί τά νέα πρότυπα πού 
ξεφυτρώνουν - έπισήμως η όχι - μάς παραμερίζουν άλ- 
λά καί ταυτόχρονα μάς δίνουν χρόνο γιά νά σκεφτοΰ- 
με. Καί μεϊς μένουμε σιωπηλοί.

Αύτή ή σιωπή ξαναφούντωσε τίς παλιές έχθρες καί 
έπέτρεφε μιά ρεβάνς πού διαρκεΐ τώρα 4 χρόνια. Στην 
πολιτιστική έρημο πού μεταμορφώθηκε ή Βραζιλία μο
ναχικοί μελαγχολικοί cangaceiros καλπάζουν πάνω στίς 
νευρώσεις τους πυροβολώντας ένάντια σ' δποιονδήποτε 
κινείται μέ ζωτικότητα.

Φτάνει πιά.
Δέν ε ίμ α σ τ ε  π ιά  έ τ ο ι μ ο ι  νά  κ λ ε ίσ ο υ μ ε  ε ι ρ η ν ι κ έ ς  

συμφωνίες  μέ τήν  δκνηρή σιωπή κα ί  τ ί ς  ύποπτες  έ π ι -  
θ έ σ ε ι ς  πού δ έ χ ο ν τ α ι  τά  έργα  μ ας .  Δέν μπορούμε πιά νά 
ά ν εχ το ύ μ ε  τή δ ια ν ο η τ ικ ή  λ ε υ χ α ιμ ία  πού έπληξε  τή Βρα- 
ζ ι λ ι ά ν ι κ η  κου λτούρ α .

Κατάπ ιαν  τά  κ ό κ κ ιν α  κ ύ τ τα ρ α ,  τό  α ί μ α  δ έν  κ α ί γ ε 
τ α ι  π ιά  νά γ ί ν ε ι  σ ώ μ α .Ή  λ ε υ χ α ιμ ια κ ή  νόηση έκδηλώ -  
ν ε τ α ι  μέ τήν  α ύ τ α ρ έ σ κ ε ια ,  τήν  μ ίμ η σ η ,  τή ν  ό κ ν η ρ ία .

'Α μ φ ισβητούμ ε  τό ν  γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ικ ό  κινηματογράφο των 
σ τ α τ ισ τ ι κ ώ ν  κα ί  τών φ ευδοβ ιομ η χαν ικ ώ ν  μύθ ω ν . "Αν τα ι 
ν ί ε ς  όπως ή Macunaima κα ί  τό  "Como e r a  G o s to z o  ο Men 
F r a n c e s "  π έτυχαν  ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς  ρ εκ όρ ,  αύ τό  δέ σ η μ α ί ν ε ι  
ό τ ι  δ ικ α ιώ ν ο υ ν  τό χαμηλό έμπ ορ ικό  έπ ίπ εδ ο .

'Αρνιόμαστε τόν έκβιασμό τού "κοινού μέ δποιοδή- 
ποτε τίμημα". Αύτός δδήγησε τόν Βραζιλιάνικο κινη- 
ματογράωο σέ φοβερές παραμορφώσεις: τό εύκολο γέλιο 
σέ βάρος τού άδύνατου, ό ρατσισμός, 6 έρωτισμός σάν 
έμπόρευμα, ή περιφρόνηση πρός τήν καλλιτεχνική έκ
φραση σάν μορφή έπιστημονικής καί ποιητικής γνώσης.

Καί ύποστηρίζουμε αύτήν τήν άρνηση μέ όλο τό κύ
ρος έκείνου πού έχει έργαστεΐ πολύ γιά μιά διαλεκτι
κή άρμονία άνάμεσα στό θέαμα καί τόν θεατή. Οι ται
νίες μας είναι τό Φανερό δείγμα τού ότι θέλουμε μιά 
πλατιά καί σωστή άνακατανομή τού πολιτιστικού πλού
του τού έθνους ένάντια στόν συγκεντρωτισμό τού ά- 
σκητικού πειραματισμού, τής πρωτοπόρείας πού συντη
ρεί τόν έαυτό της, τών κλόουν τού κομφού κόσμου.

‘0 κινηματογράφος γιά μάς έχει νόημα μόνο σάν στα
θερή έπινόηση σέ όλα τά έπίπεδα τής δημιουργίας - 
προώθηση νέων μεθόδων παραγωγής, άναζήτηση σέ νέες 
θεματικές περιοχές, πειραματισμό σέ νέους γλωσσολο
γ ικούς τύπους, χρήση νέων τεχνικών μεθόδων κ.λ.π.
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Αυτή ή συνεχής έπινόηση όριζει τή διαφορά άνά- 
μεσα στήν καλή καί τήν κακή ταινία.‘Η χαρά τής μορ
φής, οί μεγάλες ουτοπίες, τό αίσθημα του κόσμου εί
ναι καθήκοντα καί δικαιώματα του καλλιτέχνη. Γιατί 
τό ένα πράγμα λέει ό Drummond - είναι πάντα δύο: τό 
ίδιο τό πράγμα καί ή εικόνα του.

Στό όνομα αύτής τής συνεχούς έπινόησης, ό κινη
ματογράφος μας διατύπωσε τις ριζοσπαστικότερες άπό- 
ψεις σέ όλη τήν καλλιτεχνική μας παραγωγή τής δεκαε
τίας τοϋ '60. Μιά γενική πολιτική καί μιά ούσιαστι- 
κή ήθική δημιούργησαν μιά νέα, πρωτότυπη καί έπανα- 
στατική αισθητική πού προβλήθηκε σέ όλον τόν κόσμο 
έπηρεάζοντας τόν σύγχρονο κινηματογράφο.

Θέλουμε νά προκαλέσουμε τή γέννηση νέων ιδεών γιά 
νέες καταστάσεις. Κι έτσι θέλουμε ν'άποφύγουμε νά με
ταμορφωθεί ό Βραζιλιάνικος κινηματογράφος στήν πιό 
πρόσφατη παλιά βιομηχανία ή στή νεότερη παρακμάζου- 
σα κουλτούρα του κόσμου.

Δέν θά δικαιολογήσουμε ποτέ, υποκριτικά τή σιω
πή ή τήν αδυναμία. Μέσα στά όρια αύτά καί προσπαθών
τας πάντα νά τά πλατύνουμε πρός τήν άσκηση τής έλευ- 
θερίας, θά συνεχίσουμε νά έμβαθύνουμε στή δουλειά 
μας, ρίχνοντας βροχή στήν έρημο.

Είμαστε βέβαιοι ότι όντας Βραζιλιάνοι - αύτή εΓ
ναι ή θεμελιακή μας κατάσταση άν δέν βάλουμε τή Βρα
ζιλία στά έργα μας τό άρνητικό δέ θά τυπώνεται.

Καλούμε λοιπόν τούς παραγωγούς κουλτούρας αύτής 
τής χώρας - καί ειδικότερα τού κινηματογράφου - σέ 
άνοιχτό διάλογο."Αλλη μιά φορά: προσπαθούμε νά προ
καλέσουμε τή γέννηση νέων ιδεών γιά νέες καταστάσεις.

"Ετσι δέν είναι αύτό τό μανιφέστο μιας όμάδας αλ
λά μόνο ενα συλλογικό κείμενο πρόκλησης πού περιμέ
νει τις υπογραφές πού θά καταξιώσουν τήν άναγκαιό- 
τητά του ή περιμένει τή διαμάχη πού θέλει άκριβως νά 
προκαλέσει μ'ενα περιοδικό έντυπο.

‘Η Βραζιλιάνικη κουλτούρα δέν μπορεί νά παραπαίει 
συνέχεια άνάμεσα στό θρήνο καί τό κομφορμισμό, τόν κυ
νισμό καί τή χυδαιότητα. Τό νέο είναι πέρα άπό αύ- 
τήν τήν έναλλακτική λύση.

CARLOS DIEGUES
GLAUBER ROCHA
JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE
LEON HRSZMAN
MIGUEL FARIA JR.
NELSON PEREIRA DOS SANTOS 
WALTER LIMA JR.



FL AV ΙΟ IDA COSTA

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΑ Κ Ο Υ  

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο ΓΡ Α Φ Ο Υ

*0 λεγόμενος περιθωριακός κινηματογράφος δέν Αποτελεί ουσιαστική ρήξη μέ τό πρόσφατο παρελθόν τοϋ Βραζιλιάνι- κου κινηματογράφου άφοϋ στην πραγματικότηταείναι μιά προέκτασή του (ή μιά διακλάδωσή του τουλάχιστον).*Ο περιθωριακός κινηματογράφος δέν θά ύπήρχε άν δέν είχε προηγη- θεί ή Απόπειρα Βιομηχανοποίησης - έστω καί μέ Ανεξάρτητες προοπτικές - τοϋ νέου Βραζιλιάνικου κινηματογράφου. Η έθνική καί διεθνής πολιτική έπηρέασαν σχετικά τήν Αλλαγή των στόχων (ή τή φαινομενική Απουσία τους) στό έργο των κινηματογραφιστών πού άρχισαν νά δουλεύουν τό 1969 -70. Καί γιά νά άναφερθοϋμε μόνο στίς συντεταγμένες τής διεθνούς πολιτικής: δέν έχει πιά νόημα νά συνεχίσουμε νά μιλούμε γιά ένα κινηματογράφο τοϋ Τρίτου Κόσμου - όπως έ- πέμεναν νά κάνουν γιά ενα διάστημα πολλοί κινηματογραφιστές - όταν στή δεκαετία τοϋ 1960 άλλαξε ριζικά τό διεθνές πανόραμα (κυρίως στήν 'Αφρική καί τήν Άσία).
"Οταν έκδόθηκε τό βιβλίο τοϋ Jean Claude Bernardet:"Ή Βραζιλία στήν έποχή τοϋ κινηματογράφου" προκάλεσε μιά έκρηξη διαφωνιών άνάμεσα στούς Βραζιλιάνους κινηματογραφιστές .“ Ωστόσο μιά βαθύτερη άνάλυση τών άπόψεων τοϋ δοκιμιογράφου Αποκαλύπτει μιά σοβαρή κριτική πρόθεση ικανή νά βάλει τίς βάσεις γιά μιά συστηματική θεώρηση τοϋ μέλλοντος τοϋ Βραζιλιάνικου κινηματογράφου στό φώς τών Αλλαγών πού γίνονται σέ διεθνή καί έθνική κλίμακα.
Μέση Τάξη.
Τό Cinéma Νδνο έγινε άπό τή μέση τάξη μέ τήν τυπική ήθική καί ιδεολογία της' αύτό είναι συνοπτικά τό συμπέρασμα τοϋ Bernardet πού έφερε τόση Αναστάτωση στόν κόσμο τοϋ κινηματογράφου. Σήμερα τό συμπέρασμα αύτό φαίνεται τό αύγό τοϋ Κολόμβου.'Η διαυγής αύτή κρίση θά έπρεπε νά χρησιμέψει σάν Αφετηρία γιά μιά πιό σοβαρή Αναθεώρηση τοϋτί δέν έγινε.'Αλλά τότε δέν ύπήρχε καιρός' έπρεπε νά γίνονται ταινίες, νά πληρώνονται χρέη, νά διασφαλιστεί ή ίδια ή ύπαρξη τοϋ Βραζιλιάνικου κινηματογράφου.Άλλωστετά κεν- τρίσματα τών φεστιβάλ καί τής κριτικής ήταν πολύ ισχυρά. Στηριγμένη πάνω σέ ειλικρινείς προθέσεις ύλοποιημένη σέ ταινίες μέ κάποια δημιουργική πνοή ή έπιτακτική Ανάγκη νά γίνονται ταινίες κατέληξε σέ μιά παραγωγή καλλιτεχνικών
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Εξωτικών προϊόντων.Άλλαζε τό περίβλημα, τελειοποιόταν ή φόρμουλα άλλά τό περιεχόμενο δέν Επαυε νά είναι ούσιαστι- 
κά τό ίδιο.

Ό  περιθωριακός κινηματογράφος Εξακολουθεί νά τοποθετείται στόν ιδεολογικό τομέα Ενός κινηματογράφου τής μέσης τάξης άλλά Εχει καί νέα χαρακτηριστικά: δέν στοχεύει σέ διεθνή Φεστιβάλ καί κρατά μιά μάλλον περιφρονητική στά- ση γιά τήν Εσωτερική άγορά - μιά αύτοκαταστροφική περιφρόνηση πού όμως στηρίζεται στή σιγουριά ότι αύτή ή άγορά μέ τό πολιτικό καί ήθικό της πλαίσιο είναι όλότελα σκάρτη. Μέ άλλα λόγια άν συμμετέχεις στήν άγορά αύτή πρέπει νά παίξεις τό παιχνίδι της. Ποιά είναι λοιπόν ή λύση; Νά δημιουργηθεΐ μιά παράλληλη άγορά; Είναι δυνατό ; Θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε έτσι μέ άπειρες Ερωτήσεις. Δέν πιστεύω όμως ότι υπάρχουν άπαντήσεις.
ΆφοΟ δέν Εγινε ρήξη δέν ύπάρχει καί άλλαγή* ύπάρχουν μόνο μεταρρυθμίσεις. Είναι τό παράδειγμα τού Cinema ΝΟνο: είχε Ενα όλιοσδιόλου καινούργιο πρόγραμμα νά Εφαρμόσει άλλά άπό τή στιγμή πού χρησιμοποιήσε παραδοσιακές μεθόδους (τραπεζικά δάνεια, διανομή μέσα άπό τά υπάρχοντα κανάλια κλπ. ) παρατηρήθηκε μόνο μιά άνοδος τοϋ Επιπέδου, μιά κάποια διεθνής Επιτυχία’ στό τέλος όμως όλα άφομοιώθηκαν στό παλιό κινηματογραφικό σύστημα.('Αρκεί \)ά δούμε τά όνόμα- τα των σκηνοθετών πού Εκαναν τήν άρχή στό CinemaΝδνο κα.ϊ σήμερα κάνουν Εμπορικό κινηματογράφο ή των άλλων πού μή βλέποντας άλλη διέξοδο προτίμησαν τή σιωπή). "Εφτιαξαν κουλτούρα, αύτό είναι άλήθεια.'Αλλά "μιά κουλτούρα πού έχει σάν κριτήριο μόνο τήν ποιότητα είναι νεκρή καί μάλιστα όταν ή καλή ποιότητα γίνεται συνώνυμο τού άγαθού κατανάλωσης. Αύτή είναι ή κουλτούρα πού τό μεγαλύτερο μέρος τής μέσης Βραζιλιάνικης τάξης μπορεί τώρα νά παράγει καί νά καταναλώνει".(J.C. Bernardet).
Πρόσωπα.
Γύρω στό 1964 τά πρόσωπα των Βραζιλιάνικων ταινιών ήταν σχεδόν πάντα στοιχεία κοινωνικά άπροσάρμοστα - είτε γιατί Επιδίωκαν μιά θέση ή τήν Εξουσία. Στά πρόσωπα αύτά ό Bernardet βλέπει τή σύνθεση/σύμβολο τής μέσης τάξης: δέν άνήκουν στήν κατηγορία των καταπιεσμένων ούτε στήν Ελίτ, πορεύονται πάντα άνάμεσα σέ Θεό καί Διάβολο μάχονται πάντα Ενάντια στό άταξικό πεπρωμένο τους (χωρίς ν'άνήκουν ό- ριστικά σέ καμμιά τάξη). Μετά άπό αύτή τή φάση οί ταινίες Εγιναν άστικές άλλά τό πανόραμα δέν άλλαξε πολύ· αύτό πού διαχωρίζει τόν Φαμπιάνο (Vidas Secas) άπό τόν Map- τσέλο (O Desafio) Εκτός άπό τήν πραγματική δυστυχία είναι Ενας κάποιος διανοουμενισμός στόν ήρωα τού Saraceni’ ό λαϊκός τραγουδιστής γίνεται ποιητής στό Terra em Transe .
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Oí, ήρωες ταϋ λεγάμενου περιθωριακοί} κινηματογράφου 
τε ίνουν  πρός ένα άρχέτυπο (ένα μετά-Godard σύγχρονο ε ί 
δος) άλλά παρουσιάζουν καί μ ιά  κάποια έ ξέλ ι ξη .  Ε ίναι στό  
μεγαλύτερο μέρος τους περιθωριακοί άπό σύμπτωση ή άπό τρό
πο ζωής, δέν άντιπροσωπεύουν πιά τό μέσο δρο τής μέσης ά-  
στικής τάξης. ( “Οταν λέο:> δ τ ι  υπάρχει συνέχεια  καί δχι ρή
ξη άνάμεσα στόν περιθωριακό κινηματογράφο καί τόν προη
γούμενο, αύτό έξηγεΐτα ι  άπό τό δ τ ι  ο ί σκηνοθέτες σ υνεχ ί 
ζουν νά έχουν μ ιά  νοοτροπία μέσης τάξης χωρίς αύτό νά ση
μ α ίνε ι  δ τ ι  δέν μπορούν νά βροϋν μ ιά  λ ύ σ η ) . Δέν ε ίνα ι  μό
νο τά πρόσωπα περιθωριακά: ο ί ίδ ι ο ι  οί σκηνοθέτες παίζουν 
αύτό τό ρόλο. Αύτοί δέν κρίνονται ηθικοπλαστικά (δπως στό 
OpiniSo P u b l ic a )  άλλά δδηγοϋνται σ τ ις  άκρότατες συνέπειές 
τους (δπως στό Matou a Fam ilia  e Fo i  ao Cinema, καί Pos
suida de M i l  Demonios). Νομίζω πώς αύτή ε ίνα ι  μ ία  ο ύσ ια -  
στική δ ιάκριση . Είναι λογικό νά ύπάρχουν άκόμα προβλήμα
τα σ 'δ λ α  αύτά καί άνάμεσα σ 'α ύ τά  τό σοβαρότερο ε ίνα ι  6 
πειρασμός τής ιδέας: τό περιθωριακό γ ιά  τό περιθωριακό κα
τά τό ή τέχνη γ ιά  τήν τέχνη. Ε ίναι ή ίδ ια  αίσθηση πού δί
ν ε ι  ένα θεατρικό έργο ένός συγγραφέα τοϋ underground τό 
"Dopo i l  Corpo". π .χ .  τού A lm ir Amorim πού σκηνοθέτησε ή 
άμάδα ComunitS. Σ 'αύτό  τό έργο ή άντίφαση τού περιθωρια
κού σ το ιχ ε ίου  μέ τήν άνάγκη έπικοινωνίας καί άφομοίωσης 
ε ίνα ι  τόσο εύθραυστη πού γρήγορα άποκαλύπτεται ή πλάνη αύ- 
τής τής λύσης . 'Ανεξάρτητα  άπό τά ξεχωριστά ταλέντα αύτή 
ή βεβιασμένη λύση βρίσκεται καί σέ μερικές τ α ιν ί ε ς  άλλά 
ούτε καί σ 'α ύ τές  ξεκαθαρίζεται τό πρόβλημα τής άφομοίωοης. 
Μήπως πρόκειται γ ιά  μ ιά  άτομική λύση; Πιθανόν. Πως συνδέε
τα ι αύτό μέ τό πρόβλημα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέ
σα στήν ‘ Ισ τορ ία ;  Τό περιθώριο ύπάρχει δπως καί σ 'δ λ α  τά  
έπίπεδα τής άνθρώπινης ζωής υπάρχει τό πρόβλημα τής'Ιστο-  
ρ ίας .  Τό πραγματικό πρόβλημα συν ίστατα ι στήν ικανότητα έ-  
πιλογής, στήν δλοκλήρωση τής ιδέας (πού συνεπάγεται τό 
πρόβλημα τής πολιτικής καί κοινωνικής διαμόρφωσης). “Ενα 
πρακτικό πρόβλημα (δπως τό νά δ ε ί ξ ε ι ς  τά ίδ ια  του τά έρ
γα) καί ένα άλλο ιδεολογικό (δπως τό νά μεταφέρειςτήν πε- 
ριθωριακότητα στήν όθόνη άποφεύγοντας τήν άπελπισία  καί 
τήν αίσθηση τού εύνουχισμοΰ) ε ίνα ι  ο ί πιό σοβαρές ά π ε ι -  
λές γ ιά  τόν λεγόμενο περιθωριακό κινηματογράφο. "Αν δέν ά- 
ποφύγουμε αύτόν τόν κίνδυνο θά παρακολουθήσουμε άλλον έ 
να κύκλο Βραζιλ ιάνικου  κινηματογράφου σάν τούς προηγού
μενους .

* Η έτύπαρχτη κριτική.
‘ Η άπελπισία  ε ίνα ι  κι αύτή ένα σύμπτωμα. Πρέπει νά μά

θουμε νά βλέπουμε πέρα άπό τά καθημερινά νά βλέπουμε πέ
ρα άπό τ ι ς  λ έ ξε ις  (δέν ε ίνα ι  άνάγκη νά κυριολεκτεί κανείς 
πάντα -  αύτό ε ίνα ι  ό μ ιλ ία  δέν ε ίνα ι  τέχνη -  καί τό βλέ
πουμε στό διάλογο μπροστά στό μπάρ τής τ α ιν ία ς  Bang’. Bangl
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τοϋ Andrea Tonacci ή σέ μερικούς παράλογους διαλόγους στό 
Perd idos  καί M a ld itos  τοϋ Geraldo  V e l i o s )  άφοΟ ύπάρχει"ή  
δυνατότητα μιας πραγματικής κριτ ικής  των χιμαιρών της συ
νείδησης όταν όλα μπορούν νά άποκαλυφθούν άπό την συντα
ρακτική πραγματικότητα πού βρίσκεται στό βάθος της καί πε- 
περιμένει νά γ ίν ε ι  γνωστή". (Οί παραπομπές ε ίνα ι  στό ε 
ξα ιρετ ικ ό  δοκίμιο  γ ιά  τήν πραγματικότητα καί τήν περιθω-  
ριακότητα τού Louis A l th u sse r  μέ τ ί τ λ ο  τό P ic co lo  ô B e r -  
t o l a z z i  καί ô Brecht ) .  Μέ δυό λόγια  ή κρ ιτ ική  υπάρχει χω
ρ ίς  νά ε ίνα ι  έμφανής, ένύπαρκτη, ένδογενής. "Τό γεγονός 
ε ίνα ι  ό τ ι  δέν ύπάρχει πραγματική κριτ ική  πού νά μήν ε ί 
ναι ένύπαρκτη καί κατ 'άρχήν πραγματική καί ύλική προτού 
γ ίν ε ι  συνε ιδητή ".

Έδώ βλέπω κι ένα άλλο σ το ιχ ε ίο  πού χωράει άνάπτυξη: 
ή ύπαρξη ένός κινηματογράφου πού δημιουργεί τούς περιθω
ριακούς του ήρωες (καί τούς κρίνε ι  σχεδόν πάντα μέ ήθικά  
κριτήρ ια  παρ'όλο πού φαινομενικά ε ίνα ι  π ολ ιτ ικά )  γ ιά  ένα 
κινηματογράφο όπου δημιουργός καί ήρωας συγχέονται.Κι αύ- 
τό γ ια τ ί  τό σενάριο ε ίν α ι  περίπλοκο καί γ ια τ ί  ή άλήθεια  
(ραίνεται πάντα (τό ζήτημα ε ίνα ι  νά ξ έρ ε ις  νά βλέπεις ό 
πως είπε καί ô Rogerio  S an tez la )  άκόμα κι όταν ό σκηνο
θέτης υ ιοθετε ί  μ ιά  προ-συνειδητή στάση (μέ τό νόημα πού 
δ ίν ε ι  σ 'αύτή  ô A l t h u s s e r ) . 'Από τήν άλλη πλευρά, ή κρίση  
άκόμα κι όταν ε ίνα ι  συνειδητή ε ίνα ι  προσαρτημένη στό έ -  
πίπεδο τής ιδεολογίας καί όχι τής πολιτ ικής  συμμετοχής πού 
προτε ίνετα ι  (αυτό έφαρμόζεται σέ όλες τ ι ς  προσπάθειες γιά 
τή δημιουργία ένός πολιτικού  κ ινηματογράφου).*0  συλλογι
σμός φαίνεται περίπλοκος άλλά έχει τ ί ς , α ί τ ί ε ς  του καί βα
σικά ότι τό πρόβλημα πού έ ξετά ζετα ι  δέν ε ίνα ι  άπό τά πιό  
απλά πού ύπάρχουν.

‘ Η σταθερή παραγωγικότητα στόν Βραζ ιλ ιάν ικο  κ ινηματο
γράφο στά πλαίσ ια  τής πραγματικότητας πού τόν περιβάλλει  
θά δ ε ί ξ ε ι  τούς στόχους του. Γ ιά  τήν ώρα μπορούμε νά κά
νουμε μόνο μ ιά  υπόθεση γ ιά  τούς δρόμους πού άκολουθει . 
Σχετικά ô Gera ldo  V e l lo s o  λ έ ε ι :  "Τό Perd idos  KaiMaldidos  
ε ίνα ι  μόνο μ ιά  στιγμή στοχασμού."Ας σταματήσουμε λοιπόν  
νά σκεφτοΰμε λ ίγ ο " .  Πράγμα πού σημαίνει ό τ ι  ή θεωρία ύ -  
πάρχει σέ συνάρτηση μέ τήν πραγματικότητα.

Ό  περιθωριακός κινηματογράφος ε ίνα ι  μ ιά  ύπόθεση καί  
ή ύπαρξή του ε ίνα ι  πιό σημαντική -  γ ιά  τή ζωτικότητα τού 
Βραζιλ ιάν ικου  κινηματογράφου -  άπό μ ιά  ιδανική έπιβεβαίω
ση στήν πράξη (βραβεία στά φεστιβάλ, κατάκτηση τής άγο-  
ράς κ . τ . λ . )

Συμπέρασμα;
Στά όρια  αύτής τής προσπάθειας νά πλησιάσουμε θεωρη

τ ικά  τό πρόβλημα τού Βραζιλ ιάν ικου  κινηματογράφου αύτή τή
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στιγμή 6έν υπάρχει χώρος γιά είδικές κριτικές των περιθωριακών έργων πού παρουσίασε ή Ταινιοθήκη του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης τόν 'Ιανουάριο. Θά ήταν άνολοκλήρωτες καί μεροληπτικές.* Ωστόσο ένημερωτικά μόνο θά μπορούσα νά μι
λήσω γιά:

Τήν έλλειψη όργανικής ένότητας καί τή μουσική σχεδόν ροή του Bang1. Bang! πού δέν μπόρεσε νά άποτελέσει μιά ά- ποφασιστική πρόταση γιά τόν κινηματογράφο.
Τόν τρόπο πού τό Perdidos e Malditos λύνει τό πρόβλημα τής ένότητας μέ ήρωες καί διαλόγους έπηρεασμένους άπό τό θέατρο του Samuel Becket.
Τά ίχνη θεάτρου τοϋ Grotowski στό άνησυχητικό φιλμ Jardim das Espumas τοϋ Luiz Rozemberg Filho.
Τή χαρά τοϋ κινηματογράφου στό Possuida de Mi1 Demonios μέ τήν έξαιρετική φωτογραφία τοϋ Edson Batista.
Τήν ποίηση τής άποσύνθεσης τοϋ Julio Bressaneará φιλμ Barâo Otelo, O Horrivel, A Familia do Barulho.
Τά διφορούμενα τοϋ φιλμ Nenê Bandalho τοϋ Emilio Fontana .
Τήν έπιθετικότητα τοϋ Joâo Silverio Trevisau. ("Πιστεύω ότι oí μόδες δέν πείθουν. Άρνιέμαι τή γενιά μου πού άγοράζει τόν άντικομφορμισμό πού παράγουν οί διαφημιστικές έταιρεΐες καί πού πουλιέται στά σοϋπερμάρκετ. Χαιρετώ τούς προδότες πού πάνε στά φεστιβάλ καί παίζουν χαρτιά γύρω άπό τήν πισίνα, κάνουν σάουνα στό ξενοδοχείο καί δέχονται χειροκροτήματα πουλώντας χρωματιστό φολκλόρ).
Τέλος στά έργα αύτά έπαναλαμβάνονται μερικά παραστρατήματα τοϋ Βραζιλιάνικου κινηματογράφου Garnacha em Crise καί τό πνεϋμα τοϋ Cinco Veres Favela, καί γίνεται μιάπορεία ένάντια στό ρεϋμα. Τά υπόλοιπα είναι λόγια άλλοτε περισσότερο σημαντικά κι άλλοτε λιγότερο.



CARLOS DIEGUES

Ζ Η Τ Ω  ΤΟ  C IN E M A  U O V O

Χρόνια τώρα προσπαθούσαμε νά κατασκευάσουμε τόν κόσμο μέσα άπό τόν κινηματογράφο. Δέν τά καταφέραμε.Όργι- σμένοι άποφασίσαμε νά τόν καταστρέφουμε.'Αλλά αύτός άνε- νόχλητος έξακολούθησε νά είναι ίδιος κι άπαράλλαχτος.
Τότε βάλαμε τόν κόσμο μέσα σέ παρένθεση καί έπινοή- σαμε έναν άλλο γιά ν'άσχολούμαστε."Ενα γκέττο δπου τίποτα δέν διεισδύει άπ'έξω γιά νά χαλάσει τό παιχνίδι.Καί τίποτα δέν μπορεί νά βγει άπό μέσα πρός τά έξω βεβηλώνον- τας τό μαγικό μυστήριο τής θέλησής μας.
Τό γκέττο είχε τείχη ψηλά καί άνθεκτικά' οί μέσα δέν μπορούσαν ν'άποδράσουν.'Αλλά οί άπ'έξω σπάνε στά γέλια γιατί ξέρουν δτι δέν ύπάρχουν καθόλου τείχη.
Τώρα ζοΰμε σάν τόν ισορροπιστή πού δέν μπορεί νά προχωρήσει πάνω στό λασκαρισμένο σκοινί άλλά καί ξέρει ότι δέν έχει πιά δικαίωμα στό προστατευτικό δίχτυ.'Εκεί κάτω τό κοινό τού Μεγάλου Διεθνούς Τσίρκου των Τεχνών περιμένει νά πέσουμε.'Αλλά ό σοφός μας ήρωας άνακαλύπτει δτι τό νούμερο πού δικαιώνει τήν παρουσία του στό τσίρκο, είναι άκριβώς αύτή ή ένταση πού προκαλεί ή κατάντια του.
‘Η ένταση δημιουργεί μιά άλληλεγύη άνάμεσα στό τσίρκο καί στό κοινό πού τό περιτριγυρίζει.‘Από αύτήν γεννιέται μιά μεγάλη άρμονία, δπως τό γέλιο καί τό κλάμα πού άπο- τελούν τό ύλικό τού νέου παιχνιδιού μας.
*Η άρμονία είναι δύο σέ έκσταση γιατί ένας μόνος του είναι τρέλλα' ή μεγαλοφυ’ία είναι βλακεία, ζήτω ό δχλοςί
"Οποιος έφτασε καθυστερημένα στά δργια τής δεκαετίας τού '60 θά βρέθηκε μπροστά σέ μιά πένθιμη άγρύπνια.'Αναρωτιέται τό γιατί, υποφέρει σχολιάζοντας τό παρελθόν (κανείς δέν πρέπει νά ξέρει τί συνέβηκε μεταξύ μας). Ίά λουλούδια γιά τήν άγαπημένη κάνουν καί γιά τό πένθιμο στε

φάνι .
'Αλλά τό 1972 ό λαός καί ή φύση ξαναγυρίζουν στή μόδα χωρίς νά έχουν άνάγκη προστασίας. Μπορούμε νά συμπερίφε- ρόμαστε σάν όμαλά άτομα γιατί ούτε 'Αποκάλυψη θά γίνει ούτε 'Εποχή τού ‘Υδροχόου έπίκειται. Μόνο πρωινά δμοια μέ τά προηγούμενα πού δμως τώρα έχουμε συνειδητοποιήσει τή σειρά τους.
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Τό ώριμο πνεϋμα των 22 χρόνων θά μας προστατέψει έ -  
κτός άπό μ ιά  άχνη νοσταλγική διάθεση. Στόν κινηματο
γράφο οί παραγωγές μας ε ίνα ι  στραγγαλισμένες. Οι μεγάλοι  
καθολικοί συγγραφείς καί ô Graca μυστικ ιστής μαρξιστής.  
0 κόσμος μας μέ τ ί ς  γ ιορτές  του (μεγάλοι τρελλοί συγγρα
φείς σ τ ίς  τρελλές πόλεις  μ α ς ) . * 0  Βρυκόλακας ε ίνα ι  πράκ
τορας του ίμπεριαλισμοϋ ό Κόμης Δράκουλας έχει τό άντρο  
του στό Fo rt  Knox.

Θά κάνουμε κανένα τα ξ ίδ ι  άκόμα άφοϋ γλείψουμε τίς δι
κές μας καί ξένες πληγές. Στό κάτω κάτω κάτι χρωστάμε ά 
κόμα στήν δυστυχία.

Βάζουμε πλώρη γ ιά  τή φαντασία σάν προβολή τής πραγ
ματικότητας .

Καί όπως λέε ι  ό Gustavo Dahl άς ε ίνα ι  ή μ ία  άστυνο-  
μικός τής άλλη ς .Ά φ οϋ  ό λαός δέν φ τα ίε ι .  Ούτε κι έμεϊς  
Φταίμε, ούτε ύπάρχει φτα ίξ ιμο  γ ιά  κάτι πού δέν έ γ ι ν ε . ‘ Υ
πάρχουμε μόνο έμε ϊς ,  άλληλέγγυοι άπέναντι σ τ ίς  νέες πε
ρ ιπ έ τε ιε ς  πού έπαθλό τους θά ε ίνα ι  ή κοινή γιορτή μέ τούς 
άλλους, στόν ήλιο .

Τό 1972 θά κάνουμε φανταστικά τ α ξ ί δ ια  πρός τή φαντα
σ ία ,  μέσα άπό τόν έξωτερικό χώρο των όργάνων καί τής πα
ραγωγής, μέσα άπό τόν λόγο καί τόν ήχο του, μέσα άπό τή 
Φαντασία καί τό φως της. Τελωνείο! τά αίσθήματά της. 'Ε 
νάντ ια  στήν καινοτομ ία  καί τήν παγίδα ένάντ ια  στό ρεύμα. 
Ενάντια  στή φυλακή τής γραμματικής καί όλες τ ί ς  άλλες θά 
ταξιδέψουμε δ ιασχ ίζοντας  τή Β ραζιλ ία  μας τή στάχτη τή λή
κυθο, ο ί Β ρα ζ ιλ ιάνο ι .

‘ Επτά καί δύο ένν ιά  πλήν ένν ιά  μηδέν. 1972, έτος μη
δέν. Καλή νέα  χρονιά , νέο σ ινεμά .





ELY AZEVEDO

Ό  νέος Βραζιλιάνικος κινηματογράφος.

Συχνά oí βραζιλιάνοι σκηνοθέτες δηλώνουν ότι ό σύγχρονος κινημα
τογράφος έχει εξασφαλίσει την επιτυχία του σάν πολιτιστική αξία ανά
μεσα στά μαζικά μέσα επικοινωνίας- καί ή άποψη αυτή μοιάζει μέ 
καρπό μιας δημαγωγικής νεοεθνιστικής νοοτροπίας. Απεναντίας είναι 
άξιοσημείωτο ότι τά κινηματογραφικά έργα πού βρίσονται πιό κοντά στή 
μορφή καί τό πνεύμα τού βραζιλιάνικου πολιτισμού (Vidas Secas, Deus e 
o Diabo na Terra do Sol) βρήκαν μέτρια υποδοχή άπό τό κοινό -πού  
ύφίσταται οπωσδήποτε πιέσεις άπό τή διαφήμιση καί επηρεάζεται άπό 
πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις καί γεγονότα- ενώ έργα πού χαρακτηρί
ζονται curó ξένες επιδράσεις (Os Cafaiestes. Noite vazia, Assalto ao Trem 
Pagador) κέρδισαν την εύνοιά του καί έγιναν εμπορικές επιτυχίες. 'Ένα 
άπό τά έργα πού άντιπροσωπεύει καλύτερα τό διάλογο άνάμεσα στον 
θεατή καί τό θέαμα καί έγινε σημαία γιά φεστιβάλ στήν Ευρώπη καί 
στήν Αμερική (πρόκειται γιά τό O Pagador de Promessas) ήταν πιστή 
διασκευή (ό Dias Gomer την έπιμελήθηκε) ενός κειμένου πού είχε μεγάλη 
επιτυχία στό ντόπιο λαϊκό θέατρο άλλά καί στό εξωτερικό. Θά ήταν λά
θος νά θεωρήσει κανείς τήν ζωηρή καί εκφραστική σκηνοθεσία τού An
selmo Duarte μέ τά σκόρπια δημιουργικά στοιχεία σάν τυπικό δείγμα τής 
βραζιλιάνικης τέχνης.

Τά σλόγκαν βοηθούν ίσως τίς διαφημιστικές εκστρατείες, δέν πρέπει 
όμως νά άλλοιώνουν τήν εικόνα τού βραζιλιάνικου κινηματοργάφου ούτε 
νά επηρεάζουν τίς πραγματικές δυνατότητες γιά μιά πολιτιστική καί βιο
μηχανική άνάπτυξη. Ή  εμπορική επιτυχία τού βραζιλιάνικου κινηματο
γράφου είναι μηδαμινή στό εξωτερικό καί σπάνια στήν εσωτερική άγορά. 
"Ενα άπό τά βραζιλιάνικα έργα πού είχε βραβευτεί σέ διεθνή φεστιβάλ 
πουλήθηκε σέ λατινοαμερικάνικη χώρα μέ ζωηρή άγορά κινηματογράφου 
σέ μιά τιμή πού καλύπτει τό κόστος άπό δυό κόπιες. Μιά παραγωγή πού 
επαινέθηκε άπό τούς περισσότερους βραζιλιάνους κριτικούς είχε τήν 
πρώτη εβδομάδα τής προβολής της στίς αίθουσες τού Pío, δώδεκα θεατές 
κατά μέσον όρο σέ κάθε προβολή. Μιά άλλη παραγωγή χωρίς επιδιώξεις 
θεάματος άλλά μέ κριτική στάση πάνω σέ κοινωτικά προβλήματα δέν 
μπόρεσε νά καλύψει ούτε τά έξοδα τής διαφήμισης άπό τίς εισπράξεις 
τών αιθουσών τού Pío. Πρίν ξεκινήσει γιά μελλοντικά πειράματα τό Ci
nema Novo θά έπρεπε νά κυττάξει ψυχρά τό πρόσωπό του στον κα
θρέφτη τών άντιδράσεων τού κοινού. Νά δεί τή θετική πλευρά στήν άνα- 
ζήτηοη μιας κινηματογραφικής γλώσσας καί μιας θεαματικής ωριμότη
τας- νά δεί καί τήν άρνητική του πλευρά στήν άντίφαση τών περισσότε
ρων έργων του μέ τίς επιθυμίες καί τήν άφομοιωτική ικανότητα τού κοι
νού.
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Είναι αναμφισβήτητο ότι oí υπεύθυνοι σκηνοθέτες τής περιόδου 
1962-1966 μολονότι δέν μπόρεσαν νά στηρίξουν τή θέση τους στήν εσω
τερική άγορά επηρέασαν σημαντικά τήν ιστορική εξέλιξη τής τέχνης τους. 
Ή  ευκολία τής λογοκρισίας στή χρήση τής έτικέττας «’Έργο ποιότητας» 
συντέλεσε μαζί μέ τήν προστατευτική νομοθεσία στό ανακάτεμα τής κα
λύτερης καί τής χειρότερης ποιότητας καί ευνόησε τίς τυχοδιωκτικές καί 
ερασιτεχνικές πρωτοβουλίες. Θεράπευσε ομιυς τό σύμπλεγμα κατωτερότη
τας των θεατών πού ώς τότε άρεσκόταν νά έπιδείχνει τήν καλλιέργειά 
του σάν καταναλωτής ξένων προϊόντων. Πρίν curó μερικά χρόνια γρά
φοντας γιά τόν παραμερισμό τού βραζιλιάνου σκηνοθέτη άπό τούς έπι- 
χειρήματίες καί τούς ισχυρούς τής πολιτιστικής ζωής τού τόπου ό Walter 
Hugo Khouri παρατηρούσε ότι ή περιφρόνηση αύτή δέν μπορεί νά δι
καιολογηθεί μόνο άπό τή χαμηλή ποιότητα τού προϊόντος· ύπενθύμιζε 
μιά αιτία «μέ βαθιές ρίζες στή νοοτροπία τού κοινού καί τής ελίτ» πού 
κάνει τό θεατή νά γελά μέ όποιαδήποτε άλλόκοτη σκηνή τής εγχώριας 
παραγωγής άλλα νά έχει διαφορετικές άντιδράσεις σέ μιά άνάλογη περί
σταση άν τό έργο είναι ξένο. Ή  επιτυχία μερικών άσήμαντων έργων καί 
ορισμένων φαρσοκωμωδιών εξηγείται άν άναλογιστούμε ότι σ’ αύτή τήν 
περίσταση τό κοινό δέν κάνει προσπάθειες γιά νά τά θεωρήσει γελοία: 
«δλα γίνονται άπό τό ίδιο τό έργο· έκεϊ βρίσκεται ή άτμόσφαιρα τής 
άνοησίας, τής χυδαιότητας καί τής άνεξαρτησίας». Ή  έλλειψη άξιώσεων» 
παρατηρεί ό Khouri «δυναμώνει τίς δόσεις τού μίγματος».

Απειράριθμοι παράγοντες άλλοίωσαν τήν άντίληψη τού κοινού γιά 
τόν βραζιλιάνικο κινηματογράφο τά τελευταία τέσσερα χρόνια: ή τηλεό
ραση πού γίνεται ολοένα πιό δημοφιλής χωρίς νά βάζει σέ δοκιμασία τήν 
κρίση τού κοινού καί κυριαρχείται άπό τήν chanchada*. Ή  πολύπλοκη 
καί μαχητική επιχειρηματολογία τού Cinema Novo πού γοήτευσε τίς τά
ξεις τών προοδευτικών καί καλλιεργημένων πολιτών όιεκδικώντας τόν τί
τλο τού δημιουργού γιά τόν σκηνοθέτη τού κινηματογράφου, επηρεα
σμένο άπό τή nouvelle vague καί τόν ιταλικό νεορεαλισμό καί μέ θέματα 
παρμένα άπό τήν προβληματική τών «άριστερών» κυρίως ρευμάτων σκέ
ψης· ή άργή άλλά προοδευτική άνοδος τού τεχνικού επιπέδου τών ται
νιών, τής ώρίμανσης στοιχείων πού ξεπήδησαν άπό τή μαθητεία σέ 
γκρούπ τής φάσης Vera Gruz ( Maristela) Multifilmes ή προσπάθησαν νά 
μεταφέρουν εμπειρίες άλλων χωρών (IDH EC , Πειραματικό Κέντρο Κινη
ματογράφου τής Ρώμης, κ.τ.λ.) καί ένιωσαν τήν άναγκαιότητα νά γνωρί
σουν όλα τά στάδια τής παραγωγής- ή άργή καί προβληματική τελειο- 
ποίηδη τών ήθοποιών πού ένισχύθηκε κυρίως άπό τήν έξέλιξη τού βραζι- 
λιάνικου θεάτρου ή άπήχηση τών τριάντα περίπου βραβείων άπό Διε
θνή φεστιβάλ οί προσπάθειες τής κρατικής καί τών ταινιοθηκών νά 
διαδόσουν τόν καλύτερο ξένο κινηματοργάφο μέσα άπό Φεστιβάλ καί 
άναδρομικές προβολές- καί τέλος ή έπιμονή τής GEIC1NE νά προβάλλει 
τά προβλήματα τού κινηματογράφου στήν κυβέρνηση φροντίζοντας γιά 
τήν ίδρυση τής CA1C ( ’Επιτροπής Βοήθειας τής Κινηματογραφικής Βιο
μηχανίας, οργανισμός τής Κυβέρνησης τής Πολιτείας Γκουαναμπάρα στά 
πλαίσια τού Σχεδίου Κινηματογραφικής ’Ανάπτυξης στήν Πολιτεία τής 
Γκουαναμπάρα.



333

' Αν θυμηθούμε δτι τό γαλλικό κίνημα πού έγινε γνωστό σάν nouvelle 
vague δεν έχει ποτέ θεωρηθεί σαφές γιά ένα μεγάλο μέρος τού Βραζιλιά- 
νικου κοινού καί τής κριτικής καί ότι ακόμα καί σήμερα άναφέρεται 
όταν κάποιο φίλμ παρουσιάζει δυσκολίες στό καδράρισμα, θά είναι πιό 
εύκολο νά άξιολογίσουμε τή σύγχυση πού βασιλεύει στά Φεστιβάλ άλλά 
καί τά διεθνή έντυπα κριτικής σχετικά μέ τό λεγόμενο Βραζιλιάνικο Ci
nema Novo. Είναι γεγονός όμως ότι τά τελευταία χρόνια οί κριτικοί καί 
οί διοργανωτές τών Φεστιβάλ δίνουν μεγάλη προσοχή στό βραζιλιάνικο 
Cinema Novo πού εκδηλώθηκε σέ μιά εποχή δημιουργικής στασιμότητας 
στή Γαλλία καί τήν ’Ιταλία· ταυτόχρονα παρατηρείται ένα άλλο φαινό
μενο μέ βαθιές καί πολυάριθμες συνέπειες, ή άνακάλυψη τού Γιαπωνέζι
κου κινηματογράφου στή Δύση. 'Η έπιρροή τού Βραζιλιάνικου κινηματο
γράφου ατούς διάφορους τομείς τής ξένης κριτικής συναγωνίζεται μέ τήν 
άνακάλυφη τού κινηματογράφου τής Πολωνίας καί τής Τσεχοσλοβακίας 
ξεπερνά τήν απήχηση τής σουηδικής καί τής άργεντινής παραγωγής, 
άκόμα καί τήν επίδραση τού άγγλικού free cinema καί τής Σχολής τής 
Νέας Ύόρκης. Τά δυό τελευταία άκραία φαινόμενα προκάλεσαν σέ πολύ 
μικρή κλίμακα τόν ενθουσιασμό τών κριτικών καί γρήγορα έπαψαν νά 
θεωρούνται καινοτομίες. ’Αρκετά βραζιλιάνικο έργα έγιναν δεκτά μέ 
ομόφωνες επιδοκιμασίες στό εξωτερικό άλλά άκόμα καί όταν συνάντησαν 
τίς επιφυλάξεις τής κριτικής χαρακτηρίστηκαν «σύγχρονα» «άνανεωτι- 
κά», «δυνατά» κ.λ.π. Εδραιώνεται ή πεποίθηση ότι ό νέος βραζιλιάνικος 
κινηματογράφος έχει πολλές προοπτικές στό μέλλον.

Σπορά

’Από τήν άντίδραση στά μέτρα καί τά σταθμά πού επιβάλλει «ό  κι
νηματογράφος τών μεγάλων Στούντιο» όπως διαμορφώνονται στό Vera 
Gruz, βγαίνει τό 1955 τό Rio, 40 Graus, τού Nelson Pereira Dos Santos 
πού προβάλλεται όμως στίς αίθουσες τό 1956 μετά άπό μεγάλη μάχη μέ 
τή λογοκρισία. Τό έργο αυτό έδειχνε ότι ό σκηνοθέτης είχε διδαχτεί 
πολλά άπό τό νεορεαλιστικό μάθημα τού Cesare Zavattini καί σήμερα δέν 
άντέχει στήν άνάλυση μόνο άν έξεταστεί άπό τήν στενή άποψη τής μι
κρής ιστορίας τού κινηματογράφου μας. Μορφολογικά πλησιάζει περισ
σότερο στόν τύπο τής ταινίας Κυριακή τον Αύγουστον (1949) -ενός εί
δους πού προκάλεσε μιά έφήμερη ύπερεκτίμηση τού Luciano Emmer- 
παρά στόν διάλογο τού Zavattini μέ τήν πραγμο κότητα. «Τό  πιό σημαν
τικό χαρακτηριστικό καί ή κυριότερη καινοτομία τού λεγομένου νεορεα
λισμού» έλεγε ό Zavattini -  «είναι ότι κατάλαβε πώς ή άναγκαιότητα τής 
υπόθεσης ήταν ένας άσυνείδητος τρόπος κάλυψης μιάς άνθρώπινης ήττας 
καί ότι τό είδος φαντασίας πού επέβαλλε ήταν μιά άπλή τεχνική πού 
εφαρμόζει νεκρούς τύπους σέ ζωντανά κοινωνικά γεγονότα». (Ή  άρνηση 
αυτή τής υπόθεσης σάν βασικής δομής τού φίλμ θά διατηρηθεί μέ διάφο
ρες διακυμάνσεις σάν ούσιατικό γνώρισμα τού σύγχρονου κινηματογρά
φου πού προτείνει κινηματογραφο-έκφραση σέ άντίθεση μέ τόν 
κινηματογράφο-όχημα). Ό  Zavattini υπεράσπιζε τήν επάρκεια τής πρα
γματικότητας όταν τήν κυττάξει κανείς κατάματα: «Δουλειά τού καλλιτέ



334

χνη δέν είναι νά συγκινήσει ή νά ερεθίσει τούς άνθριύπους με άλληγορι- 
κές καταστάσεις άλλά νά τούς κάνει νά στοχαστούν (καί νά συνγκινη- 
θούν άν θέλουν) μπροστά σ' αύτό πού κάνουν οί άλλοι, άπέναντι στό 
πραγματικό άκριβώς όπως είναι»2 Στη δεκαετία πού προηγείται άπό τό 
Cinema Novo έγιναν άλλες όυό προσπάθειες να εφαρμοστεί ή θεωρία τού 
Zavattini στόν βραζιλιάνικο κινηματογράφο: τό μελοδραματικό καί 
απλοϊκό έργο τού Alex Viany «Agulha no Palheiro» (1953), πού βρίσκεται 
πιό κοντά στά πρότυπα τής chanchada, παρά στό νεορεαλισμό καί τό 
έργο O Grande Momento (1958) τού Roberto Santos πού, άν λάβουμε 
ύπόψη τίς άναλογίες καί τίς ελλείψεις τής εποχής, μπορούμε να τό θεω
ρήσουμε τό καλύτερο βραζιλιάνικο δείγμα τών άρετών καί τών όρίων τού 
«διαλόγου» πού τή θεωρία του διατύπωσε ό δημιουργός τού Umberto D. 
Ά λλά  τό Rio, 40 Graus, είναι μιά ρήξη με τό παρελθόν ενός κινηματο
γράφου αιχμαλωτισμένου άπό τήν αισθητική τού λαϊκού θεάτρου πρόζας 
(περιορισμοί τής ελευθερίας τού δημιουργού, παγωμένη σκηνοθεσία, προ
καθορισμένο cast ήθοποιών κ.λ.π.) καί μιά δυνατή πρόκληση τής αισθη
τικής εικόνας πού βγήκε στήν οθόνη -τό  σόκ τής γυμνής όψης τής πρα
γματικότητας πού δοκίμασαν οί ’Ιταλοί θεατές μέ τό Ρώμη, ’Ανοχύρωτη 
Πόλη (1945) καί τό Paisà (1946)- καί άσκησε άποφασιστική επίδραση 
στήν εκδήλωση τού φαινομένου πού τό 1962 πήρε τόν τίτλο Cinema 
Novo. Ά λλά  ή προκατασκευασμένη άντίληψη τού «πραγματικού άκριβώς 
όπως είναι» βαραίνει γιά μερικά χρόνια τό πρωτοπόρο πνεύμα τού Nel
son Pereira dos Santos άγκιστρώνοντας το στό σχέδιο μιας τριλογίας πού 
έφτασε μόνο ως τό δεύτερο κεφάλαιο («Rio, roña Norte» 1957). Τά όυό 
πρώτα έργα τού Nelson Pereira dos Santos έσπειραν πάνω στό άκαλλιέρ- 
γητο έδαφος τού βραζιλιάνικου κινηματογράφου τά λάθη τού «Ζαβαττι- 
νισμού» τά πιό έπικίνδυνα στοιχεία του: τόν κοινωνικό συναισθηματισμό, 
τήν άποσπασματικότητα, τήν όλιγοπιστία στήν δομή τής εικόνας. Τό 
άνοιγμα πρός τήν κοινωνική κριτική δέν ήταν μόνο τολμηρό άλλά καί 
ζωτικά άναγκαίο σ’ έναν κινηματογράφο συνηθισμένο νά πνίγει τό δράμα 
σέ μελοδραματικές φαντασιοκοπίες άλλά στό Rio, 40 Graus είναι φανερή 
ή άριστερή κατεύθυνση (καί μάλιστα ακόμα καί στού διαλόγους) μέ συν
θήματα συχνά αύθαίρετα, γενικεύοντας τήν καλωσύνη τών φτωχών καί 
τήν κακία τών άστών. Α κόμα καί στά καλύτερα έργα πού οί μελετητές 
τού κινήματος θεωρούν ορθόδοξα δείγματά του -Vidas Secas, Deus e o 
Diabo- τό μύνημα θά υπεισέρχεται σάν νά χρειάζονται οί σκηνοθέτες κι 
ένα ιδεολογικό μανιφέστο εκτός άπό τό ταλέντο τους.

Ξεχασμένος πρόγονος τού Cinema Novo είναι τό O Grande Momento 
(1958), ήθογραφία ενός γάμου στή λαϊκή γειτονιά Bras τού Sao Paulo. 
Είναι μιά παραγωγή τού Nelson Pereira dos Santos πού έγραψε (μέ τή 
συνεργασία τού Norberto Nath) καί σκηνοθέτησε ό νεαρός τότε Roberto 
Santos. "Εργο επηρεασμένο άπό τόν Zavattini κυρίως καί λιγότερο -σέ  
σκηνές παράλογων καταστάσεων όπως τό μεθύσι στό γαμήλιο γεύμα- 
άπό τό σατιρικό πνεύμα τού René Clair καί τήν κλασσική άμερικάνικη 
κωμωδία. Ό  σεβασμός τού Roberto Santos στήν αυθεντικότητα τής συμ
περιφοράς τών πρωταγωνιστών του δέν τού άφαίρεσε τήν κριτική διάθε
ση. Είναι φανερό ότι ό Santos άφομοίωσε τό μάθημα τού Zavattini μέσα
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άπό τή γενναιοδωρία τού De Sica: ή φωνή τής καρδιάς είναι δυνατότερη 
άπό τόν ψυχρό υπολογισμό αλλά ή φτιυχεια δεν απαλλάσσει τούς άνθριίι- 
πους άπό μικρότητες.

Ό πως πρόβλεψε ό Zavattini -παρά τις άρνητικές συνέπειες μερικών 
άρχών του πού γρήγορα πάλιωσαν- πού άνοιξε τό δρόμο στόν κινηματο
γράφο τού Άντονιόνι καί τού Μπελόκιο: «Ή  κάμερα στην πραγματικό
τητα τά έχει δλα μπροστά της: βλέπει τά πράγματα καί όχι την έννοια 
των πραγμάτων».

Εκτός άπό τήν κληρονομιά τού Zavattini τό Ο Grande Momento έχει 
στιγμές κινηματογραφικής έντασης πού δίνουν στόν Roberto Santos ξε
χωριστή θέση στόν νέο βραζιλιάνικο κινηματογράφο. Π.χ. ή ένέδρα τού 
χρεοφειλέτη στό Λούνα Πάρκ μέ τήν άμεσότητα τών μακρόχρονων πλά
νων της, τής ρεαλιστικής σκηνογραφίας, τής υποβλητικής μουσικής.

Στήν ίδια φάση βρίσκουμε τή μορφή τού Walter Hugo Khouri πού τό 
1958 θά σκηνοθετήσει τό Estranho Encotro, μιά άπό τίς πιό εκφραστικές 
καί άνήσυχες προαγγελίες τής γέννεσης τού σύγχρονου κινηματογράφου 
στή χώρα μας. Οί δυσκολίες τής παραγωγής πού εμπόδισαν τήν άνά- 
πτυξη ορισμένων ιδεών τού σκηνοθέτη, ή άκαταλληλότητα όλου σχεδόν 
τού Κάστ τών ήθοποιών γιά μιά έσωστρεφή ερμηνεία, οί συγκρούσεις 
άντιλήψεων καί ύφους μέσα άπό διαφορετικές επιρροές (Μπέρκμαν, άμε- 
ρικάνικος νεοεξπρεσσιονισμός) ήταν οί αιτίες γιά τή μερική άποτυχία τού 
φιλμ· ό Khouri όμως έκανε μερικά δειλά βήματα πρός τήν υπαρξιακή - 
εσωτερική εικόνα πού άντιπροσωπεύεται σήμερα στά έργα τού Louis 
Mall (Feu Follet, 1963) καί τού Antonioni (La Notte, 1961). Μερικές δια- 
κοσμητικές έξπρεσσιονιστικές υπερβολές συνδέουν τήν ταινία μέ κινημα
τογραφικές άποψεις ξεπερασμένες άλλά ή χρήση τών νεκρών χρόνων3 
(Fellini Bergman), τό εκφραστικό ψυχολογικό δέσιμο τής πλοκής ή ή στέ- 
γνή παρουσίαση τών ήρώων (πού όμως σχεδιάζονται ελλειπτικά καί 
καταπιέζονται άπό έναν άθλιο διάλογο) στήνουν μιά γέφυρα μέ τό μέλ
λον. Τό I960 είχαμε γράψει γιά τό Na Gragnata do Diabo: «Στόν Khouri, 
ή άτμόσφαιρα, τά σενάρια πού είναι ποτισμένη άπ' αύτή καί ή κατα
σκευή τών προσώπων είναι τά κυριότερα στοιχεία. Ή  δράση έρχεται 
μετά καί ή φυσική τάση τού σκηνοθέτη είναι νά τή μειώσει στό ελάχι
στο». Ό ταν  τό 1962 ό Khouri χρησιμοποίησε μιά πυκνή πλοκή καί τή 
διάλυση τών προσώπων σέ πολλές μορφές πάνω στήν οθόνη άντιμετώπισε 
τήν πρώτη άποτυχία μέ τό έργο A Ilha. Έπιστρέφοντας στήν αύτοσυγ- 
κέντρωση καί τήν λεπτή άτμόσφαιρα μέ τό έργο Noite Varzia τό 1964 ό 
δημιουργός πετυχαίνει νά εκμεταλλευτεί στό έπαρκο τή δυνατότητα επι
κοινωνίας.

Ή ρήξη.

’Ανάμεσα στό 1960 καί τό 1962 πολλοί παράγοντες συντέλεσαν στό 
να εκδηλωθεί μιά ρήξη μέ τόν κονφορμισμό τού παρελθόντος· ύπήρχε 
διάχυτο ένα αίσθημα αισιοδοξίας,μιά δημιουργική άναμονη. Νέοι πού 
έβγαιναν άπό τίς ταινιοθήκες, άπό τίς συγκρούσεις πού είχαν φέρει τίς 
άπαιτήσεις τού βραζιλιάνικου κινηματογράφου στις στήλες τών έφημερί-
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6ων καί τών επιθεωρήσεων τέχνης, νέοι σπουδασμένοι στήν IDHEC τού 
Παρισιού καί στό Πειραματικό Κέντρο Κινηματογράφου τής Ρώμης, τα
κτικοί άναγνώστες τών κριτικών, μέ έμπειρίες άπό τή συμμετοχή τους σέ 
γυρίσματα ταινιών σάν βοηθοί σκηνοθέτες (σέ πειραματικά «βιοτεχνικά» 
έργα τού Pío ντέ Τζανέίρο ή σέ παραγωγές τών «μεγάλων Στούντιο» τού 
Σάο Πάουλο) παραβιάζουν μέ διάφορους τρόπους τίς πύλες τής κινημα
τογραφικής δημιουργίας. Ή  στάση ορισμένων κινηματογραφιστιύν ενάν
τια στήν κριτική μπορεί νά θεωρηθεί υπερβολική άν τήν άναζητήσει κα
νείς μέσα στό κολοσσιαίο άρχεϊο τών άρθρων τού τύπου πού χρησίμεψε 
σάν πεδίο μάχης καί σάν φερέφωνο τών άνησυχιών, τών διεκδικήσεων 
καί τών διαφωνιών τών νέων σκηνοθετών. Σέ καμμιά άλλη χώρα τού κό
σμου -στή Γαλλία ή nouvelle vague είχε τήν υποστήριξη τών ειδικευμέ
νων θεωρητικών εντύπων- ό καθημερινός τύπος δέν άφιέρωσε τόσο χώρο 
στή φάση τής κίνησης ενός κινηματογραφικού κινήματος.

Μιά άλλη σφαλερή ιδέα είναι ν’ άποδίδεται στούς νέους προβλημα
τισμένους σκηνοθέτες ή κατάργηση τής Chanchada4 Θά ήταν «ευχής έρ
γο» νά εξαφανιζόταν τό είδος αύτό τού θεάματος άφού ή αιτία τής 
ύπαρξής του -  ή πολιτιστική άδράνεια τών μαζών- εξακολουθεί να 
υπάρχει. Αύτό τό είδος τών ύποπροϊόντων καταργήθηκε γιατί:

1) ή τηλεόραση μέ τόν άμορφο καί πρωτόγονο τρόπο πού προσφέρει 
τό ύλικό της παρουσιάστηκε σάν ιδανικό μέσο γιά τήν διοχέτευση παρό
μοιων έργων.

2) ή άνοδος τών τιμών τών εισιτηρίων άνάγκασε τό κοινό νά γίνει 
πιό αύστηρό στήν κρίση του γιά τήν ποιότητα τού φίλμ.

Ή  τηλεόραση παρουσίαζε δωρεάν τόν ίδιο τύπο τών φαρσοκωμω
διών, νούμερα χορευτικά καί τραγούδια μέ τίς ίδιες άνιαρές σκηνοθεσίες, 
προσφέροντας μάλιστα καί μεγαλύτερη ποικιλία ερμηνευτών (άπό τό 
χώρο τών καλλιτεχνών τού ραδιοφώνου καί της τηλεόρασης. Ή  όλοένα 
μεγαλύτερη επιρροή τής τηλεόρασης έπιβάλλει στούς βραζιλιάνους κινη
ματογραφιστές ένα συνεχή άνταγωνισμό στόν οποίο δέν μπορούν ν’ άντι- 
δράσουν πάντα μέ τόν πιό εύστοχο τρόπο.

Μέ τόση θετική σπορά δέν μπορούσε νά λείψει καί ή συγκομιδή έφ’ 
όσον ήταν εύνοϊκή καί ή ιστορική στιγμή άντίθετα μέ τήν περίοδο 1955- 
60 όταν τά χολυγουντιανά όνειρα τής όμάδας πού έκανε τό Βέρα Κρούζ 
καί τίς εταιρείες Μαριστέλα/Multifilms έσβησαν καί πολλοί κινηματογρα
φιστές μέ ταλέντο διεκδίκησαν τήν άνεξαρτησία τους άπό τό σύστημα 
τού εμπορικού κινηματογράφου χωρίς όμως νά άποπροσανατολιστούν 
άπό τούς στόχους τού θεάματος. Μπορούμε νά άναφερθούμε σέ πολύ 
δ'αφορετικές ιδιοσυγκρασίες: Oswaldo Sampaio (A  Estrada, 1956), Gali- 
leu Garcia (Cara de Fogo, 1958), Rubem Biafora (Ravina, 1958) Walter 
George Durst καί Cassiano Gabus Mendes (O Sobrado, 1956) καί πάλι 
Durst (πού ύπογράφει μόνος του γιά τή σκηνοθεσία τού Paixào de Gau
cho τό 1958) Carlos Alberto de Souza Barros καί Cesar Memolo (Osso, 
Amor e Papagaios, 1958) εκτός άπό τόν γνωστό μας Walter Flugo Khuri 
(ή παραγωγή τού πρώτου έργου του διήρκεσε μέ διαλείμματα άπό τό 
1951 ως τό 1953) καί τόν Roberto Santos (πού δοκίμαζε τίς δυνάμεις 
του στόν κινηματογράφο άπό τό 1951). Μιά σύντομη σύγκριση μέ τόν
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γαλλικό κινηματογράφο: ή nouvelle vague έκδηλιόθηκε μόνο τό 1957/59 
παρ' όλο πού ό Alexandre Astruc έδειξε τά πρώτα δείγματα τής δουλειάς 
του τό 1951 με την Κόκκινη Κουρτίνα (Le rideau Cramoisi) ό Jean 
Rierre Melville χρησιμοποιούσε μεθόδους παραγωγής έξω άπό τό καθιε
ρωμένο άπό τό 1945/47, ή Agnes Varda προκάλεσε τό ένδιαφέρον τής 
κριτικής άπό τό 1954/55 με τό La pointe courte, ό Alain Resnais άρχισε 
νά επιβάλλει ένα ύφος τό 1966 (Nuit et Brouillard, Toute la Mémoire du 
Monde), ό Louis Malle εργάστηκε γιά πρώτη φορά σε ταινία μεγάλου 
μήκους τό 1955 (σάν συνεργάτης τού Cousteau στήν ταινία Le Monde du 
Silence) καί ó Roger Vadim φανερώθηκε τό 1956 (Et Dieu Créa la Fem
me).

« Είναι άναμφισβήτητο ότι oí περισσότεροι κινηματογραφιστές πού 
ντεμπουτάρησαν μετά τό 1945 (όπως ό Réné Clément, ό Georges Rou- 
quier, ό André Michel) έβλεπαν τόν κινηματογράφο σάν κάτι περισσότερο 
άπό ένα άπλό επάγγελμα τόν έβλεπαν σάν ένα εκφραστικό μέσο μέ πολ
λαπλές δυνατότητες. Είχαν τή φιλοδοξία νά δημιουργήσουν ένα κόσμο μέ 
τά έργα τους » έγραφε ό Jacques Sicher. ’Αλλά δέν είχε φτάσει άκόμα ή 
στιγμή.

Στή Βραζιλία όταν άπέτυχαν οί φόρμουλες τών μεγάλων Στούντιο 
καί τών ήμιμέτρων, όταν ή chanchada μεταφέρθηκε στήν τηλεόραση χωρίς 
νά υπάρχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις γιά ελάχιστο άριθμό συνεργα
τών έγινε αισθητή ή άναγκαιότητα γιά τήν παραγωγή ταινιών μέ τολμηρά 
θέματα καί σύγχρονο ύφος· ή πίεση αύτή παρέσυρε ορισμένους καθιερω
μένους παραγωγούς καί έδωσε τήν ευκαιρία σέ νέους άνθρώπους νά ερ
γαστούν στόν κινηματογράφο. Οί βάσεις τής παραγωγής ήταν πολύ ταπει
νές, συνεργατικές σχεδόν όπως στό έργο OS Cafajestes (1962) τού νεοεμ- 
φανιζόμενου Rui Guerra- παραγωγός ήταν ένας άγνωστος τότε ήθοποιός 
ό Jece Valadào καί ή ταινία ήταν ολοφάνερα επηρεασμένη άπό τό γαλ
λικό κινηματογράφο καί τόν Antonioni. Ή  ήταν φιλόδοξες όπως στήν 
περίπτωση τού O Pagador de Promessas μιά παραγωγή τού Oswaldo 
Massaini σκηνοθέτη τής «chanchada». Μέ τά πλεονεκτήματα καί τήν εμ
πορική του έπιτυχία τό O Pagador des Promessas έδειχνε τήν ύπαρξη 
σκόρπιων θετικών στοιχείων πού άπό τήν καλλιέργεια καί τήν άνάπτυξή 
τους θά ξεπηδούσε ό νέος βραζιλιάνικος κινηματογράφος ή τό Cinema 
Novo όπως προτιμούν νά τό ονομάζουν εκείνοι πού όταν κάνουν τόν 
απολογισμό του θά προτιμούσαν νά τόν άπαλλαξουν από όλα εκείνα τά 
στοιχεία πού οέν ταιριάζουν μέ τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις ή τήν αι
σθητική τους. «Δέν είναι τυχαίο» γράφει ό Alex Viany, «πού στό O Pa
gador de Promessas συνεργάζονται ένας σκηνοθέτης, τέως βεντέττα τής 
Άτλαντίδας καί τού Βέρα Κρούζ, ένας σεναρίστας ειδικευμένος σέ ρα
διοφωνικές παραγωγές καί ένας ήθοποιός τού Βραζιλιάνικου Κωμικού 
Θεάτρου». Ό  άναγκαστικά ετερογενής χαρακτήρας τού νέου βραζιλιάνι- 
κου κινηματογράφου έπέζησε μέσα άπό προϊόντα όπως ή ταινία τού An
selmo Duarte πού άντανακλούσε «τή συλλογική εμπειρία πολλών ανθρώ
πων καί πλάνες πολλών χρόνων» καί μέσα άπό τήν πειραματική τόλμη 
τών νεοφερμένων (άξίζει να υπενθυμίζουμε μαζί μέ τόν Rui Guerra τόν 
συνεργάτη του Miguel Torres πού πέθανε σ' ένα άτύχημα λίγο καιρό άρ- 
γότερα) πού διαμορφώνονταν άπό τίς ποικίλες ξένες επιδράσεις.
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'Ανάμεσα σ' αυτούς είναι ó Paulo Cesar Saraceni με τό έργο Porto 
das Caixas (1963) πού ήταν άπογοητευτική συνέχεια τού Arraial do Cabo 
(1960) όπου είχε συνεργαστεί καί ό φωτογράφος Mario Carneiro ό Leon 
Hirzrman μέ τό μικρού μήκους 5 A  Pedreira (I960) σωστό μαθητικέ) έργο 
πάνω στό πρότυπο τού Αϊζεστάϊν- ó Joaquim Pedro de Andrade μέ τά 
έργα Couro de Gato (I960) καί Garrincha, Allegria do Povo (1962) μαθη
τής τού Réné Clair πού θά προσπαθήσει άργότερα νά άκολουθήσει τό 
ρεύμα τού cinéma vérité μέ άνισα άποτελέσματα ó Roberto Farias μέ τό 
έργο Assalto ao trem Pagador (1962) πού γέμισε μέ βραζιλιάνικα 
πρόσωπα καί καταστάσεις μιά ταινία μέ άμερικάνικο σκελετό· καί κυ
ρίως ό Glauber Rocha μέ τό έργο του Deus e o Diabo na Terra do Sol 
(1946) ένας καλλιτέχνης πού δύσκολα διαφαινόταν μέσα άπό τό δημαγω
γικό καί χαοτικό Barravento τού 1961.

Μετά τό Vidas Secas (1963) -ένα έργο γαλήνιας μορφωτικής σιγου
ριάς πού μπορεί νά συγκριθει μόνο μέ τό The Southerner (1945) τού Jean 
Renoir- καί κυρίως μετά τό Deus e o Diabo -  ένα έργο πού αποτελεί 
κορύφωση τής πολιτιστικής δραστηριότητας αλλά καί συνάμα άνακάλυψη 
καί επανάσταση μέ τήν πιό πλατιά καί λυτρωτική έννοια αυτών τών 
όρων- ή βραζιλιάνικη παραγωγή φτάνει σ’ ένα επίπεδο πού δύσκολα 
μπορεί πιά νά ξεπεραστεί. Τό έργο Noite Vazia δέν είναι τόσο άνοιγμα 
νέων οριζόντων όσο στήριξη καί τελειοποίηση τού κινηματογράφου τού 
Walter Hugo Khouri. Πετυχαίνει μιά τέλεια άρμονία τού διωνύμου 
ένόοσκόπηση-επικοινωνία καί μέ τό ζωντάνεμα τού δράματος τής άλλο- 
τρίωσης επικυρώνει τή σπουδαιότητα καί τή νομιμότητα τού καθολικού 
του οράματος μέσα στό βράζιλιάνικο πανόραμα. "Οπως ό Khouri ένας 
άλλος πρόδρομος τού νέου βραζιλιάνικου κινηματογράφου ό Roberto 
Santos επωφελείται άπό τή χειραφέτηση τού βραζιλιάνικου κινηματογρά
φου στόν τεχνικό τομέα, στίς ικανότητες τών συνεργατών, τή σύνθεση τού 
cast γιά νά πλουτίσει μέ μορφική τελειότητα καί εσωτερικότητα τήν δική 
του εκδοχή τού A Hora e a Vez de Augusto M at raga τού Guimaraes Ro
sa. Χωρίς νά προχωρήσουμε σε λεπτομέριες πάνω σ’ αυτό τό έργο θά 
υπενθυμίσουμε τό ντεμπούτο τού Lyiz Sergio Person μέ τό Sao Paulo
S.A. (1965) καί τού Walter Lima Jr. μέ τό Menino de Engenho (1966)· 
είναι άδύνατο νά άξιολογηθεί άκόμα ή χωρίς συνέχεια προσφορά τών 
σκηνοθετών αύτών πού άναμφισβήτητα έχουν ταλέντο.

Εμπόδια
Τά κυριότερα εμπόδια γιά τήν άνάπτυξη τού βραζιλιάνικου Cinema 

Novo γεννιούνται coró τή στάση εκείνων πού κατατάσσονται σέ ομάδες 
καί όμαδούλες βαφτίζοντας μιά σειρά άπό πράξεις μέ στενό επαρχιώτικο 
χαρακτήρα μέ τό αυθαίρετο καί άπομονωτικό όνομα «Cinema Novo»

α ) ’Επιμένουν γιά τό άσυμβίβαστο τού λεγάμενου «κινηματογράφου 
τού δημιουργού» μέ τίς δομές τού βιομηχανικού κινηματογράφου (πρίν 
άπό 20 χρόνια ό Luigi Chiarini διατύπωνε μέ σαφήνεια μιά ιδέα πού 
ξεκινούσε άπό τόν καιρό τού βουβού κινηματογράφου: « Ή  ταινία είναι 
τέχνη, ό κινηματογράφος είναι βιομηχανία» Σ ’ αύτη τήν άποψη στηρί



χτηκαν καί δημιούργησαν σκηνοθέτες όπως ό Chaplin, ό Lang, ό Fellini, 
ό Kazan, ό Visconti, ό Kurosawa, ό Godard κ.λ.π....)

6) Δείχνουν φοβία γιά την ξένη συνεργασία καί φτάνουν νά άρνούν- 
ται άκόμα καί τήν άξια τής πολυεθνικής συνεργασίας στά εύρωπακά 
πλαίσια.

γ) Δείχνουν φοβία γιά τόν κινηματογράφο-ψυχαγωγία τη στιγμή πού 
σ’ όλα τά κέντρα παραγωγής -άκόμα καί στίς ΕΣΣΔ  καί τίς χώρες πού 
βρίσκονται κάτω άπό τήν έπορροή της- έχουν άντιληφθεϊ ότι καμμιά κι
νηματογραφική βιομηχανία δέν μπορεί νά έπιζήσει μέ άποκλειστική δί
αιτα έργων πικρών, «κοινωνικών» ή έσωστρεφών.

δ) Ή  παραμόρφωση τού έργου από μιά μονολιθική σκέψη μέ άναλ- 
λοίωτη ιδεολογική άπόχρωση: σ’ αυτή μπορεί ν’ άποδοθεί ή έμμονή στό- 
θέμα τού μυστικισμού.

Ή πολιτιστική απομόνωση
Νά στέκεσαι άπέναντι στόν κόσμο καί όχι άπέναντι στό ειδικό 

όραμα τού κόσμο πού καταξιώνουν ιδεολογικές θεωρήσεις. Γι' αυτή του 
τή στάση άπέναντι στίς εικόνες καί τά πρόσωπά του ό Walter Hugo 
Khouri δέχτηκε επιθέσεις άπό όλους, κλείστηκε μέσα στά τείχη άόριστων 
προκαταλήψεων, κατηγορήθηκε γιά άπομόνωση καί άλλοτρίωση. Σέ 
παληότερη κριτική άναφερθήκαμε σ' ένα κείμενο τού Jean Leircus γιά νά 
ύπερασπίσουμε τό Noite Vazia «... Στούς περισσότερους άνθρώπους ή 
άρνηση ή ή υποστήριξη τών πνευματικών άξιών επενεργεί στήν πραγμα
τικότητα ώς ένα έπίπεδο βάθους, στό εσωτερικό τού εγώ πού συχνά είναι 
άνεξάρτητο άπό τίς προοπτικές σχετικά μέ τήν κοινωνική ζωή. Αυτή 
απαιτεί άκριβείς άπαντήσεις ενώ ή άμφιβολία καί ή αντίφαση φτάνουν 
στό βυθό τού είναι μας.

Μπορούμε άκόμα νά πούμε ότι ή άντίληψη πού έχουμε γιά τόν 
έρωτα γιά τήν ομορφιά κ.τ.λ. μάς ποτίζει πολύ πιό βαθιά· αυτές οί άντι- 
λήψεις μπορούν νά χαρακτηρίσουν πολύ καθαρώτερα τήν άλήθεια τών 
ιδεών μας άπ' ότι οί πράξεις τής πίστης, τής κοινωνικής δράσης κ.τ.λ.». 
Χωρίς άκριβείς άπαντήσεις γεμάτος άμφιβολίες καί άντιφάσεις ήταν καί 
ό Luiz Sergio Person στό έργο Sao Paulo S.A. ’Ανάμεσα στ’ άλλα κοινά 
σημεία πού έχει μέ τόν Khouri, ό άριστερός Person συγκινητικά πιστός 
στόν εαυτό του στούς δισταγμούς καί στά άναχωρητικά σημεία τού έργου 
του, ξεχωρίζει μέ τήν άρετή του νά ξυπνά «μία μεγάλη μάζα υπαρξιακής 
άναταραχής, συγκινησιακών μεταβολών καί κοινωνικής άλλοτρίωσης -  
τήν τραγική άναποφασιστικότητα εκείνων πού δέν διαλέγουν ποτέ». 
Ωστόσο άν εξετάσουμε τίς κριτικές τού Sao Paulo S.A. θά δούμε ότι οί 
νύξεις κοινωνικής κριτικής τού έργου έχουν μεγενθυθεϊ ώστε νά ταξινο
μηθεί καί ό Person στόν κατάλογο τών δημιουργών τού Cinema Novo, 
πού μηδενίζουν σχεδόν τήν τραγική σύγκρουση τού είναι μέ τόν κόσμο.

«Ή  ταινία είναι τέχνη, ό κινηματογράφος βιομηχανία». Ό  Κιαρίνι 
άπέδειξε ότι ό άδιάλλακτος διαχωρισμός τής τέχνης άπό τή βιομηχανία 
σημαίνει τήν υποστήριξη τών αιτημάτων τής μιάς καί τών δικαιωμάτων 
τής άλλης». «Τό καλλιτεχνικό αίτημα τείνει στή διαφοροποίηση τής μιάς 
ταινίας άπό τήν άλλη ενώ τό βιομηχανικό τείνει στό άντίθετο δηλαδή τήν 
δμοιομορφία».

339



340

Στό Cinema Novo ή ύπεύθυνη πολιτική τού άντιβιομηχανικού συμ
πλέγματος ουντέλεσε κατά παράδοξο τρόπο στην έξομοίωση τού πνεύμα
τος των ταινιών καί λειτούργησε σάν υποχθόνιο όργανο αλλοτρίωσης κά
νοντας νά ύπερισχύσει ή ευθύνη τού δημιουργού στό περιεχόμενο των 
προσώπων καί στό πλατύ νόημα των θεμάτων. Δραπετεύοντας άπό τό 
«φάσμα» τού κινηματογράφου-βιομηχανία καί άπό τά πετάγματα τής 
«υπερβολικής» ελευθερίας τού δημιουργού ό οπαδός τού Cinema Novo 
ζητά καταφύγιο στίς συνταγές σιγουριάς πού προσφέρει ό μαρξισμός 
διαμέσου τών ντόπιων ερμηνευτών του.

Εκθέτοντας τούς λόγους τής άντίθεσης τού διανοούμενου καί τού 
δημοκράτη ενάντια στήν «πολιτιστική άπομόνωση» ó Adonias Filho γρά
φει ότι «μέ τόν κατακλυσμό τής δραματουργίας καί τής μυθιστοριογρα
φίας άπό ελευθερίες οί δυό αυτές δημιουργικές δραστηριότητες έγιναν 
στοιχεία ζύμωσης πλάι στήν δεκτικότητα» ύποδείχνοντας ότι «ή φαντα
σία σάν μέρος τής διανοητικής λειτουργίας δέν υποφέρει τήν υποταγή 
στόν ιδεολογικό ολοκληρωτισμό. ’Αντιστέκεται καί μέ τήν άντίσταση 
άποδείχνει τούς δεσμούς μέ τήν επαναστατική διεργασία. 'Η κατάσταση 
πολέμου άνάμεσα στή νόηση καί τήν ιδεολογία βρίσκει τό πιό ισχυρό 
όπλο στή φαντασία -στούς -ψυχολογικούς διανοητικούς συντελεστές- καί 
στό όπλο αυτό οφείλεται ή ήττα τής δικτατορίας». Στό ίδιο κεφάλαιο 
όπου υμνεί τήν προσφορά τής τεχνολογίας καί τής βιομηχανικής έξέλιξης 
στόν κινηματογράφο καί στόν άγώνα του ενάντια σέ κάθε μορφή σκοτα
δισμού ό Adonias προσθέτει: «Προεκτείνοντας τή διεργασία τής νόησης 
στή διεργασία τής παραγωγής καί πλαταίνοντας έτσι τήν επαφή άνάμεσα 
σ’ αυτήν καί τό διανοούμενο, ό κινηματογράφος -πού μεταμορφώνεται σέ 
μιά νέα δημοκρατική πνοή αυξάνοντας καί βαθαίνοντας τή συνάντηση 
τής τέχνης μέ τούς καταναλωτές- δίνει νέα άξια στή δημιουργική φαντα
σία. Καί τής δίνει νέα αξία γιατί έξαιτίας τής τεχνολογικής καί βιομηχα
νικής οργάνωσης απαιτεί τήν λειτουργία τής φαντασίας σάν άπαραίτητη 
πρώτη ϋλη (...) Τό άξιοπαρατήρητο στίς σχέσεις τής τέχνης καί τής τε
χνολογίας (..) είναι ότι γιά πρώτη φορά μιά βιομηχανία μεγάλης δημοτι
κότητας έξαρτάται άπό τή δημιουργική φαντασία...» Καί προσθέτει: « 'Η  
πολιτιστική άπομόνωση επιδρά πάνω στή φαντασία πού κινεί τόν κινη
ματογράφο -  τόν κινηματογράφο πού όραματοποιεί τή φαντασία γιά 
τούς ίδιους τούς καταναλωτές του- διαφθείρει τήν πρώτη ϋλη σάν νά 
άνακατεύει νερό στό πετρέλαιο. Καί ή φαντασία είναι αυτή πού μέ τήν 
ελευθερία τής δημιουργίας -αυτήν πού άπαιτεί ή ψυχολογική της προέ
λευση- οριστικά μακριά άπό τήν ιδεολογία πού επιβάλλει ή πολιτιστική 
άπομόνωση. Χαρακτηρίζει τόν κινηματογράφο σάν τέχνη εξασφαλίζοντας 
τήν επαφή του μέ τούς καταναλωτές. 'Η  μεγάλη προσπάθεια τού δια
νοούμενου, τού άνανεωτή «σχεδόν ένας πόλεμος γιά τήν άναγνώριση, 
απευθύνεται πρός τόν καταναλωτή-θεατή». νΑς προσθέσουμε όμως ότι ή 
κατανάλωση δέν μπορεί νά προγραμματιστεί, νά καθοριστεί άπό τόν δια
νοούμενο ή τόν καλλιτέχνη. Ό σοι τό προσπάθησαν νόθεψαν τό βασικό 
μέσο γιά τήν άπόκτησή της, τήν ελευθερία. Στό χωρίς όρια πανόραμα τού 
νέου κινηματογράφου ή «τάση τού Cinema Novo» -πού ενέχει έξαιτίας 
τής πρακτικής καί βιαστικής θεωρητικοποίησης τά σπέρματα τής κατα
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στροφής του - ενεργεί σάν ο π λ ο πολιτιστικής απομόνωσης. Ό  άνανεωτής 
πού ισχυρίζεται ότι έχει προδιαγράφει τούς στόχους του κί ότι μπορεί νά 
επιβάλλει στήν κριτική τις μεθόδους καί τούς σκοπούς του, είναι ένα 
αντιφατικό πρόσωπο. Τό ξεπέρασμα αυτής τής άντίφασης καί ή πορεία 
πρός τό κοινό με σκοπό μιά εθνική κουλτούρα λογικά έπιρεασμένη από 
τις σταθερές τής παγκόσμιας κουλτούρας είναι ο δρόμος πού πρέπει ν' 
ακολουθήσει τό Cinema Novo γιά νά γίνει πραγματική καινοτομία καί ν' 
άνταποκριθεί στις προσδοκίες τών ξένων παρατηρητών πού δεν διακυ- 
βεύουν τό γόητρό τους ύποκύπτοντας στήν εφήμερη λάμψη ενός φεστι
βάλ.

ΥΠ Ο ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ

1 ) Chanchada: είδος μουσικής κωμωδίας τής λαϊκής κουλτούρας πού συχνά βασί
ζεται σέ σκετς καί δημοφιλείς ήρωες τού ραδιοφώνου.
2) Cesare Zavattini: « ’ Ανασκόπηση τού Ιταλικού  Κινηματογράφου». Δεκέμβριος 
1952
3) Σχετικά μέ τό  Noite Vazia υπενθυμίζουμε ότι ή χρήση τώ ν νεκρών χρόνων είναι 
«ισοδύναμη μέ τό suspense στά έργα υπαρξιακής άγωνίας» καί μπορεί νά θεωρη
θεί «Σάν σταθερά τού σύγχρονου κινηματογράφου πού συνεπάγεται δυό άποτελέ- 
σματα φαινομενικά μόνο αντιφατικά: τήν σύμπνοια μέ τήν ένταση τού θεατή από 
τήν οποία συνάγεται τό  φαινόμενο προβολή-ταντιση  πού κανένα φίλμ δέν μπορεί 
vît παραγνωρίσει χωρίς τόν κίνδυνο νά γίνει άπρόσιτο καί τήν αποστασιοποίηση  
πού οδηγεί στήν αύτοανάλυση καί τόν στοχασμό», I Απρ ιλ ίου  1965.
4) Σημειώστε παραγωγός τού O Pagador des Promessas, Oswald Massaini καί ó 
παραγωγός τού Assalto a ο Tom Pagador. Herbert Richers δέν έτρεφαν πολλές 
ψευδαισθήσεις γιά τήν άποδοτικότητα τού είδους.
5) "Ενα άπό τά φίλμ μικρού μήκους πού περιέχονταν στά «Cinco Veres Favela» 
μιά παραγωγή τού Λαϊκού Κέντρου Κουλτούρας, τό  1962.



G U STA V O  D A H L

Μιά τέχνη στέ|ν άναζήτηση τής άνθρώπινης άλήθειας 
’Εξέλιξη καί προβλήματα τής κινηματογραφικής υπόθεσης.

Ή  υπόθεση είναι τό στοιχείο εκείνο τού φιλμ πού ορίζεται πιό δύσ
κολα. Ιστορία, άφήγηση, θέμα, πλοκή, σενάριο, υπόθεση είναι λέξεις πού 
μπορούν νά υπονοούν μιά είδηση τών εφημερίδων ένα κλασικό έργο τής 
λογοτεχνίας, μιά παιδική άνάμνηση, μιά κοινωνιολογική έρευνα, μιά φι
λοσοφική σκέψη ή μιά ονειρική έμμονη ιδέα. 'Αν θέλουμε νά κάνουμε 
μιά διάκριση ανάμεσα στούς πολύ συγγενικούς όρους υπόθεση, σενάριο, 
τεχνική σκηνοθεσία μπορούμε νά πούμε ότι τό πρώτο είναι ή έκθεση μιας 
κατάστασης τό δεύτερο ή άνάλυση καί τό τρίτο ή μεταφορά αυτής τής 
άνάλυσης σέ όρους τής κινηματογραφικής γλώσσας. Ή  σκηνοθεσία είναι 
ή συγκεκριμενοποίηση αυτής τής μεταφοράς καί τό μοντάζ ή κριτική επι
λογή αυτής τής συγκεκριμενοποίησης. Βλέπουμε άμέσως ότι άπό τά διά- 
φορα στοιχεία ενός φιλμ, τό θέμα είναι τό λιγότερο κινηματογραφικό: 
χωρίς όμως καί ν' αποκτά λογοτεχνικό χαρακτήρα ή νά γίνεται άλλο εί
δος, θεατρικό έργο λ.χ. Στό θέατρο ή δράση προχωρεί μέ τύν διάλογο, 
ένα καθαρά λογοτεχνικό στοιχείο. Στον κινηματογράφο ό διάλογος μπο
ρεί νά προχωρήσει τό μύθο μά τις πιό πολλές φορές αυτός είναι αύτάρ- 
κης γιατί περιγράφεται μέ όλη την άφήγηση.

Ή  υπόθεση είναι μιά διαδοχή καταστάσεων άπ’ όπου μπορεί νά λεί
πει όλότελα ό διάλογος ή νά υπάρχει μόνο σποραδικά ενώ οί τυχόν αρε
τές τής λογοτεχνικής περιγραφής θά περάσουν άπαρατήρητες άφού τε
λικά ή δράση στήν τελική μορη ή της θά έχει περιγράφει μέ μέσα ολωσ
διόλου διαφορετικά όπως είναι ή εικόνα καί ί) λόγος.
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Γό νφος κάνει τό περιεχόμενο
Ό  Χόρχε Λούϊς Μπόρχες έχει γράψει ένα πρωτότυπο σενάριο ειδικά 

γιά τόν κινηματογράφο με θέμα τούς compadritos. Τό θέμα αυτό στή λο
γοτεχνική μορφή του εχει τις άρετές πού έκαναν τόν Μπόρχες συγγραφέα 
διεθνούς φήμης. Στήν κινηματογραφική του μορφή όμως οι ιδιότητες αυ
τές πιθανόν νά λείπουν γιατί όταν βλέπουμε πάνω στήν οθόνη ένα διή
γημα πού έγινε ταινία τό βλέπουμε περιγραμμένο, μεταγραμμένο, άφηγη- 
μένο από τόν σκηνοθέτη καί όχι τόν σεναριογράφο. Είναι ή περίπτωση 
τού έργου «Hangmen also die» («Κ α ί oí δήμιοι πεθαίνουν») πού έγραψε 
ό Μπρέχτ κί σκηνοθέτησε ό Φρίτς Λάνγκ χωρίς τό παραμικρό μπρεχτκό 
στοιχείο- έτσι τό όνομα τού Μπρέχτ άναφέρεται στούς τίτλους τής ται
νίας μόνο γιά τήν πατρότητα τής ιδέας.

"Ολα αύτά μάς οδηγούν στή διαπίστωση τού βασικού προβλήματος: 
αυτός πού μιλά, πού λέει κάτι στό φιλμ είναι ό σκηνοθέτης- αύτός είναι 
ό δημιουργός των μορφών πού ύστερα μέ τήν προβολή τους στήν οθόνη 
σημαίνουν κάτι. «Ή  κεντρική ιδέα είναι μιά σειρά άπό τράβελλινγκ» 
έλεγε ό Luc Moullet στό γνωστό του άρθρο γιά τόν Samuel Fuller1 εκ
φράζοντας μέ λακωνικό καί κατηγορηματικό τρόπο τήν προτεραιότητα 
καί τήν άποκλειστικότητα τής σκηνοθεσίας σάν μέσο κινηματογραφικής 
έκφρασης. Στόν κινηματογράφο όπως καί στή μουσική -περισσότερο άπ' 
ότι στίς άλλες τέχνες- τό θέμα, ή κεντρική ιδέα, τό περιεχόμενο, τό μύ- 
νημα, ή σημασία, τό νόημα γίνονται άπό τό ύφος. Ή  πρώτη ύλη ενός 
φίλμ δέν είναι ή πλοκή του αλλά ή παρουσία πραγματικότητας πού αυτή 
ή πλοκή άνακινεϊ. Ό  Resnais έκανε μιά πολύ σωστή σύγκριση όταν είπε 
ότι χρησιμοποιεί τό θέμα τών έργων του ίίπως ένας μουσικός -ό  Bartok ή 
ó Villa Lobos- θά χρησιμοποιούσε ένα φολκλορικό μοτίβο: σέχν μιά άρχή 
πού μετά άπό παραλλαγές κχχί επεξεργασίες ένσωματώνεται όλότελα στό 
προσωπικό ύφος. Τό θέμα δέν είναι άχρηστο ούτε σημαντικό είναι μόνο 
άναγκαίο. 'Υπάρχει ένα είδος κινηματογρέχφου, ό Βορειοαμερικάνικος 
τής μεγάλης φάσης 1925-45 όπου οϊ ταινίες έφταναν στό σκηνοθέτη μέ 
θέμα ήδη διαλεγμένο, σκηνοθετικές οδηγίες έτοιμες καί προκαθορισμένο 
cast. ’Εκείνος άνεπηρέαστος άφομοίωνε στό ύφος του όλα αύτά τά στοι
χεία καί στό τέλος μιά τελείως ξένη ιστορία φαινόταν σάν νά ήταν γραμ
μένη άπό αυτόν. Όλα αύτά δημιούργησαν μιά άντίληψη τού κινηματο- 
γράφου σύμφωνα μέ τήν οποία ή δράση δέν θεωρείται πιά μιά αφηγημα
τική πρόοδος άλλά ή υλική μετακίνηση τού ήθοποιού-ήρωα στό κάδρο. 
Ή  δράση ήταν ή κίνηση καί ή κίνηση ήταν τό νόημα τού πλάνου: τό 
φίλμ ήταν μιά διχχδοχή κινήσεων. Ή  Τζήν Σήμπεργκ - Πατρίτσιχχ επανα
λαμβάνοντας τή χαρακτηριστική κίνηση τού Μπελμοντό - Μις στό φινάλε 
τού Μέ κομμένη τήν εινάσα εκφράζει τό άνχότερο επίπεδο τής ερωτικής 
πραγμάτωσης, σάν ενσάρκωση τών άρετών τού άλλου μετά άπό τόν συν
ειδητά προκαλεσμένο φυσικό θάνατό του. Καί χιλιάδες άλλα παραδεί
γματα. Ή  κίνηση τού Ντήν Μάρτιν στό Pío Μπράβο πού κλείνει τό στε
γνό καί πικρχχμένο άπό τήν θελημχχτική αποχή στόμα του. είναι φορτι
σμένη μ' όλη τήν άνθρωπιά τών μυθιστορημάτων τού Μαλρώ καί τού 
Σαίν-Έξυπερύ. Πρόκειται γιά τόν κινηματογράφο τής φυσικής δράσης. 
Καί τού δέρματος. Μιά ύργή άνταύγεια στό πρόσωπο τής Μπριζίτ-
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Ζουλιέτ οτό Καί ό Θεός έπλασε τή γνναίκα έκριχζει την εξίσωση «αισθη
σιασμός σύν σύγχυση ’ίσον διαθεσιμότητα» · συχνό καί αναγκαίο σύν
δρομο τής ανασφάλειας, τής ανησυχίας καί τής διάθεσης ενός άνδρα καί 
μιας γυναίκας είναι ή αντίδραση τού δέρματός τους: Βλέπε 77/ ξαόελψια 
καί τήν αρχή τού Χιροσίμα, αγάπη μον.

Ή  πραγματικότητα βρίσκεται οτά εξωτερικά της φαινι'ψενα καί ό 
κινηματογράφος είναι ή τέχνη πού αποκαλύπτει καί μεταδίδει τις συνγκι- 
νήσεις καί τά αισθήματα πού υποφώσκουν σ' αυτά καί σέ μάς. Ό  σκη
νοθέτης είναι ό έξιλαστής αυτής τής πράξης συμπάθειας, Πυθία πού δέ
χεται καί ιερέας πού άποκρυπτογραφεϊ τό μυστήριο τής πραγματικότη
τας.

Ή γλώσσα τον όημιονργον

Αυτή ή αίαθαντική άντίληψη πού γίνεται άπό ερεθισμούς τών αισθή
σεων, συγκινήσεις καί αισθήματα άντιστοιχούσε τέλεια στό επίπεδο πού 
είχε φτάσει ή εξέλιξη τής κινηματογραφικής έκφρασης. 'Υποχρέωνε τον 
σκηνοθέτη νά βρει ή νά επινοήσει τά μέσα πού θά άποδίδουν συγκεκρι
μένα τήν αίσθησή του γιά τόν κόσμο. Ό  κινηματογράφος δημιούργησε 
τούς όρους τών διάφορων άπαντήσεων πού δόθηκαν σ' αυτό τό πρόβλη
μα.

Όταν εξαντλήθηκαν οί μορφικές άναζητήσεις καί υλοποιήθηκε ή τέ
λεια ταύτιση τού ύφους μέ τόν καλλιτέχνη άποκαλύφθηκε μιά νέα διά
σταση τού σκηνοθέτη: ή διάσταση τού δημιουργού. Δέν κρινόταν πιά ό 
καλλιτέχνης μέ τήν οξύτητα ή τήν ορθότητα τής άντίληψής του γιά τήν 
πραγματικότητα άλλά μέ τήν οξύτητα ή τήν ορθότητα τής κρίσης του 
πάνω σ' αυτήν τήν πραγματικότητα. Χωρίς νά πάψει να είναι σωματικός 
ό κινηματογράφος έγινε καί ήθικός'χωρίς νά πάψει νά είναι αισθητικός 
έγινε καί στοχαστικός.

Γιά όσους πιστεύουν στή διαλεκτική είναι συναρπαστική ή διαπί
στωση ενός φαινομένου τής εξέλιξης: όταν φτάσει στό απώτερο σημείο 
άπό τήν άφετηρία του, τό προτσέσο επαναλαμβάνει τό πρώτα του βή
ματα άλλά σ' ένα επίπεδο τόσο άνώτερο πού δυσκολευόμαστε να τό άνα- 
γνωρίσουμε. Οταν οί άδελφοί Λυμιέρ κινηματογραφούσαν τήν έξοδο τών 
εργατών ή τόν ερχομό μιάς άτμομηχανής ό κινηματογράφος άποκάλυπτε 
τήν ικανότητά του νά καταγράφει τήν πραγματικότητα. Γυρίζοντας έναν 
κηπουρό πού δεινοπαθούσε άπό ένα ζωηρό χαμίνι καί τήν ποτιστική συ
σκευή του ανακάλυψαν ότι ή μηχανή εκτός άπό τήν καταγραφή τής πρα
γματικότητας κάνει καί τήν άη ήγηση μιάς ιστορίας. Έτσι καθιερώθηκε ή 
σχέση άνέχμεσα στήν υπόθεση καί τό φιλμ. Ή  δυνατότητα τής άφήγησης 
δημιούργησε τήν άναγκαιίιτητα μιάς γλώσσας. Ή  άναζήτηση αυτής τής 
γλώσσας άποτελεί τήν ιστορία τής κινηματογραφικής τέχνης καί καθορί
ζει τόν τρόπο τής άη ήγησης. Τό νόημα τού φιλμ οφείλεται στή γλώσσα, 
στή χρήση της καί τόν πλουτισμό της άπό τόν σκηνοθέτη. Τό σπουδαίο 
δέν ήταν τό τί θά πει ι'χλλιχ τό ότι θά κατορθώσει νά μιλήσει. Ό ταν  έγινε 
αύτή ή δουλειά ή ταινία βρέθηκε πάλι μπροστά στήν υπόθεση άλλά χωρίς 
τήν προηγούμενη άγνοια: είχε πιά τή συνείδηση ότι μπορεί άλλά και ότι
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ξέρει νά άφηγηθει μιά ιστορία. Ή  κατάχτηση μιας γλώσσας δημιούργησε 
τήν άναγκαιότητα τής χρήσης της. Δεν ήταν πιά άρκετό νά μιλήσει κα
νείς· έπρεπε νά λέει καί σημαντικά πράγματα. Τότε ήταν πού ό Ροσσελ- 
λίνι έκανε τό Ρώμη, ’Ανοχύρωτη Πόλη.

Ή πειθαρχία τής πραγματικότητας.

'Η ελευθερία πού κέρδισε ό καλλιτέχνης κατακτώντας μιά γλώσσα 
τόν καθιστούσε ολοκληρωτικά υπεύθυνο άπέναντι στό δημιούργημά του. 
Ό  άρχικός περιορισμός τής επιλογής ενός θέματος χαρακτηρίζει πιά τόν 
δημιουργό κτί άποτελεΐ ένα στοιχείο τού ύφους του. ’Έτσι ώστε είναι 
δυνατό νά πρακολουθήσει κανείς τήν πρόοδο ενός καλλιτέχνη -  ξέροντας 
ώστόσο οτι μόνο διαμέσου τής μορφής ένα θέμα μετατρέπεται σέ περι
εχόμενο- μέσα άπό τίς υποθέσεις τών έργων του. Μονοπάτια τής Δόξας, 
Σπάρτακος, Αολίτα, καί Dr. Strangelove καί μέ τό λογοτεχνικό περιεχό
μενο αυτών τών έργων μπορεί νά διαισθανθεί τή στάση τού Κιούμπρικ 
άπέναντι στόν κόσμο. Ό  ’Ωραίος ’Αδιάφορος, ή Λ όλα καί οί Όμπρέλλες 
τού Χερβονργον μιλούν γιά τή στάση τού Ντεμύ. ΟΕ θεαματικές διαφορές 
άνάμεσα στά έργα La Sfida καί 7α χέρια πάνω όαι' τήν πόλη σημαδεύουν 
τό δρομολόγιο τού Ρόζι όπως οι διαφορές άνάμεσα στό Cruz na Prace 
καί Deus e o Diabo τό έργο τού Ρόχα. 'Η  μέθοδος αυτή μπορεί νά εφαρ
μοστεί στή μελέτη οποιοσδήποτε σύγχρονου δημιουργού.

Οί ρόλοι άντιστράφηκαν άνάμεσα στήν υπόθεση καί τή σκηνοθεσία 
καί συμπτωματικά τό φίλμ -στή συνεχή άντίφαση τού πλαστικού καί τού 
αφηγηματικού στοιχείου του - πλησίασε στό μυθιστόρημα. Ό  διάλογος 
γίνεται ολοένα πιό σημαντικός καί ή εικόνα εξαγνίζεται, όπως στόν Ά ν -  
τονιόνι, φτωχαίνει, όπως στόν Μπρεσσόν ή διαλύεται, όπως στόν Rouch. 
’Ακόμα κι όταν ή εικόνα παραμένει περίτεχνη, όπως στόν Βισκόντι, δέν 
παρασύρεται σέ μορφικά παραληρήματα αλλά, όπως στόν Μπέργκμαν 
καί στόν Φελλίνι, -τούς κατ' εξοχήν μή σύγχρονους σκηνοθέτες- υποτάσ
σεται στήν αυστηρή πειθαρχία τής πραγματικότητας.

Ή πραγματικότητα δέν είναι ανώδυνη

Μέ τόν ίδιο τρόπο πού μετά άπό μιά μακρόχρονη άναζήτηση τής 
γλώσσας ό κινηματογράφος ξαναβρήκε τήν άφηγηματική του ικανότητα, 
ξαναβρήκε καί τήν περιγραφική. Καί μέ εκατό χρόνια καθυστέρηση σέ 
σχέση μέ τή λογοτεχνία επιχείρησε τήν άναζήτηση τής πραγματικότητας. 
Ό  Άντρέ Μπαζέν, πού ξεκίνησε δικαιολογημένα τίς μελέτες του άπό τό 
κρίσιμο αύτό σημείο τής εξέλιξης τού κινηματογράφου, διέκρινε δυό τά
σεις στίς δεκαετίες άπό τό 1920 ώς τό 1940: τούς σκηνοθέτες πού πι
στεύουν στήν εικόνα καί κείνους πού πιστεύουν στή πραγματικότητα. 
Στούς τελευταίους κατατάσσονται ό Φλαέρτυ, ό Μουρνάου καί ό Στρό- 
χαίμ. Οί άλλοι βρίσκονται στήν πρώτη κατηγορία. Ή  πίστη τους στήν 
εικόνα εκδηλώνεται άπό τό φορτίο εκφραστικότητας πού προσδίδει ή 
αναπαράσταση στό παριστώμενο πράγμα.
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Λυτή ή διαδικασία τής φόρτισης συνεπάγεται τήν παραμόρφωση τής 
πραγματικότητας. Πλαστικά ή παραμόρφωση παίρνει τή μορφή ενός έξ- 
πρεσσιονισμού τής εικόνας, πού κερδίζεται με τό φωτισμό, τή σύνθεση, 
τά σκηνικά κ.λ.π. ’Αφηγηματικά, γίνεται μέ τά τεχνάσματα τού μοντάζ 
πού δημιουργούν « μιά αίσθηση πού οί εικόνες δεν περιέχουν άντικειμε- 
νικά καί πού προέρχεται άποκλειστικά άπό τή σχέση μεταξύ τους»2

Ά π ο  τούς τρεις σκηνοθέτες πού άναφέραμε, ό Μπαζέν ξέρει ότι 
μόνο ό Στρόχαϊμ μπορεί νά θειυρηθεί ρεαλιστής. Ό  Φλαέρτυ βρισκόταν 
πολύ κοντά στήν άνθρωπολογία, ό Μουρνάου πολύ κοντά στό ρομαντι
σμό. Ό  Στρόχαϊμ είναι μιά εξαίρεση καί ό άναχρονιστικός ρεαλισμός του 
δέν άντιστοιχεί στήν εποχή του. Ά ν  τό έργο Greed γινόταν σήμερα θά 
τού χρειαζόταν ή ίδια άκριβώς γλώσσα μέ τήν προσθήκη τού λόγου καί 
τών θορύβων. Καί όλα μάς δείχνουν ότι μετά τά σαράντα χρόνια ή 
δρι'ιση αυτή θά μπορεί νά επαναληφθεί μέ λιγοστές άλλαγές. ’Ά ν  προσ
παθήσει νά καταλάβει κανείς τήν ζωγραφική τού informel ξεκινώντας 
άπό τίς θαλασσογραφίες πού ζωγράφισε ό Τάρνερ στά μέσα τού περα
σμένου αιώνα δύσκολα θά μπορούσε νά καταλήξει στήν κατανόηση τής 
ζωγραφικής τού Γουόλς ή τού Μπούρρι. Τό ίδιο θά γινόταν άν κάποιος 
προσπαθούσε νά καταλάβει τόν Άντονιόνι ξεκινώντας άπό τόν Στρόχαϊμ. 
Ά π ό  ιστορική άποψη βλέπουμε ωστόσο καθαρά ότι ό κινηματογράφος 
στήν άνήσυχη άναζήτηση τής μορφής του πίστεψε τόσο στήν εικόνα -καί 
πιστεύοντάς την παραμόρφωνε τήν πραγματικότητα- πού στό τέλος ήταν 
πραγματική καί ή έκφραση αυτής τής παραμόρφωσης. Ό  γύφ>ος τών το- 
πείων πού στύνονται στά θέατρα καί οί παραμορφωμένες κολόννες καί 
τά δάπεδα όπου περιπλανιέται ό πολίτης Καίην είναι κι αυτά πραγματι
κότητα. Στό σημείο αυτό καί μόνο ή πρωτοβουλία μιάς ματιάς στήν ίδια 
τήν πραγματικότητα, όπως παρουσιάζεται σέ όλον τόν κόσμο, θά άποτε- 
λούσε επανάσταση. Πραγματικά όταν ό Βισκόντι μετέφερε στήν ’Ιταλία 
μιά ιστορία μέ απιστίες καί φόνους —Ο ταχυδρόμος χτυπά πάντα όυό 
φορές- άλλά τήν κινηματογράφησε μέσα σέ θεατρικούς χώρους ή φασι
στική λογοκρισία απαγόρεψε τό έργο. Ή  άκαταστασία τών σωρών άπό 
άπλυτα πιάτα μαζί μέ τήν σκληρή ομορφιά τής Κλάρας Καλαμαϊ, θεωρή
θηκε άνατρεπτική. Καί έτσι ήταν.

Οί νηφάλιοι στοχαστές έχουν τήν τάση νά ταυτίζουν τή βλακεία μέ 
τό ηασισμύ. Ά λλά  οί άγροϊκοι υπάλληλοι τής λογοκρισίας κατάλαβαν 
αρκετά γρήγορα ότι ή πραγματικότητα δέν είναι άνώδυνη. Πάλλεται καί 
δονείται άπό ένα εσωτερικό ρεύμα πού ονομάζεται Ιστορία.

Ένας άνθρωπος κλεισμένος σ ’ ένα δωμάτιο μπορεί νά θεωρεί πρα
γματική τήν υποκειμενική άντίληψη τών πραγμάτων· άν όμως βγει στό 
δρόμο τό όραμα αυτό συσχετίζεται μέ τήν καθαυτή ύπαρξη τών πραγμά
των έξω άπό τό κεφάλι του καί μέ άλλες υποκειμενικές απόψεις. Στό 
δρόμο τά κοκκινωπά άλογα τού Πάολο Ούτσέλλο έχουν χρώμα άλύγου 
καί φέρνουν τόν πέλεμο όχι αυτόν πού εξωραΐζει ή τέχνη άλλά εκείνον 
πού σκορπάει δυστυχία καί θάνατο. Ή  πραγματικότητα άμφισβητεί τά 
πάντα καί χωρίς νιϊ αποκλείει τίποτα προκαλεί τή συμμετοχή. Στό δρόμο 
εγώ είμαι εγώ άλλά είμαι καί εγώ άνάμεσα ατούς άλλους, είτε τό θέλω 
είτε όχι. Ή  τύχη τών άλλων μπορεί νά μή μέ ενδιαφέρει άλλά ή δική μου
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δέν είναι ξέχωρη άπό τή δική τους.’Ακόμα καί ή άδιαφορία μου έχει 
συνέπειες· όταν διαχωρίζω τή θέση μου άπό τούς άλλους θά γίνουν 
εχθροί μου. Νά πιστοποιώ λοιπόν την πραγματικότητα, να την άπογυ- 
μνώνω άπό άπρόσιτες ουσίες καί άστάθμητα μυστήρια είναι μιά ήθική 
στάση. Γι' αυτό καί ή ευθύνη τού καλλιτέχνη είναι μιά εύθύνη πρός τό 
ίδιο του τό έργο καί πρός τήν πραγματικότητα καί οί υποχρεώσεις του 
είναι πρός τήν ίδια του τή τέχνη, τή ζωή τήν κοινωνία καί τήν Ιστορία.

Ή ευθύνη τον κινηματογραφιστή.

Οί σχέσεις άνάμεσα στήν άναζήτηση τής κινηματογραφικής γλώσσας 
καί τήν άναζήτηση τής πραγματικότητας μετά τήν κατάκτηση τής γλώσ
σας είναι καθοριστικές γιά τό στοιχείο υπόθεση όσο κι άν φαίνονται 
άνεξάρτητες. Πρέπει νά καταλάβουμε ότι ή ήθική εύθύνη μιάς τέχνης 
μπορεί νά άποκτήσει μιά πληρότητα μόνο όταν έξαντληθούν οί εκφρα
στικές της δυνατότητες. Ό χι γιατί δέν υπήρχε πρίν άλλά γιατί ή άξιολό- 
γησή της είχε υποταχθεί στήν επιτακτική άνάγκη τής άναζήτησης μιάς 
γλώσσας. Παρ' όλο πού μερικοί καθυστερημένοι έχουν συνδέσει τήν ιδέα 
τού κινηματογράφου μέ τό διαμέρισμά καί τήν ταχύτητα -κινηματογρα
φικά θέματα γι’ αύτούς είναι αύτά πού έχουν πολλά πηγαινέλα καί 
πολλά επεισόδια- ή υπόθεση παραμένει τό μόνο στοιχείο τού φίλμ πού 
είναι όλότελα ξένο μέ τήν κινηματογραφική γλώσσα. ’Αλλά γιά νά μπο
ρέσουμε νά διακρίνουμε τή γλώσσα άπό τά θεματικά στοιχεία χρειάστηκε 
πρώτα νά δημιουργηθεϊ αυτή ή γλώσσα καί νά έντοπίσει σάν πηγή τής 
πρώτης ύλης της τήν πραγματικότητα γιά νά άνάλάβει τίς ευθύνες της 
άπέναντι στύν κόσμο καί στόν εαυτό τους πού καθρέφτιζε τόν κόσμο. Οί 
παραπέρα εξελίξεις τού κινηματογραφικού ρεαλισμού και οί άλλοιώσεις 
πού θά ύποστεί έξαιτίας τής συνείδησης αυτής τής ευθύνης -δηλαδή ό 
τρόπος μέ τόν όποιο ό καλλιτέχνης θά καταλήξει νά μή θεωρεί πιά 
άδιαίρετη αύτή τήν πραγματικότητα άλλά νά παίρνει μιά θέση πάνω σ’ 
ό,τι θεωρεί ψέμμα κί ό,τι άλήθεια σύμφωνα μέ τήν εξελικτική άντίληψη 
τής ιστορίας ή μέ τό πέρασμα τού ρεαλισμού άπό τό φαινομενολογικό 
(Porto das Caixas). στό κοινωνικό (Vidas Secas) καί μετά τό πολιτικό 
(Deus e o Diabo) επίπεδο, oí εξελίξεις λοιπόν αύτές μαρτυρούν τή σημα
σία τού είδους τής υπόθεσης τού έργου μετά τήν κατάκτηση τής γλώσσας. 
Αλλά αύτές οί έξελίξεις είναι άκόμα ζωντανές καί παρ' όλο πού άποτε- 

λούν τό σημαντικότερο στοιχείο τού σύγχρονου κινηματογράφου, ή με
λέτη τους είναι πρώιμη. ’Αρκεί νά πούμε ότι μετά τόν Πολίτη Καιην ή 
υπόθεση άποκτά ένα χαρακτήρα πού θά διατηρηθεί καί στό μέλλον: εί* · ti 
ό πρώτος σταθμός μιάς διεργασίας μέ σκοπό τήν μετατροπή μιάς άποψης 
τού κόσμου σέ έργο τέχνης, νά δώσει δηλαδή συγκεκριμένη μορφή σέ μιά 
άφηρημένη ιδέα. Είναι ή πρώτη στιγμή τής σταδιακής αύτής μορφοποίη
σης, είναι ή μεταμόρφωση μιάς ποιητικής, κοινωνικής καί φιλοσοφικής 
σύλληψης σε πρόσωπα καί καταστάσεις. Θά ήταν επιφανειακό, άβάσιμο 
καί μάταιο νά επιχειρήσουμε νά προδιαγράφουμε αύτή τή στιγμή όπως



348

καί όλες τίς άλλες στιγμές τής όιεργασίας τής καλλιτεχνικής όημιουργίας. 
Τή στιγμή πού θά προσπαθούσαμε νά τήν τοποθετήσουμε μέσα σέ λογικά 
πλαίσια Ηά έχανε τήν απαραίτητη προϋπόθεση τής ύπαρξής της δηλαδή 
τήν ελευθερία. Ή  κωδικοποίηση θά συνεπαγόταν τό τέλος τής τέχνης καί 
τή γέννηση μιάς επιστήμης τών μορφών. Ή  τέχνη έχει πολύ δρόμο άκόμα 
ώσπου νά εξαντλήσει τίς δυνατότητές της κι έτσι δέν υπάρχει άνάγκη νά 
ακολουθήσει αυτό τό δρόμο. Μιά καί ή εξέλιξη τής τέχνης καί τής κοι
νωνίας είναι παράλληλες είναι πιθανό νά δημιουργηθεϊ ή επιστήμη αύτή 
τής μορφής όταν θά είναι άναγκαία. Δέν χρειάζεται λοιπόν νά έπέμβουμε 
στή διεργασία τής δημιουργίας τής υπόθεσης· μένει όμως νά εξετάσουμε 
τίς συνέπειές της άπό τή στιγμή πού στήν υπόθεση -όταν άκόμα όλα 
είναι πολύ απλά- βρίσκονται εναργέστερες οί θέσεις τού κινηματογραφι
κού δημιουργού.

Ή κοινωνική λειτουργία τον καλλιτέχνη

Μπορούμε νά προσδιορίσουμε μιά διαλεκτική σχέση άνάμεσα στή 
ζωή, τήν κοινωνία καί τήν ιστορία όπως καί άνάμεσα στήν ποίηση, πολι
τική καί τήν ήθική άνάμεσα στό αίσθημα, τή συνείδηση καί τήν αύθεντι- 
κότητα. Καί νά φανταστούμε τόν καλλιτέχνη πού προσπαθεί νά πραγμα
τοποιήσει τή σύνθεση τών όυνθέσεων, άνάμεσα στήν αυθεντικότητα, τήν 
ήθική καί τήν ιστορία. Στό βάθος ό καθένας ξέρει ότι ό Χρυσός Αιώνας 
θά έρθει όταν ή αύθεντικότητά του θά συμπίπτει μέ τήν αύθεντικότητα 
τών άλλων παίρνοντας τή μορφή της ’Ηθικής καί αύτή θεσμοποιημένη 
ιστό τό Κράτος θά συμπίτπει μέ τό νόημα τής ιστορίας πού είναι ή ελευ
θερία τού άνθρώπου. Ό  καλλιτέχνης είναι ένας άπό τούς πολλούς πού 
πιστεύουν στήν έλευση αύτής τής ουτοπίας καί έργάζοναι γι' αυτήν. 
«Στήν αλχημεία ή ελπίδα βασίζεται στή σιγουριά ότι υπάρχει ένα μεί
γμα»3. Είναι όμως ένας από τούς λίγους πού θυμούνται τί θά βρει ό 
άνθρωπος στό τέρμα τής προσπάθειας του νά γίνει ιστορία, τό συγκέρα
σμα τού ατομικού στό συλλογικό, τού ειδικού στό καθολικό- κάτι πού 
είχε στά χέρια του στήν άρχή τού μακρινού ταξιδιού του. Ή  διάσπαση 
αύτής τής πρωταρχικής ενότητας ήταν τό τίμημα πού πλήρωσε ή άνθρω- 
πότητα σέ άντάλλαγμα ά.ώτερων, πιό σύνθετων καί παραγωγικών μορ
φών τής οργάνωσης τής κοινωνίας. Ή  ρήξη μέ τή φύση έγινε στό μέτρο 
πού ό άνθρωπος συνειδητοποιούσε τήν ικανότητά του γιά δράση, δη
μιουργώντας μιά άντιφύση, ένα νέο τύπο πραγματκότητας. Μέσα άπό τή 
δουλειά καί γιά τή δουλειά ό άνθρωπος μεταμορφώνει τή φύση: τό κομ
μάτι ξύλο πού κραδαίνει στό χέρι του γίνεται όπλο χωρίς νά παύει νά 
είναι ένα κομμάτι ξύλο. Μέ τή δουλειά μεταμορφώθηκε σέ άνθρωπο άλλά 
ή συνείδηση τής ικανότητας νά ελέγχει τή φύση δέν κατάργησε τό φόβο 
πού τού προξενεί. Ούτε τό αίσθημα τής δύναμης πού ξεκινά άπό αύτή τή 
συνείδηση περιόρισε τήν αίσθηση τής άδυναμίας πού οφείλεται σ' αύτό 
τό φόβο. Τό τίμημα τής ανθρώπινης οντότητας ήταν ή καθιέρωση μιάς 
βαθιάς καί οξείας σύγκρουσης.

Ή  δυνατότητα τού άνθρώπου νά δημιουργήσει κάτι παραπάνω άπό 
τή φύση -ένα σιδερένιο εργαλείο ή ένα σύμβολο άπό τά όποια ξεκινούν
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ή κοινωνική οργάνωση καί ή γλώσσα- είναι ή ρίζα κάθε μορφής τέχνης. 
Ό  σχετικός έλεγχος δημιούργησε την επιθυμία ενός άπόλυτου ελέγχου. 
Έξαιτίας αυτής τής επιθυμίας ό άνθρωπος έδωσε στά εργαλεία καί στά 
σύμβολά του ένα μαγικό νόημα καί τά μεταμόρφωσε σέ μιά τέχνη πού 
σκοπός της ήταν νά φέρει τήν εξουσία πάνω στή φύση, στόν έχθρό στόν 
σεξουαλικό άντίπαλο, στήν πραγματικότητα καί τή συλλογικότητα4. 
’Αλλά αυτή ή επιθυμία τής άπόλυτης εξουσίας είναι κιόλας συνείδηση 
μιας άδυναμίας. ’Επειδή αυτή ή σύγκρουση εκδηλώνεται μέσα άπό τήν 
τέχνη είναι φυσικό οί συνέπειές της νά βαραίνουν περισσότερο πάνω 
στόν καλλιτέχνη. Έξαιτίας τής μοίρας του, ή μονομαχία άνάμεσα στήν 
άρνηση καί τήν υποστήριξη τής εξουσίας, πού ζούν όλοι οί άνθρωποι, 
είναι γι' αυτόν πιό οδυνηρή.

Έ τσι ό καλλιτέχνης προσπαθεί νά λύσει τή διαμάχη άνάμεσα στή 
φύση καί τόν άνθρωπο μέ μιά συμφωνία τής οποίας θά είναι αυτουργός. 
Όταν ό καταμερισμός τής εργασίας καί ή άτομική ιδιοκτησία άρχίζουν 
νά διαμορφώνουν τήν κοινωνία σέ τάξεις πού μάχονται μεταξύ τους ό 
καλλιτέχνης προσπαθεί γιά μιά άκόμα φορά νά άναβιώσει τή χαμένη εν
ότητα. Καί στίς δυό περιπτώσεις ό ρόλος του είναι έντονα κοινωνικός.

Ή κατάρρευση τής άστικής τέχνης.

Ή  τέχνη δέ θά χάσει ποτέ, στό πέρασμα τών αιώνων, τήν κοινωνική 
της λειτουργία άλλά μετά τή βιομηχανική επανάσταση, πού μπορούμε νά 
θεωρήσουμε σάν ριζοσπατικοποίηση τών άντιφάσεων τής οικονομικής εξ
έλιξης, ό καλλιτέχνης κατάληξε νά χάσει καί νά άρνηθεί τή συνείδηση 
αυτής τής άποστολής. Σέ μιά πρώτη άντίδραση οί ιδέες τής ισότητας, τής 
ελευθερίας καί τής άδελφότητας συγκινούν τόσο τόν καλλιτέχνη ώστε ή 
τέχνη δέν τού φτάνει πιά καί ό Μπάϋρον πηγαίνει στήν Ελλάδα γιά 
νάπολεμήσει γιά τήν άνεξαρτησία της. Καί πεθαίνει άπό πυρετό λίγο άρ- 
γότερα. Καί ό Μπετόβεν πού είχε άφιερώσει τήν Ήρωϊκή στόν Ναπο- 
λέοντα δημοκράτη σπεύδει ν’ άποσύρει τήν άφιέρωση όταν ό Ναπολέον- 
τας γίνεται αύτοκράτορας.

’Αργότερα ή άστική έπανάσταση δέν στάθηκε πιστή στήν φιλελεύ
θερη ιδεολογία πού τήν έσπρωξε ν' άρπάξει τήν εξουσία άπό τούς άρι- 
στοκράτες. « Ό  ειλικρινής ούμανιστής καλλιτέχνης ένιωσε βαθιά άπογοη- 
τευμένος όταν είδε τά όλότελα πεζά, όλότελα μέτρια άλλά καί βαθιά 
άνησυχητικά άποτελέσματα τής δημοκρατικής άστικής επανάστασης. Καί 
μετά τό 1848, χρόνο τής κατάρρευσης αυτής τής επανάστασης στήν Ευ
ρώπη, μπορούμε νά πιστέψουμε ότι «λύθηκαν τά μάγια» γιά τίς τέχνες. 
Ή  λαμπρή εποχή τής τέχνης τών άστών είχε τελειώσει. Ό  καλλιτέχνης 
καί οί τέχνες έκαναν τήν είσοδό τους στόν άνεπτυγμένο κόσμο τής καπι
ταλιστικής παραγωγής μέ τήν πλήρη άλλοτρίωση τού άνθρώπινου πλά
σματος, τήν εξωτερίκευση καί τήν έπιπεδοποίηση όλων τών άνθρώπινων 
σχέσεων, τόν καταμερισμό τής εργασίας, τήν πάγια ειδίκευση, τή σύγχυση 
τών κοινωνικών μοχλών, τήν προοδευτική άπομόνωση καί τήν προοδευ
τική άρνηση τού άτόμου»5.
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Καί ό ρομαντισμός πού γεννήθηκε σάν κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια 
ατόν κλασικισμό καί ταυτόχρονα ενάντια στην άριστοκρατία, γιά μιά 
εθνική ταυτότητα καί μιά ελευθερία στό θέμα καί στή μορφή πού θά 
πλησίαζε τήν τέχνη στόν άνθρωπο, στό τέλος δέχτηκε τήν άλλοτρίωση τού 
καλλιτέχνη πού έπιβάλλει ή οικονομική δομή. Ή  πραγματικότητα έχει 
ξεχαστεί στό όνομα τής ποίησης, ή κοινωνία στό όνομα τής φύσης, ή 
επιστήμη στό όνομα τού οργάνου, ή λογική στό όνομα τής άγάπης καί ό 
θάνατος έγινε ή καλύτερη στιγμή τής ζωής, ή άπόλυτη στιγμή, ή συνάν
τηση μέ τή χαμένη πραγματικότητα. 'Η  τέχνη έγινε μιά οργανική έκκριση 
μερικών εξαιρετικών πλασμάτων προορισμένη γιά τούς λίγους άξιους. 
Αλλά έγινε καί είδος πολυτελείας πού χαίρονταν μόνο οί προνομιούχες 

τάξεις. ’Από τότε ή άξιοπρέπεια έγινε ζήτημα χρημάτων. ’Ανάμεσα στή 
συνείδηση τού κοινωνικού του ρόλου -πού είχε στερηθεί καταντώντας 
ένας απλός παραγωγός καταναλωτικών άγαθών- καί τή συνείδηση τής 
άπόλυτης μοναξιάς του -πού προέρχεται άπό τήν παραδοχή αυτής τής 
μοίρας- ό καλλιτέχνης πορεύεται πρός τήν αυτοκτονία άν όχι τή φυσική 
τουλάχιστον τή δημιουργική.

Πρόκειται γιά τήν έλευση τής σύγχρονης τέχνης πού είναι κατ’ εξ
οχήν αύτοκαταστροφική. ’Αφού άλλοτριωθεί άπό τή φύση καί τήν κοινω
νία ό καλλιτέχνης άλλοτριώνεται τελικά άπό τήν ίδια του τήν έκφραση. 
Ά π ό  τόν Φλωμπερ στόν Ρόμπ-Γκριγιέ καί άπό τον Ντελακρουά στόν 
Ράουζενμπεργκ, ό καλλιτέχνης διανύει τήν πορεία μιάς παραίτησης. Μο
ναδικό του πρόβλημα είναι ή κατάκτηση τής σιωπής όπως δηλώνει ό 
διανοούμενος τού Όχτώμιση.

Κινηματογράφος τής ελίτ ενάντια στό λαϊκό κινηματογράφο.

Πρέπει νά περιμένουμε τόν Μαγιακόφσκι γιά νά άκούσουμε ότι «τό  
εγώ μου είναι λίγο γιά μένα» ή τόν Μπρέχτ γιά νά μάθουμε ότι «άφού 
τά πράγματα είναι όπως είναι, δέν θά μείνουν έτσι». Καί έπρεπε νά 
περιμένουμε τόν κινηματογράφο γιά νά αποδοθεί ή τέχνη στίς μάζες κι 
εκείνες νά στραφούν στήν τέχνη. 'Η  νεότητα του πέρασε -όπως ειδαμε- 
μέ τήν μακρόχρονη άναζήτηση τής γλώσσας καί οί οικονομικές πιέσεις 
οδήγησαν τούς καλλιτέχνες νά ντύσουν τό μύνημά τους μέ τά μασκαρά- 
τικα τής ψυχαγωγίας. Σήμερα πού οί δυσκολίες τής γλώσσας ύπερνική- 
θηκαν οί οικονομικές πιέσεις τείνουν νά άπομακρύνουν τόν κινηματο
γράφο άπό τό λαό μεταμορφώνοντάς τον -όπως καί τίς άλλες τέχνες- σέ 
είδος πολυτελείας. Μετά απ' αύτό ή στάση τού δημιουργού τών έργων 
γίνεται σοβαρή εκτός άν ό έρωτας του γιά τόν κινηματογράφο είναι συν
άμα έρωτας γιά μιά νεαρή τέχνη κοντά στό λαό, όπως έγινε σέ άλλες 
έποχές μέ τό ελληνικό θέατρο ή τή ζωγραφική στή Φλωρεντία. “Η θά 
δεχτεί νά περιοριστεί κάτω άπό τό γυάλινο θόλο τής τέχνης γιά τήν έλίτ 
έχοντας ίσως μεγαλύτερες δυνατότητες έτσι νά έκφράσει τά κατάόαθα τής 
ψυχής του αρκεί νά μήν άμφισβητήσει τό κοινωνικό του πλαίσιο ή θά 
άρνηθεί αύτό τό νόμο καί θά διαλέξει τό κοινό, τό λαό, προσπαθώντας ν’ 
άλλάξει τό σύστημα πού τόν άπομακρύνει άπ’ αύτόν μέσα άπό τή δράση 
καί μέσα άπό έργα πού προτρέπουν στή δράση ή πάλι δέχεται τόν διά-
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λογο μέ τήν ελίτ γιά νά τής δείξει όσο μπορεί ότι αυτή είναι συνάμα 
θύμα καί δήμιος τού κόσμου πού εξουσιάζει. Καί δτι ή υλική ευπορία 
δεν εμποδίζει - σ ’ ένα κόσμο πού ή άγάπη είναι άνεφάρμοστη αν όχι 
άδύνατη- νά γίνω εγώ ή κόλαση τού άλλου κι εκείνος ή δική μου. ’Αλλά 
είναι κιόλας συμβιβασμός νά δεχτούμε ορούς όπως αγάπη ή κόλαση πού 
άνήκουν σ’ ένα άντίπαλο στρατόπεδο.

Ή φνλή τών καλλιτεχνών

Τό βασικό πρόβλημα τής κινηματογραφικής υπόθεσης σήμερα είναι 
νά δείχνει άν ό δημιουργός της αισθάνεται ή όχι υπεύθυνος γιά τόν κό
σμο όπου ζεί. νΑν είναι ικανοποιημένος ή όχι άπ’ αυτόν τόν κόσμο καί 
άπό τόν εαυτό του. νΑν ναί τότε θά γιορτάσει μέ χρώματα καί μουσική 
τή συμφωνία του. Α λ λ ά  ό Ρενέ Κλαίρ υποστηρίζει ότι «κανένα πουλί 
δέν έχει καρδιά νά τραγουδήσει πάνω σ' ένα θάμνο προβλήματα». Καί ή 
δυστυχία, ή άπειλή τού πολέμου, ή έλλειψη ελευθερίας, ή ομαδική νεύ
ρωση; Τίποτα άπ’ αύτά δέ θολώνει τήν αύταρέσκειά του καί δέν τού 
γεννά τό πρόβλημα τής ευθύνης. 'Η  άποψη τής Ευτυχίας τής Άνιές Βαρ- 
ντά είναι ότι ή ευτυχία είναι γιά χάρη τού λαού. "Αλλοι, ό Κρίς Μαρκέρ 
λ.χ. μάς λένε ότι:

«Ό σ ο  υπάρχει δυστυχία δέν θά είστε ευτυχισμένοι, 
όσο υπάρχει άθλιότητα δέν θά γίνετε ευτυχισμένοι, 
όσο υπάρχουν φυκαλές δέν θά είστε ελεύθεροι6
Οί πραγματικοί καλλιτέχνες άνήκουν περισσότερο σ' αυτή τήν τελευ

ταία φυλή. "Εχουν συνείδηση ότι ό κόσμος μπορεί νά μεταμορφωθεί άπό 
τόν άνθρωπο πρός όφελος του καί χρησιμοποιούν αυτή τή συνείδηση γιά 
τήν προώθηση τής άλλαγής. Δουλεύουν ώστε ό άνθρωπος μέ τό χαμένο 
παράδεισο νά άποκτήσει έναν άλλον άπ’ όπου θά είναι άδύνατο νά διω
χτεί.

Gustavo Dahl

ΥΠ Ο ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ .

1) Sam Fuller.Cahiers du Cinéma, Παρίσι, τεύχος 93 Μάρτιος 1959, σελ. 11
2) André Bazin, «Qu ’ est ce le cinéma». Editions du Cert, Παρίσι, 1958, σελ. 133.
3) Luis Pauwels καί Jauques Bergier: «L e  matin des Magiciens» Callimard Παρί
σι, 1964, σ. 134.
4) Ot έννοιες αυτές γιά τήν «άρχή τής τέχνης» καί τή «χαμένη ενότητα» βρίσκον
ται στό έργο τού Έ ρ νσ τ Φίσερ, « Ή  άναγκαιότητα τής τέχνης».
5) Έ ρνεστ Φίσερ, όπως πιό πάνω.
6) Φινάλε τού «Joli Mai».








