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ΕΦΗΜΕΡΑ 

. Τό φίλμ καθιερώνει άπό τώρα τά 1'ΕΦΗΜΕΡΑ 11 • 
·Επειδή ή διαδικασία τοϋ τυπογραφείου εr
ναι περίπου ένας μηνας δέν ύπηρχε τρόπος 
ϋπαρςης ένημερωτικης στήλης. 

Στό έ~ης τό πρ~το τυπογραφικό ~ά τυπώνεται 
τελευταίο ωστε νά μπορεί νά καλύπτει τά 
τρέχοντα θέματα. 



Ι) ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ 

Ή μέχρL τώρα δραστηρLότητα της λογοκρLσίας ε[ναL γνωστή σέ 
γενLκές γραμμές, δέν θά μLλήσουμε γL'αύτή. 
Ξέρουμε πώς κάθε καθεστώς προστατεύεL, αν καί άντLσυνταγμα
τLκά, τήν κοLνωνLκή καί ήθLκή τάξη πού νομίζεL πως όφείλεL 
νά πρεσβεύεL καί νά προστατεύεL. 
ΚαμLά συνταγματLκή δLακύρηξη δέν προϋποθέτεL λογοκρLσ{α στή 

πράξη ομως ή ύποπαράγραφος των έξαLρέσεων λεLτουργεC σάν νό
μος καταστολης του πνεύματος. ΈπεLδή ή περίοδος πού δLανύ
ουμε ε[ναL άποδLαρθρωτLκή των θεσμων της δLκτατορ~ας καί 
δLαρθρωτLκή μLας Δημοκρατίας, μέ τήν συμετοχή ολων των δυνά
μεων σέ ποσά δυναμLκης άντLρρόπησης, δέν θά πρέπεL νά κανέ
να τρόπο αύτή ή δLαδLκασία νά νοηθεί σάν μLά έπαναφορά στήν 
20Qν ΆπρLλίου 1967. 
ΠL6 συγκεκρLμένα καί έπί του προκεLμένου άπαLτείταL 
α) Ή άμεση κατάργηση της έπLτροπης έλέγχου σεναρίων καί 

έκδόσεως των περLλάλλητων "άδεLων λήψεως σκηνων 11 

β) άνάκληση ολων των άπαγορευτLκων άποφάσεων της δLκτατορίας 

γ) σύνταξη καθωρLσμένου κώδLκα λογοκρLσίας χωρίς άμφLλεγόμε
να σημεία καί πού νά άφορα μόνον τίς δημόσLες προβολές στόν 
ΈλληνLκό χωρο καί οχL στό έξωτερLκό. 

δ) τήν έπαναχορήγηση του δLκαLώματος στίς κLν/κές λέσχες νά 
προβάλουν ταLνίες χωρίς λογοκρLσία. 

ε) τήν αύτή μεταχείρLση ολων των μέσων έΠLΚΟLνωνίας καί ολων 
των τεχνων, στά αύστηρως καθωρLσμένα συνταγματLκά πλαίσLα 
του δLκαLώματος της έλευθερίας του λόγου πού τά καλύπτεL. 

ΙΙ) ΠΑΡ ΑΓΩ ΓΗ 

Τό αν ό ΈλληνLκός κLνηματογράφος βρίσκεταL ύπό δLάλυση δέν 
όφείλεταL στήν είσβολή της τηλεόρασης οπως πLστεύεταL άλλά 
στό οτL τά τελευταία χρόνLα δέν λεLτούργησαν οί συγκρούσεLς 
καί OL άντLθέσεLς της φυσLολογLκης έκφορας καί δέν εγLνε ή 
άπαραίτητη προώθηση των νέων δυνάμεων στόν χωρο πού τού ά
νήκεL. υΟπως καί στούς άλλους κλάδους της παραγωγηςό κρατL
κός παρεμβατLσμός ε[χε κατασταλτLκά άποτελέσματα. ΒέβαLα 
τόσο οί καθLερωμένοL παραγωγοί οσο καί τό κράτος προσπάθησαν 
νά προσεγγίσουν μLά έλεγχόμενη λύση γLά τήν έπίλuση άμοLSαίων 
συμφερόντων, οίκονομLκων γLά τούς παραγωγούς πολLτLκων γLά τό 
κτάτος. Μέσα σ'αύτό τό πλαίσLΟ εχοuμε ολα τά στείρα "πατρLω
τLκά" κατασκευάσματα μέ κρατLκή χρηματοδότηση καί τήνμετατρο
πή της Α.Ε ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Ε.Τ.Β.Α. δLά του 
άρχLτέκτονος της κLν/κης πολLτLκης κ. Σταύρου σέ μέσο χρημα
τοδότLσης της άναγκαίας γLά τήν δLκτατορία προπαγάνδας. 
Ε[ναL άδύνατον νά κάνουμε τώρα λόγο γLά ολο τό οργLΟ της συν
αλλαγης τό όποCο καί συνεχίζεταL άπρόσκοπτα. 'Εκείνο πού άπαL
τείταL άμεσα ε[ναL τό σταμάτημα της χρηματοδότLσης άνθρώπων 
πού εχουν τόν κLν/φο στήν ίδLα μοίρα μέ τό μπαρμπουτLκαί δημL
ουργία συμβουλευτLκοϋ όργάνοu άπό είδLκούς πού θά ένεργεί μέ 
καθωρLσμένα κρLτήρLα. ΠρέπεL άμέσως νά σταματήσεL ή παροχή 
δεκάδων έκατομμuρίων γLά άστυνομLκές ταLνίες καί νά καταγγελ
θοϋν ολες οί σuμβάσεLς μέ τόν τρόπο πού τό έκανε ό κος Μπακο
γLάννης γLά τά σήρLαλ. 



ΙΙΙ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 

Τό καθεστώς της διανομης των ταινιων εΙναι ενας διαρκής έκβι
ασμός τόν όποLο ύφίστανται οί αίθουοάρχες άπό τούς διανομεLς . 

. Κανένας αίθουσάρχης δέν όρίζει τό μαγαζί του ΚJL δέν μπορεL νά 
φτιάξει τό πρόγραμμα πού θέλει. 
Πιό συγκεκριμένα αν ενας αίθουσάρχης ζητήσει μιά ταινία άπό 
ενα γραφεLο διανομης αύτοί του έπιβάλλουν μαζL μέ τήν ταινία 
πού θέλει νά.πάρει καί μιά σειρά αλλ~ς, άλλως δέν τού δίνουν 
καί αύτή πού θέλει. Άλλά δέν σταματουν έκεL δηλαδή στό νά 
σου πασάρουν μαζί μέ τήν ταινία πού θέλεις καί μιά σειρά άπό 
"σουπες", προχωρουν άκόμη μέχρι τήν πλήρη κατάληψη ένός κι -
νηματογράφου καL τήν άφαίρεση άπό τόν αίθουσάρχη του διακαι
ώματος νά προβάλλει εστω καί μιά ταινία πού δέν εCναι του γρα
φείου μέ τό όποLο "συνεργάζεται". Βέβαια αύτό εCναι μία -συμ
φωνία μεταξύ διανομέως καί αίθουσάρχη· δηλαδή ή παραχώριση 
του δικαιώματος έκμετάλευσης ένός κινηματογράφου σ'ενα καί 
μόνο γραφεLο, άλλά αύτό δέν εΙναι έπιθυμLα του αίθουσάρχη 
άλλά τό άποτέλεσμα του έκβιασμου πού ύφLσταται άπό τόν διανο
μέα. Αύτός ό έκβιασμός πρέπει νά σταματήσει καί ό κάθε αίθου
σάρχης νά μπορε'C .;ά πέζει στό μαγαζί του τήν ταινία πού αύτός 
θέλει καί όχι "σουπε,;" πού άγόρασε φτηνά ό διανομέας, καί πού 
άλλοιως δέν θαχαν καμμιά δυνατότητα προβολrις. 'Άλλωστε αύτό 
γίνεται κατά παράβασιν του νόμου περί προστατευομένων ταινιων 
καί τόν λόγο εχουν ό Ύπουργός Βιομηχανίας καί ό Ύπουργός 
'Εμπορίου. 

2) 'Ένα άλλο θ.έμα εCναι αύτό του έλέγχου της διανομης των 
ταινιων άπό τούς άμερικάνους πού άνάκυψε τελευταLα. Μέχρι πρό
τινος οί ταινίες εCτε ηταν άγορασμένες άπό υΕλληνες πού τίς 
διέθεταν στήν άγορά εCτε άντιπροσοπεύονταν. Τά τελευτα'Cα χρό
νια ενας ομιλος Άμερικανικων έταιριων πηρε άπό τούς υΕλληνες 
τίς άντιπροσωπεLες καL έστησε διnά του γραφεLα γιά τήν διανο
μή άλλάζοντας προοδευτικά τούς θεσμούς της. 
Αύτό έκτός του οτι δημιουργε'C μεγαλύτερη συναλλαγματική έκροή 
διότι έκτός άπό tό κεφάλαιο γιά τήν άγορά των ταινιων έξέρχε
ται καί τό κέρδος άπό τήν διακίνησή τους στήv 'Ελλάδα πού 
iρίν εμενε στά χέρια των 'Ελλήνων διανομέων· δημιουργεL μιά 
άκρως έπικίνδυνη κατάσταση διότι ό ελεγχος του κινηματογράφου 
περνάει σέ χέρια πού οποιαδήποτε στιγμή μπορουν νά κάνουν 
qτι καί ή Motion Pictures στή Χιλή (Βλέπε σελίδα 220 του πα
ρόντος τεύχους). 'Εξ άλλου γιά νά γίνει διανομή μιας ταινίας 
στLς Η.Π.Α. πρέπει νά εΙναι ίδιοκτησία άμερικανικου πολίτη, 
γιατί νά μήν ίσχύειτό Lδιο καί έδω; 

ΙΙΙΙ) ΣϊΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Στίς 23-8-74 στό κινηματογράφο Στούντιο πραγματοποιήθηκε συγ
κέντρωση των Νέων κ~νηματογραφιστων μέ σκοπό τή δημιουργία 

κοινου φορέα-όργάνου γιά τήν προώθηση των ζητημάτων του κλά
δου. 

'Από μιά άποψη αύτή ή συγκέντρωση ηταν τό μεγαλύτερο γεγονός 
άπό καταβολrις Έλληνικου Κινηματογράφου. Βέ~αια ή συγκέντρω
ση ηταν μαλλον άναγνωριστική καL προτάσεις δέν ηταν δυνατόν 
νά διατυπωθουν άπό τήν πρώτη στιγμ~.· Ώστόσο ή όμοθυμία μαλ
λον παρά ή όμογνωμία έκανε δυνατό τό πέρασμα σέ έλάχιστο χρό-



νο, απο συγκέντρωση σέ όλομέλεια καL σέ συνέχεια στή δημιουρ
γLα προσωρινης έπιτροπης γιά τή σύνταξη σχεδLου καταστατικοϋ 

Ή συγκέντρωση ηταν οπως εCπαμε άναγνωριστικr κατ αρχήν καί 
κανεLς δέν ηταν έτοιμος οχι μόνον νά ύnοβάλλει προτάσεις άλ
λά καL ν'άκούσει. Μόνον ό Φ. Λαμπρινός ε[χε nροετοιμασθεΙ 
άλλά οί προτάσεις του δέν κοινοποιήθηκαν σ'ολη τήν έκτασή 
τους έξ αίτLας του οτι κανείς δέν ηταν έτοιμος νά τίς άκούσει. 
Ώς έκ τούτου ναί μέν ή άπόφαση γιά τήν δημιουργLα όργάνου 
ε[ναι όριστική άλλά δέν ε[ναι καθόλου σαφές ποιούς θά περιλαμ
βάνει αύτό τό οργανο. Ή πρόταση τοϋ Λαμnρινου έλεγε πώς στούς 
κόλπους του Σωματείου nρznει νά ε[ναι ολοι οί έργαζόμενοι στόν 
κινηματογράφο άναφέροντας έκτός από τούς σκηνοθέτες καL τούς 
είκονοληπτες τούς ένδυματολόγους καL τούς προπαγανδιστές του 
κινηματογράφου. Γιά μας αύτό είναι λάθος καL μόνον δύο πράγ
ματα μnορουν νά γίνουν 
α) ΣωματεΙοκινηματογραφιστων πού θά περιλαμβάνει 

1) σκηνοθέτες 
2) οπερατέρ 
3) μοντέρ 
4) ήχοληnτες 

διότι μόνον αύτοί ε[ναι κινηματογραφιστές ολοι οί άλλοι εΙναι 
Cσως έργαζόμενοι στόν κινηματογράφο οnως οί ένδυματολόγοι η 
καL οί θεολόγοι άκόμα σάν σύμβουλοι σέ θρησκευτικές ταινLες, 
άλλά σέ καμιά περLnτωση κινηματογραφιστές καί β)Σωματείο σκη
νοθετων. 'Ένα τέτοιο σωματεΙο εΙναι άκόμα nιό πλεονεκτικό λό
γω της όμοιογένειας πού παρουσιάζει. 
Έξαλλου οί διεκδηκήσεις πού έπιβάλλονται δέν εΙναι καθαρά 
έργονομικοϋ χαρακτηρα άλλα άφορουν γενικώτερα στήν κινηματο
γραφική πολιτική καί πολιτιστική δραστηριότητα. 

τώ;α άναφορικά μέ τό αν θά ε[να~ ΣωματεΙο Κινηματογραφιστων η 
Σκηνοθετων μόνον, αύτό ε[ναι ζήτητμα της Γενικης Συνελεύσης ή 
όποία θά άποφασίσει τόσο γιαυτό οσο καί γιά τά κριτήρια είσδο
χης. 



•••••••••••••••• ΟΙ ΚΙΝΗΗΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ 

ΦΕΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΓΝΩΣΤΩΝ 

-ΑΛΚΥΟΝΙΔΑΣ καί ΣΤΟΥΝΤΙΟ-

εrναι τό ΑΛΕΞ καί ή ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ στήν ΑΘΗΝΑ 

τόν ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

καί στήν ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τό QΑΡΓΚΑΝΗ. 

Οί κινηματογράφοι ΣΤΟΥΝΤΙΟ καί ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ καθώς καί 

οί Κιν/φοι ΑΛΚΥΟΝΙΣ καί ΑΛΕΞ θά έχουν κοιν~ προγράμ

ματα πού άνακοινώνονται στή συνέχεια. Ή ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

δέν έχει άκόμα καθορίσει τό φετεινό πρόγραμμα πάντως 

θά προβάλλει κυρίως ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΕΣ, ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 

γενικά καί ΟΥΓΓΑΡΕΖΙΚΕΣ ταινίες. Τό ΦΑΡΚΑΝΗ θεσ/νίκης 

θά έπαναλάβει τό πρόγραμμα των ΣΤΟΥΝΤΙΟ καί ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ. 

,ι.. ΑΚΟΜΑ ,ι.. 

Στόν Κινηματογράφο Στούντιο θά λειτουργήσει άπό φέτος, 

πάνω άπό τήν κύρια αίθουσα, μιά δεύτερη μικρή αίθουσα 

προβολων 16 mm γιά τήν όποία δέν θά ύπάρχει είσιτήριο. 

Θά προβάλλει άποκλειστικά ταινίες 16 mπι πρός τό παρόν 

καί άργότερα ίσως καί Super 8. 

Τό φετεινό πρόγραμμα έγινε στό μεγαλύτερό του μέρος 

μέ τήν συνεργασία τοϋ Γαλλικού Ίνστιτούτου. 

ο 



ΟΙ ΚΠJΗΗΑΤΟΓΡΑΦΟΙ STUDIO 
ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ 

ΚΑΙ 

ΦΑΡΓΚΑΝΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θά προβάλλουν φέτος κατ'άποκλειστικότητα 
τίς έΕης ταινίες. 

ΕΜΙΛ ΝΤ 'ΑΝΤΟΝΙΟ: ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

NTOYZAi.J ΜΑΚΑΒΕΓΙΕΒ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΙ 

ΦΡΕΝΌ~ΈΡΙΚ ΡΟΣΣΙΦ: ΤΟ ΓΚΕΤΤΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 

ΕΡΝΙ ΠΙΝΤΟΦ: ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ 

ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΝΠΟΡΟΒΤΣΙΚ: ΓΚΟΤΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 

APIAi.JA ΗΟΥΣΚΚΙΝ καί Τό Θέατρο τοϋ 'Ήλιου:. 1789 
ΕΜΙΛ ΝΤ' ΑΝΤΟΝΙΟ: ~1ΙΛΓΑΟΥΖ , ΜΙΑ ΛΕΥΚΗ ΚΟΜΩΔΙΑ 

E~'.JTOYAPNT ΖΑΧΑΡΙΕΦ: Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΑΓΩΝ 

ΜΠΙΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ: Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑ 

ΖΑι"\J ΡΟΥΣ: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΞΟ 

ΖΑΝ ΡΕΝΟΥΑΡ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ 

ΖΑΝ PSNOYAP: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ 
ΣΒΟΝΙΜΙΡ ΗΠΕΡΚΟΒΙΤΣ: ΡΟΝΤΟ 

ΜΙΊΑΤΟ ΤΣΕΝΚΙΤΣ: ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΑΧΑΝΟΦΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΖΑΝ-ΛΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 
ΖΑΝ-ΛΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ: ΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΟΙ 

ΚΛΩΝΤ ΣΑΜΠΡΟΛ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΟΥΛΕΣ 

ΛΟΥΤΣ ΜΠΕΚΕΡ: Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 

ΛΑΪΝΕΛ ΡΟΓΚΟΣ ΙΝ: ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ ΑΦΡΙΚΗ 
ΣΙΡΛΕΥ ΚΛΑΡΚ: Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΠΙΜΠΕΡΜΑΝ: ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 

άΉόμη ΝΡΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
ΤΩΝ ΜΠΕΡΤ ΧΑΑΣΤΡΑ καί ΒΑΝ ΝΤΕΝ ΛΙΝΤΕΝ 

καί μικgοϋ μήκους ταινίες των ΑΛΑΙΝ ΡΕΝΑΙ: ΠΙΕΡ ΚΑΣΤ 
ΛΟΥΙ ΜΠΟΥΝΟΥΕΛ, ΖΑΝ-ΛΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ σέ ένιαίο nρογραμμα 
μέ τόν τίτλο: ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ. 

Έπίσης γιά πρώτη φορά θά έχουμε τήν εύκαιρία νά δοϋμε 
ταινίες κινουμένων σχεδίων της περίφημης Σχολης τοϋ 
ZAGREB σ'ενα πρόγραμμα μέ τόν τίτλο ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΦΕΣΤΙΒΆΛ. 



'Ο κινηματογριfφος Τlχνης ΑΛΚΥΟΝΙΣ κιfνει γνωατιf τιf έξηςι 

Στήν φετεινή κινηματογραφική περfοδο &ιf παροναιιfαη μιιf αειριf ταινιων 

!πιλεγμένων γιιf τιf κοινωνικοπολιτικιf τονς μηνύματα al αννδιααμ6 μl την 

αfα&ητική τονς καταξ(ωαη. Ή ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ &ιf προαπα&ήαη νιf παραμεfνη μακρν~ 

&π6 καπηλεiες καr &ατ6χαατες πριfξεις πού δέν τιμουν ο~τε τ6 παρελ&6ν της, 

~τε -προπιfν_των- την &νε fπωτη περιπέτεια της χώρας μας. 

Σ'~λονς ~αονς !ξιfρ&ηκαν π~νω &πό τ6 νφος των περιατιfαεων, ή ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ &~ 

&ποτfαη τ6ν δφειλ6μενο φ6ρο τιμης. 

Τέλος ή ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ Εχοντας έπfγνωαη της &νιfγκης γιιf κα&αρή καλλιτεχνική προα

φοριf καf γιιf &νlνδοτο &γωνιατικ6 φρ6νημα ζητα &π6 τούς φ(λονς της τήν δπο-

στήριξη των προαπα&ειων της και των πρωτοβονλιων πού &ιf &ναπτύξη. 

Τ6 πρ6γραμμα της ΑΛΚΥυΝΙΔΟΣ &ιf παρο~αιαατη lφέτος 

καf &πό τ6ν κινηματογριfφο ΑΑΕΞ της δδου Παπαδιαμαντοπούλον ατιf 'Ιλίσια, καf 

al γενικlς γραμμlς Εχeι Jς lξηςι 

-Κύκλος Σοβιετικων Κλαααικων. 

ΑΙΖΕΝΣΤΑΙΝ ('116 Λειβιfδι του Μπεζ(ν, Ό,ιτωβρης, Ή Γενική Γραμμή, 'Ιβιfν) 

ΠΟΥΤΟΒΚΙΝ (Ή Μιfνα, Θύελλα στην 'Ααfα, Ό θlρος, Σονβ6ρωφ, Ναύαρχος Ναχfμωφ) 

ΝΤΟΒΤΖΕΝΚΟ (Γενική ρετροαπεκτιβα) 

-Κύκλος Πολωνικοu Κινηματογριfφον μl ταινfες Φ6ρντ, Βιfiντα, Μούνκ, Καβαλιl

ροβιτς, Καζιμίριετζ Κούτζ, Γιακονμπ6φσκα κλπ.•Αφιξη Π~λωνικης καλλιτεχνι-

κης &ντ ιπροαωπε r~ς. 

-Κύκλος Ο~γγρικου Κινηματογριfφον. 

ΖΟΛΤΑΝ ΦΜΙΠΡΙ 11 'Ο Κα&ηγητής Άνν (βας" 

ΜΙΚΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΟ "' Ο Δρόμος γι ιf τιS απ {τι μον" κα f "Καντιfτα". 

ΚΑΡΟΛΥ ΜΑΚΚ 11 'Αγιfπη" 

-01 απιfνιες ταινfες τον ΜΠΑΣΤΕΡ ΚΠΤΟΝ (Ό Κινηματογραφιστής, Πρ6ς τήν Δύση) 

-Κύκλος Καναδέζικον Κινηματογριfφον. 

•Αλλες ταινfεςι "Μακρνιf &π'τ6 Βιετνιfμ" -.ων Γκοντιfρ, Ρεναf, Βαρντιf, Λελούς. 

"01 Κλοονν" τον Φ. Φελλ(νι. "'Η Τελε-.ή" τον Ν. •οaιμα. _ 

Ύ πιfρχονν τlλος και &λλες -.αιν(ες al σννερταα(α μl εlααγωγικές έ-.αιρεiες και 

μl νέονς &νεξιfρτη-.ονς vΕλληνες δημιονργούς; 

Κινηματογριfφοι ΑΛΚΥΟΝΙΣ και ΑΛΕΞ 

Τ ΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΑ 
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ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΒΕΛ ΤΣΟΣ 

Σημε10λο)'ία των 

πολιτικών 8ε6μών 

Ή σημειολογfα, «ή έπιστήμη δλωv των συστημάτων των σημεfωνν, 

δtΝ θα εΤχε νόημα για την πολιτικη σκέψη av δtΝ προσδιόριζε την 
προβληματική της στη διερεύνηση τοϋ τρόπου συvαρμογης καi όνταλ

λαγης των δομών tΝός συγκεκριμέt.ου κοιvωvικοϋ σχηματισμοϋ καl εlδι
κότερα στην έμφάνιση τοϋ τύπου σχέσεων των δομών αύτών μεταξύ 

τους. Τρόπος καί τύπος (μορφή), που κάθορlζει τη φύση των δομών 
καi άναλύει τό κοινωνικό οlκοδόμημα ώς ζωντανη σχέση όνθρώπωv, 
όμάδων καί τάξεων. 

Ί Ρόλος της σημειολογίας : ή μελέτη του τρόπου μέ τόν όποtο 
διαμορφώνεται τό σημαίνον, άλλά καi ή ανάλυση (άπομυθοποί

ηση) των λόγων γιά τους δποίους τό σημαινόμενο έμφανίζεται 

σάν νά ήταν σημαίνον. Νά τό πουμε πιό καθαρά: ή ανάλυση του 

τρόπου με τόν όποίο τό σημαινόμενο ά π οβάλ λ ει τό ιδεο

λογικό του φορτίο ιcαί μπορεί νά είσδύει στη σχέση πραγματι

κοί> - φσ.νταστιιcου, στη σχέση πού δημιουργεί ή «όμοιόμορφη 

θεσμική συμπεριφορά», ή δημοκρατική δηλαδή συμπεριφορά. 

Ή σημειολογία μάχεται τήν ιδεολογία, μάχεται γι' αυτό καi 

τiς επιστημες, τίς επίσημες, πού τήν στηρίζουν καί τήν έξυπη

ρετοϊίν, αυτές πού κ:ρατουν i1 μεγαλώνουν δλο καi πιό πολύ τό 
ταξικό κενό. 

Ή σημειολογία αίφνης, συμπληρώνει τόν έπιστημονικ:ό 

μαρξισμό που έπιχειρεί κι αυτός, με μιά άντίστροφη κίνηση, 

επάνω δμως στήν περιφέρεια του ίδιου κύκλου, νά αποκαλύψει 

τήν ίδεολογικ11 ύπερκατασκευη των κοινωνικών δομών~ 
Γ. Βέλτσος 

•Εκδ6crεις Παrι:αζήση - Φειδiοu 16 - •Αθήνα 



ιΛ. •εκδόσεις βιβλιοπωλείο «δωδώνη» 
~ εάάγγελος κ. λάζος 
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p. χσχσυτ 
6-cραr:ιωrεs 

μετάφρ. Πlτaac Mnoupv6lou 

δδετ. 100 δεμ. 150 

t•• tιpωντσι 
ο noil,εpos rns rροιαs 

iJε θα yιvει 
πρόλοy.-μετΙι+ρ. : Moρlac Λάζου 

δδετ. 100 δεμ. 150 

τtrιιν σιμnσpν 
l,cvodoxειo 

6-co αι,6-ι:c,ιvrαι, 
πρόλοy.-μι:τι,+ρ.: Κιιιaτούλοc Μητροπούλου 

δδετ. 100 δεμ. 150 

χαντιι 

κα6nαρ 
πρόλοy. : θ. Α. Φροyιι6nουλου 

μετάφρ. : Ekleneler 

, .. , ... 
nav-,; ροίlο y nι,ar α 

πρόλοy.-μετάφρ.: Λυκούργου Kaλλtpyn 

δδετ. 100 δεμ. 150 

δδετ. 75 

llaιιln ΙΙαιιlιισυ 

δικη των εξ 
δεμ. 125 

ευαγγ.nαπανουτσου 

,ιρακι;ικn φιίlοdοφια 
όδετ. 260 δεμ. 310 

• Τοντορ Παυλωφ 
ακαδημαϊκος 

Βεωpια τπc αvταναιiασπς 
clσay .- ιicτ6.ρ.- σχόλια 6nό όμάδα tnιστnμόν•ν 

δδετ. 100 δεμ. 150 Πρόλογος yιά τι'Ιν tλλnν. tιιδοσn 6πό τό Συyyρα~ο 

εpp. ιgεν 

ο εχθροs r:ov ίlαοv 
πρόλοy .-μετάφρ. : Πt.λου Κοτοtλn 

δδετ. 100 δεμ. 150 

όδετ. 220 270 

8ι8λια προ"8λnματισμου ι 
εκδοσειι; «δωδωνn» 





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΙΚΑΣ 

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Εi6αγωγή. 

1. Ή μυθολογία του α5ηκου κ1νηματογράφου. 
Α) Κ1νηματογράφος καi Δ1αλεκηκή. 

Β) Χ66μα Ταξικfίς 'Ιδεολογίας: ΣκηνοΗέτnς - 'Ήρωας - θε
ατής. 

Γ) Τεχνοκρπ1κες καi 6ταθερες; αξίες: το· γεφύρωμα του χά-

5ματος;. 

Δ) Μυθολογία του άλλστρ1ωμένου Ά6του: Μπερνάρντο 

Μπερτολούτω. 

2. Ό Κ1νηματογράφος του Τρίτου Κό6μου. 
Α) Ό ρόλος του Σκηνοθέτη. 

Β) Ή ταύη6η του θεατfi καi iίρωα. 

Γ) Ή άνα(ωογόνηδη της πολιηκfiς iδεολογίας. 

Δηλώδε1ς, μαρτυρίες καi 5υνεντεύξε1ς των 6κηνοθετων καi των 

πρωταγων16των του Κινηματογράφου του Τρίτου Κό6μου. 

12 



ΕΙΣΑΓΩΙΉ 

Δεν εΙναι μόνον ι\ οiκονοrμ1κi1 κpί6η του κ1νnμα1ογpάφου JTou 
με αναγκάζει να άρχί6ω μ' ενα τέτοιο θέμα· 6ε τελικ1\ άνάλu6n ό

ποιο6δήποτε μποροϋ6ε να ά.μφ~βάλλε1 για μένα 5' ενα τέτοιο οiκο

νομ1κο 6υλλογι6pό· το κλείωμο των 5τούνηο, ή ανεργία, 11 μείω6η 
Gε μεγάλες παραγωγές, ή πpοδπάθεια για τr\v άνω-:Αλυψn νέων 

δnμ10υργ1κων μέ6ων, ή ελξn νέων μορφών κινnματογραφ1κfίς εκ

φpα6ης, ή άπομυθοποίηδη τοϋ Χόλλυγουντ, ή άναζήτn6n για ενα 

πεpι66ότερο λαϊκο - έθν1κο κινηματογράφο, ή παρακμι'ι της Ηεματο

λcγίας, ιί έκμετάλλευ6Π τοϋ Gεξ καi της βίας 6αν παfJάγονια μ1\ 

ΠολιΤΙΚΟU Πp06QVαΤΟλ16μGυ KQl γενΙΚCΙ. κάθε ΤΙ ΠΟU εχει 6ClV θ~μα 
η'ιν πλήρη άνηκατά6τα6η τοϋ γραφε1οκραηκου κωδικοποιημέγου 

λεξιλόγ10υ του 6τούνηο ( με η'ιν πλnpέ6τερη 6ύνθετn εννοια τiίς 

λέξης), ολα αύτα δεν εΙνω τυχαία. 

Φυωκά, το έρώτnμα εΙνω 6ε τί εκτα6η ή προGπάθεια προέρχε

ται άπο νέους καi γνη6ίους ανθρώπους, που ύπηρετοϋν οχι μό, ον 

η\ν άνάγκn των καλληεχν1κων τους iδιοτήτων ( άλλα 6αν άνηπρο-
6ωηεuηκοi των iδικGΊν τους τάξεων) η μήπως oi δυνάμεις έκμε
τάλλευδης της παραγωγfiς άνακαλύτηουν μια νέα ουνταγή; Ύ

πάρχε1 δ1άβρω6η; παρακμή; ανάγκη; Καi τί εγ1νε με τiς άπολ1θω

μένες αξίες του κ1νηματσγραφικου μnχανιομου; Έρωτή5ε1ς που 

μόνον ό χρόνος μπορεί να άπαντή6ε1. Oi προβλέψεις θα επρεπε να 
γίνουν κάτω άπο τiς θεμελιώδεις iδεολογικες άρχες κάθε προοώ

που καi οχι άπο η\ φιλοδοξία καi τον όππορτουν1ομο του οiουδή

ποτε. λlπσρουμε μόνο να βγάλουμε iοτορικα 6υμηεράοματα. 

Ή μέθοδος με η'ιν όποία θα Πlά6ω το πρόβλημα βα6ίζετω 011\ν 

πί6τη μου, οη'ι λαϊκι'ι - ποιnτικι'ι τέχνη του κινηματογράφου καi τον 

άγωνα για τον κατάλληλο προ6άνατολιομό της. Γι' αύτο το λόγο 

χώpι6α το πρόβλημα 6ε δύο μέρη: Στο πρωτο (<Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗλΙΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» έξετάζει η'ιν δ1αλεκτικ1Ί 

τfίς τραγωδίας με η'ιν προέκταοή της 6τον κ1νηματογραφικο χωρο, 

το iδεσλογικο χάομα, η'ι μορφ1Ί του μυθ1κου iίρωα τfίς όθόνης καi 

η\ν 6Χέ6η του με τον θεατή, τις δυνάμεις Που εμπορεύονται καi 

έκμεταλλεύοντω ολόκληρο το δnμ1ουργ1κο ύλ1κυ καi η'ιν δ1αφθο-
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ρα που προκαλοϋν 61([ iδεολογ1κα ρεύματα, τον 1φη1κο 6Clν μ1α 

αλλη εκφpα6η θεωρηηκfiς αiηολόγη6Πς με iδεολογ1κους 6τόχσυς, 

τις 5ταθεpοΠΟ1ημένες 6Κηνοθεηκες αξίες Που λεηουργοϋν πάντοτε 

με μ1α έγγύηδη π01ότητας καi n\v iδεολογ1κι\ 6ύγχυ6Π, που δίνει 
άφορμι\ για μια ά6τpονσμικι\ διαφορα μεταξυ αi6θητικfiς καi θεμα

τολογίας, καi τελειώνω αναλύοντας τον <<κονφορμι6τη>> τοϋ Μπερ

ταλλούτω, θεωρώντας τον 6αν τον τελευταίο κληρονόμο τfίς πιο 

μεγάλης καi αi5Θητικα πλουωότερης άπ' δλες τiς τέχνες: τοϋ κι

νηματογράφου. 

Το δεύτερο μέρος, «ΚΙΝΗ:tνΙΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ 

ΚΟΣl\ΙΟΥ» έξετάζε1 το ρόλο τοϋ 6κηνοθέτη Βαν καλληέχνη, 6αν 

ενα 6UVήγopo τfiς τάξης του, 6ClV ενα iδεολογικο έκπpό6ωΠΟ, 6ClV 
ενα έλεγχόμενο οργανο τfίς κοινότητας, τι\ν πnγι\ τfiς κλί6ης ιοϋ 

θεατfi να άναγνωpίδn μα{i με τον :ίίρωα τfίς όθόνnς, το πρόβλημα 

τοϋ κινηματογράφου 6CIV ένος προϊόντος μδ.λλον μ1δ.ς 11ονάδας πα
ρα ένας προ6ώπου, τι\ν ανάγκη για διαλεκτικι\ έπικ01νωνία, τiς 

άπόψε1ς τοϋ κ1νηματογράφου τοϋ Τρίτου Κό6μου, καi τελειώνω 

με τι\ν άναβίω6Π τfίς πολ1ηκfiς iδεολογίας οχ1 11όvον 6αν μιδ.ς θέ

Gης άλλα μ1δ.ς 6τά6Πς προς την ζωή. 'Όλα αυτα έξετάζοντα1 άπο 

τους πολεμ16τες - 6κnνο0έτες τοϋ κινηματογράφου τοϋ Τρίτου Κό-

6μου με μαρτυρίες, 6υνεντεύξεις καi δnλώ6ε1ς. 

1. Η l\ΙΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ 

Α) Κινηματογράφος καi Διαλεκτική. 

θα cιρχί6ουμε αύτο το μέρος Πp06Παθωντας να δώ6ουμε ενα ά

κpιβfί καi Gαφfί όρ15μο τοϋ κινηματογράφου. Ό κινηματογράφος 

δεν άποτελεϊτα1 ΩΠΟ 6ταηκες φωτογραφίες ΠΟU αναπαρ16τοϋν μια 

δεδομένη πραγματικότητα, οϋτε άπο κινούμενες εiκόνες που δεί

χνουν μια έξελικηκα - δο6μένn πραγματικότητα. Ό όp16μος ΕΞΕ

ΛΙΚΤΙΚΑ - ΔΟΣl\ΙΕΝΗ ΠΡΑΓl\ΙΑΤΙΚΟΤΗΤΑ προοφέρει ενα θε
μέλιο για η\ν 6υνέχι6η τοϋ προβλήματος άλλα ταυτόχοονα δίνει 

ενα έμβρυώδη 6Κελετο τfίς δ1αλεκτικfiς φpα6εολογίας. Σ' αύτο το 

Gημεϊο βpί6κουμε τι\ν ποιοτικι\ φ1λο6οφικι\ δ1άκρ16n μεταξυ φωτο-
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γραφίαι;: και κινηματογράφου. Στη φωτογραφία ύπάρχει μια δοδμέ

νη πραγματικότητα: 

(Άναπαpά6τα6η - 6Τ1γμ1αία άκ1νη6ία) ΠΟ\J χροΎ1κα διάρκε6ε για 

tva κλά6μα δευτερολέπτου, καi Ϊ6ωι;: το μάτι να μην τiιν 
εΙδε. Το αντικείμενο δεν όρίί,ετ01 διότι Il έξήγη6η τiίι;: 

θέ6ηι;: του δεν εΙναι άρκεη\ καi ή δωλεκηκή του εΙναι 

ανύπαρκτη καθό6ΟV δεν ύπάρχει ΚΙΝΗΣΗ. 

Στον κινηματογράφο, ή δο6μένη 

πραγμαηκότητα έξελί66εται καi 

διαμορφώνεται ( άναπαpά6τα5η - 6τιγμιαία κίνη6η). 

Ό πραγμαηκοι;: χρόνοι;: εχει δρω άλλα 11 αi6θητικι\ 
τον απελευθερώνει καi 11 δ1αλεκηκiι τον δ1κ01ώνε1 
φ1λο6οφ1κά. 

Για να τοποθετήοουμε τα βεμέλrα τfίι;: διαλεκηκfίι;: τοϋ κινηματο
γράφου πρέπει να ξεκαθαpί6ουμε 5η,μα51ολογικά, αi6θηηκά. τεχνι

κα καi φιλο6οψικα τί άκριβωι;: έννοοϋp.ε ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ, καi nωι;: 

ή έκτίμη6η ( θεμαηκα καi αi6θηηκα) άκολουθεϊ 6τn.ν διαλεκηκή. 

Διαλεκηκι\ 6ημαίνει: 

Ή άπερ1όp16τη δωμεταβίβα6η των ύποκειμεν1κων δο6μέ

νων άληθε1ων όπ01ουδήποτε άνηκειμένου καi ή έγγραφή 

των άπο μια κρπ1κ1\ πηγή, που εχει η\ δύναμη να πα

ράγη άκρ1βfί άναnαpά6τα6η. Δυναμωμένο άπ' την ά

ναπαpά6τα6η το 5υμβαν άκολουθεϊ καl μεταφέρεται 5' 
ενα αλλο άνηκείμενο. Ή παραγωγι\ τοϋ 6υμβάντο<.;: ά

ηο το δεύτερο άνηκείμενο μαί,i με η\ν κριηκή του καi 

η\ μεταβίβα6ή του 6ε μια αλλη ηηγι\ ηετυχαίνει την έ

ξέλιξη ( κρηικι\ καi i6τορ1κή). 
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J\f' αίηο τον τρόπο έμφανίςοντω καi άναπτίJ66~νται oi τρεiς βα6Ι
κες ά ρχες τfiς διαλεκηκfiς: 

ή ΠΡΑΞΗ, 11 ΚΡΙΤΙΚΗ, iι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ. Ή 

ΠΡΑΞΗ εΙνω iκανi'ι να έπιδείξn άνυπολόγ16τες διαιπά

nεις. Ί-Ι άρχϊι τfiς δωδ1κα6ίας τnς εχει πάντοτε μ1α πο

λυ άπλι\ φόρμα, που 6το ΧΡΟΝΟ ΠΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑ

ΣΗΣ καi τfic; ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ παpου616(ει 

μπερδεμένες; πτυχες Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ εΙ,·αι 

~να 6Ταθερο 6nμεϊο Α ( καi το τέλοι;; του ΤΟ απειρον) .' 
Με αύτο τον τρόπσ μπορουμε να πάρουμε όπδfιποτε φ1-

λο6οψ1κό, κ01νων1κο καi πολη1κο πρόβλημα με όνυπο

λόγι6τει;; δ1α6τά6ε1ι;;. 

Ή δ10φορcι μεταξυ ΠΡΑΞΗΣ καi ΚΡΙΤΙΚΗΣ βρίGκεται 6Τ\1\' (Ι\Τ

πάρκε10 τfiς δεύτερης να ύπάρξn χωρiς η\ν πρώτη. Ί-Ι ΚΡΙ ΤΙ ΚΗ 

έμφΟ\·ίζεται καi γεννιέται άπο η\ν ΠΡ ΛΞΗ 6ύγΧf)Ο\'Ο δε κριτικά

pονται;; η\ν ΠΡΑΞΗ. 1\Ιε η\ν βοήθεια τiίι;; ΚΡΙΤ[ΚΗΣ, κερδίζετα1 

11 μεταβίβα6Π τiίι;; ΠΡΑΞΗΣ 6ε άναλυτα 6υμπεpάύ11ατα. Ό χρόνοι;; 

τnι;; έξαρηέτcη ά.πο η\ν ΠΡ ΑΞΗ. 

Ή δ1αφορα μεταξυ ΠΡΑΞΗΣ καi ΚΡΙΤΙΚΗΣ άπο η\ν ΠΡΑΠ.ΙΛ

ΤΙΚΟΤΗΤΑ βρίGκεται 5η\ν ανηκεψενικι\ν τοποΘέτn6n τiίς τελευ

ταίοι;;. Η ΙΙΡΑΓJ\ΙΑΤΙΚΟΤΗΤΑ γεννιέται 6ε μια πnγι\ παρατrφn-

6nι;; καi με μια Gκεπηκ~\ iκανότnτα. Καταγράφει δο6μένα 6τοιχεiα 

καi Gυμπεpά6ματα τiίι;; ΚΡΙΤΙΚΗΣ άπο η\ν ΠΡΑΞΗ. Ό ρόλος τnς 

εΙναι να παράγn }110 νέα ΠΡΑΞΗ με μια βά6Π 6U\'Ι6τάμενn άπο η\ 

Gυνέχι6n τiίι;; προnγουμένnι;; ΠΡΑΞΗΣ. Σ υνεπωι;; έκπλnρώνεται 11 
ΕΞΕΛΙΞΗ της ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ. 

Στ:ι\ν κ1νnματογραφικ1\ δωλεκηκ1\ γλωG6α, 11 ΠΡΑΞΗ είναι 11 
ΔΙΉΓΗΣΗ. Ί-Ι ΚΡΙΤΙΚΉ είνα1 oi δνηπαραβέGειι;; καi 11 ΠΡΑΓl\ΙΛ
ΤΙΚΟΤΗΤΑ ό ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, η άλλωώηκα το ΦΙΛl\'1 μόνο του 

cιφότου μορφώνει rva 6υμπαγει;; όργαν1κο 6ύνολ::>. Ή ΠΡΑΞΗ, 1\ 
ΚΡΙΤΙΚΉ καi 11 ΠΡΑΓl\ΙΑΤΙΚΟΤΗΊΆ Gχnματίζουν τcι τρία πιο 

βαGΙΚΟ 6τ01χεϊα τοϋ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟΥ. Στο 6nμεϊο αύτο εΙναι 
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δ1ακριτ:ι\ ή πρώτη βα61κ1\ άποκοπι\ τfiς κ1νηματογραφ1κfiς γ λώ66ας. 

Ή ι;ημαGΙολογ1κ1\ καi μορφολογ1κ1\ δ1άκp1Gη μεταξυ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ΝΟΥ καi ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ. Στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ό χαρακτήρας 

τfiς φωτογραφίας 6CIV μιδ.ς καταγραφfίς πραγματικότητας δεν άνα

φέρετω μόνον 5' ενα τεχνικο πλαίωο άλλα κυρίως 6το ϋφος καi 

6τrιν OU6lQ τfίς δοδμένης εντυπωμένης πραγμαηχότητας. ΕΙναι το 

Πρώτο καi πολλες ψορες άκατέργαδΤΟ δημεϊο, ΟΠΟU 01 6υγκρού6εlς 
τοϋ ΔΡΑl\ΙΑΤΟΣ 6υμβαίνουν. 

Ή αiοθηηκ1\ εΙνω 6αφως δεμένη καi έξαρτημέη1 άπο η\ν iοτο

ρ1κ1\ αξία του περιεχομένου. Άπο μόνη της ύπάρχε1 μόνον 6CIV 
αφηρημένη φόρμα ( Ω6Χετα αν 11 μΠΟU{)(ίUα(ία Χ{)η6ψΟΠΟΙεΪ TllV 
αφηρημένη κατάοταοη καi η\ν κάνει <<Παράλογη» για άλλοτρίωοη). 

Το μονοπάτι της 6υνδέεται με έοωτερ1κες 5υγκρc;ύ6ε1ς περ106ότε

ρο παρα με παραμορφωμένες δωφορές. Ή δ1ελεκηκ1\ τfiς aiGθnn

κfiς άντέχε1 Gτον πειραομο τfiς αύτ0-έπάρκε1ας. 

ΠΑΡΑΊΉΡΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓl\ΙΗ ΠΟΥ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 

ΓΙΝΕΊΆΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΊΉΝ ΑΥΤΟ - ΕΠΑΡ
ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΟΤΕ ΛΙΑΜΟΡΦΩΝΕ

ΤΑΙ Η ΠΡΩΊΉ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ. 

Β) Χά6μα Ταξ1κfiς - 'Ιδεολογίας: Σκηνοθέτης - 'Ί-Ιpωας - θεατής. 

'Q iδεολογ1κος προοονατολ16μος μα(i με τr\ δ1αφώη6η καi η\ δ1α-

6άψη6η εΙνα1 μία άπο τiς πιο Θεμελιώδεις ύπηρεGίες τοϋ κινηματο

γράφου. 

Ή ΠΡΑΞΗ οχ1 μόνον δ1αφωτίςε1 καi άναπαρ16τάνε1 ( ντοκυμανταiρ) 
αλλα ΠΙΟ 6Πουδαϊα άναλύε1 καi κρ1ηκάρε1 ( Δραμα). 'Q 6Uνδυα-

6μος μδ.ς δίνει την πλήρη εiκόνα ένας δεδομένου άξ10Gημείωτου 

φίλμ. 

'Q ά6ηκος κινηματογράφος με το Χόλλυγουντ δαγ κέντρο του KQI 

παρακλάδια 5' ολα τα 6τούνηο παραγωγfiς οη\ Δυπκ11 Ευρώπη, 
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εΙναι άπο τη ψύ6η του Ι?.νας; βιομηχανικος; μηχαν16μός; .. Σκοπός του 
εΙναι ή παραγωγ:η καi Gτόχος; του το κέρδος;. Παραμελεϊ την πο16-

τητα καi άντ1κρούε1 τους; πολιηκα προ6ανατολ16μένους; καλλιτέ

χνες;. Τα μέ6α που χρηGψοποιεϊ εΙναι άλλοτρ1ωμέν01 καλλιτέχνες. 

Για να μπορέGωμε να άπαντή6ουμε 6το γιατi ύπάρχει ταξικο iδεο

λογικο χάGμα, εΙναι απαραίτητο να ανα(ητή6ουμε μια άπλοποιη

μένη μορφη καπηαλ16ηκiίς; βιομηχανίας κινηματογράφου δπου τα 

5υμφέρσντα της βιομηχανίας εΙναι 6υνδεδεμένα με έκεϊνα τfίc; ό

λιγαρχίας. Οϊ καλλιτέχνες που τα ύπηρετουν 6UΧνα ύποκύπτουν 

καi απορροφώνται Gτη φορμούλα του καπηαλ16μου. Διαφέρουν δχι 

μόνον ταξικα καθόGον oi Gκοποί τους, oi ζωές; τους καi τα ένδια
φέροντά τους; εΙναι διαφορεηκα απο έκεϊνα των λαων άλλα ή iδεο

λογία που πpο6φέρουν δια του μέ6ΟU εΙναι μια παραμορφωμένη 

εiκόνα των καταGτολων τους καi Guxva των ανεκπλήρωτων όνεί
ρων τους. Μ' αύτο τον τρόπο μεταφέρουν τον θωη\ μέ6α 5' ενα 
κυκεώνα μιας Β1βλ1κfiς Μυθολογίας, δπου ή ΚΑΚΙΑ εΙναι ό χα

ρακτήρας ποι':ι πατcί πάνω 6Τiς Δέκα Έντολες καi ή ΚΑΛΩΣ ΥΝΗ 

εΙνω ό χαρακτήρας που προGπαθεϊ να φέρη τον ΝΟ:tνΙΟ καi τι\ν 

ΤΑΞΗ. 

Φυωκά. ή μυθολογία ξεκίνη6ε άπο κεi, καi 6την τωρινή της κατά-

5τα5η εχει φθά6εl 6ε μια άξ105ημείωτα περιπλεγμένη μορφη καi 

περ155ύτερο έπικίνδυνη καθό5ον προ5παθεϊ να ψuχαγωγή5η με έ

παναGταηκες iδεολογικες πράξεις. ( Βλέπε Ξένοια5τος Καβαλά

ρης, Μάχη του 'Αλγερίου, Ζ, Φράουλες καi ΑΙμα). 

Κάθε μορφι\ τεχνικfίς καi αi6θηηκfίς μεθόδου εχει 6QV ενα 6ΚΟΠΟ 
η\ν ψευτο-άνάπαυδη του θεατfi, η\ν άλλοτρίω6ή του άπο η\ν κα

θημερινη πραγμαηκότητα καi η\ν παραγωγι\ μια~_: φαντα5ίας που 

άποκρούει καi παραμορφώνει η\ν άλήθεια. 

Σ' αυτο το Gημεϊο παρατηρούμε δύο άνηλογίες: το πρώτο εΙναι 

δη, οταν το περιεχόμενον του ΛΟΓΟΥ (που εΙναι το κλειδi οη\ 

διαλεκτική), δεν iκανοπο1εϊτα1 θεμαηκά, τότε ό ά5ηκοι; κινηματο-
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γράφος δεν εΙναι διαλεκτικός, άλλα γίνεται φα6ι6τικός, έξάλλου 

παράγοντας μυθολογία καi μια 6ψαηα ήθοποιων φθείρει καi κατα-

5τρέφ,ει καi κυρίως 5αμποτάρε1 τους 6τόχους του. 

Ό iίρωα<.:: πρέπει να 6υνομιλή6ει με τον Θεατή, πpέπει να τον κρι

τικάρει καi να ταυη6τεί μαζί του, καθ' ο6ον αύτο, του δίνει κυρί~ 

τους λόγους για τον αγώνα. Ό iίρωας που κατα6κευάζεται όnο τον 

6Κηνοθέτη καi έμπνέεται QJ10 τrι δική του ζωrι Καl τον άγωνα του, 

Πρέπει VQ έρμηνευθfi άπ' αυτον Καl 6QV Παραγωγος και 60.V προϊόν. 
λΓ αύτο τον τρόπο 6υμπληρώνετω ό κύκλος 5τον cκηνοθέτη. 

ΣΚΗΝΟθΕΤΗΣ = ΗΡΩΣ = θΕΑΤΗΣ = ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ = 
ΗΡΩΣ = θΕΑΤΗΣ = ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ = .... 

Ή κυκλικι\ γραμμικ:ι\ εκταδη τοποθετεί καi δίνει άξία 6τiς 6Χέ6εις : 
ό οκηνοθέτης εΙνω ό iίρωας τfίς πράξης, καi 6 Θεατ:ι\ς εΙνω ό πρω
ταγωνι5τής. Ό 'Ήρωας κριτικάρει τον θεαη\ καi 6 θΙεαη\ς εΙνω ό 
πρωταγωνι6τής. Ό :iίρωας κριτικάρει τον θεαη\ καi ό Ηεαη\ς κριτι

κάρει τον 6Κηνοθέτη. Σ' αύτο ΤΟ 5nμείο έμφανίζετω ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΝΙΑ, μία όnο τiς βα61κες άρχες του κινηματογράφου. 

Στον ά6ηκο· κινηματογράφο εχουμε τ:ι\ν άπάτη τfίς ταύτι6ής μας 

καi τfίς 6τιγμιαίας ψυχαγωγίας. Ό 6κηνοθέτης πλάθει η\ν πράξη 

6ύμφωνα με τiς άπαιτή6εις τfίς βιομηχανίας, προοφέρει το πρόβλη

μα οτον θεαη\ με η\ν παραμορφωμένη του μορφή, ή λογικ:ι\ ι'mο

λειτουργεί καi αiωρείται οτο χάομα που ύπάρχει άνάμεοα οτrιν εύ

χαpί6τn6n καi την γνώδη καi ό θιεαη\ς πpο6λαμβάνει όπηκες έντυ

πώοε1ς άλλα παραμένει ωτοξενωμένος. Ή έπικοινωνία 6υντελεϊτω 

άλλα εχει κυρίως η\ν μορφ:ι\ τfίς ύποταγfίς καi του μυ6τηρίου, του 

ξενικού καi γοητευηκου. Ό θεατrις παραδο61ακα ύποταγμένσς 

6τ:ι\ν μσρφrι τfίς ψυχαγωγίας, άποδέχετω καi ουχνα χειροκροτεί 

καi θαυμάζει. Ύπο6υνείδητα δμως γνωρίζει δη ό καλλιτέχνης εΙναι 

~να ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ. Σ' αύτο το 6ημείο βρίοκετω ή ωτάτη. Oi πνευ
ματώδεις καιi εξυπνοι δκηνοθεηκοi χειρι5μοi δίνουν την έντύπωδη 

τfiς πνευματικfίς άνωτερότητας, ή πλοκ:ι\ κάνει μάτωη τrι ζω:ι\ του 

θεατfί καi ό πρωταγωνι5τrις μ' δλη του η\ν γοητεία προ6φέρει 6τον 

θεατ:ι\ τ:ι\ν ουτοπία τfίς έπιτυχίας. 

Oi άναβαθp.οi τfίς άμφι6βήτη6ης καi τfiς άντίφα6ης διαλύονται ά-
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νάμε6α 6ε καθαρει;: αi6θ'ηηκει;: έρμηνείει;: έκ των προτέρων κωδ1-

κοποmμένει;: KQI 6τ1ς; iδεολογ~κες; δ1αψοpες; τfiς; α6ΤΙΚfiς τάξης. 

Γ) Η ΚΡΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ. 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΩ:ΜΑ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ. 

Ή άνάγκn γ1α κρ1ηκουι;: καi για θεωρηηκουι;: 6τον κ1νηματοyράφο 

προέρχεται άπο δίJο αiτίει;:. 

Q) 'Απο την 5ταθερn ανάπτυξη τfiι;: τεχνικfίι;; καi της τέχνης 

( ανεξάρτητα άnο το αν ή αiGθηηκι\ π01ότητα παίζε~ η ΟΧΙ 6Πουδαίο 
ρόλο) καi 

β) Άπο την βαθ1εια έπιθυμία 11\ν όποία αύτο το ϊδιο το 6ύ6τη

μα αiGΘιάνετα1 γ~α δΙαφήμ16η των ϊδιων του των προ"tόντω\· του. 

Έαν έπιθυμουμε να κοηάξουμε λίγο ΠΙΟ OU61Q611KQ το πεδίο της 

κρ1ηκfίι;: καi τfίι;: Θεωρίας Θια φθάGΟυμε 610 6υμπέpα6μα πώς: οη 
ή Θεωρnηκn κρ1ηκ1\ πηγάζε1 άπο η\ν αναγκαιότητα τfίς πράξης 

vά δ1καιωθfί Gτο πεδίο τfίι;: iδεολογίαι;: καi να κυκλοφορήGη με την 

δ1κή της; αυτόνομη 11ορφ1\ για τ:r\ν έππυχία τfίι;: έξέλ1ξής της;. 

'Εξετάζονται;: τiς μεθόδους; τfίς κρ1ηκfίς, θα δοU]lε 011 ό ελεγχος 

καi ή ένημέρωGη εΙvαι τα πιο βα6Ικά. Ση\ 6υνέχεΙα έντείνει η\ν 

πpο6ΠάΘεια για η\ν iδεολογικι\ καi καλληεχνικι\ δικαίωδη καi άνύ

ψωGn τfις τέχνης. 

Στον ΚΙ\'nματογραφικο β10μηχανικο μηχανι6pο τοϋ Χόλλuγουντ 

KQl των ύποκαταGτηpάτων του ό KfJITIKOt;; εχει μεταβλη8'iί 6ε ύΠΟ-
6τΠplΚΤΙ1 η Gυνήγορο των άπολ1θωμένων άξιων. 

!\fε η\ν πλήρη ελλειψn QΙΤΙΟλογικ:fίς ανάλυ6Πς, με τι\ν 6UVεχ1ζ;ό

μενn άδ1αφσρία 511\ν ποληικοποίη6n τοϋ κ1νημα rΓJγράφου 6ε i:\:α 

κόGμο γεματο άπο όνηλογfες, ή μιζέρια καi 11 πάλη τοπσθέτηGαν 
τον κ1νnματογράφο 6ε 1110 δευτερεύου6α θέ6η 6Tl1V i6τορία. Τον 

άφόπλ16αν άπο το δυνατο δπλο τfίι;: εiκόνας καi τον άλλοτρίω5Q\' 

QΠΟ τους 6ΚΟΠούς του. 

Oi θεωρηηκοi κρη1κοi δ1αφοϋντα1 6ε δύο κατηγορίες: 
α) 'Εκείνους nou άποτελοϋν αpε6α οργανα τfίι;: καταναλωτ~

κiίς κ01νωνίας καi των όnοίων ό Gκοποι;: εΙναι ή αpε6η δ1αφήμ16n καi 

β) Έκείνσυι;: που προGηαΘουν να κάνουν ένδιαφέροντα τον κι-
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νηματογράφο των φ1λουοφ1κων καi αi6θηηκων προβλημάτων, καi 

των οποίων 6ΚΟΠΟς εΙνω να κατα6τή6ΟUV καi να άποκpυ6ταλλώοουν 

τiς άξίες. 

:Με η\ν παγ1οποίη6η των άξ1ων το 6ύ6τημα πετυχαίνε1 δύο 6ΚΟ

πcύι;;: α) Άλλοτρ1ώνε1 τους δ1α\Όούμενους καi β) του δίνε~ ενα 

κίνητρο γ1α το γεφύρωμα του χά6ματος μεταξυ κ1νηματογράφου 

καi θεατών. 

Ή πρώτη κατηγορία κρπ1κϊίJν εΙνω ή λ1γώτερο έπ1κίνδυνη. 

'Απογυμνωμένη άπο iδεολογ1κα έπ1χεφήματα με πολυ άνο1κτους 

καi καΒαρουι;; Gτόχους καi πλήρεις άνηλογίες καi αύτοGχέδιες ά

ναλύ6ε1ς, δεν έπ1δρ6 πολυ καθό6ΟV τα 6υνθήματά της: OXl μόνον 
δεν βρί6κουν άνταπ6κp16η άλλα εΙνω γελοiα. Oi πεp166ότεροι άπ' 
αύτους δεν εΙνω τίποτε παρα διεφθαρμέν01 δημο6Ιογράφ01 δευτέ

ρας 6ε~p6ς: που χpη61μοπο1ουντω για θεωρηηκη διαφήμl6n. 

Ή δεύτερη κατηγορία εΙνω ή πιο έπ1κίνδυνη. ΕΙνω αύη\ που 

μέδω φ1λο6οψικων καi αiGθητικων έπ1χειρημάτων πpc6παθεϊ να ά

ναλύ6η καi να τοποΘετή6η η\ν τέχνη 6τη μ:ι\ πολιηκη 6ψαiρα των 

5υγκρούδεων των χαρακτήρων, καi 6η\ν ερευνα τiίς φαντα6ίας καi 

του δράματος. Λύτη πετυχαίνε1 καi η\ν παγιοποίη6η των άξ1ων. 

Oi δύο πόλσ~ της: φυγόκεντρης δύναμης της θεωρίας άποτε

λουντω άπο τους ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ καi τους: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥΣ. 

Ή αi6θnηκ1\ του κ1νηματογράφου αρχ16ε με η\ν έμφάν15η του 

D. \'V. Griffith καi η\ν κίνn6η μέ6α 6το πλάνο. θεμελίωοαν η\ν 

aiGθnnκiι του φακου καi σi δ1άδοχ01 άνέπτυξαν η\ν θεωρία. Ό 

Τςών Φόρ~, ό Χάουαρντ Χώκς:, ό Φρανκ Κάπρα, ό Σ άμουελ 

Φοϋλλερ. ό Β1ν6έντε Μ1νέλλ1, ό "Α ντονυ Μάνν, ό 'Όττσ Πρέ1ην

γκερ. ό Νίκολας Ραίη καi ό Φρiτς Λανγκ fί5αν i:κεϊνο,1 oi ύπεύ
θυνο1 γ1α η\ν <<Xpu6fi Περίοδο» του Χόλλυγουντ. 

θεμαηκά, ολόκληρη 11 τεpάδnα μυθολογία του άμερ1καν1κου 
iμπερ1αλ16μου χρη51μοπο1ήθηκε: ΤΟ ΓΟΥΕΣ ΤΕΡΝ, Ο ΥΠΟΚΟ

Σ ΜΟΣ. Η ΠΟΛΕΜΙΚΉ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ καi ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΤΥ

ΠΟΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ. 'Όλα αύτα O.pXl6QV άπο την επιθυμία τfic; α

νάγκης να δημωυργήοουν iοτορία, η\ν πρόκλη6η τϊίς παράδο6η<;; 

καi την άνάγκη της ιδεολογίας. 

Το άποτέλεGμα i1ίταν 11 κατα5κευiι μιας iμπερ1αλ16ηκϊίς iGτορίας:, 
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ή παράδο5η τfίς καταπίοοης: καi ή iδεολογία τfίς: ΕΠΙ'ΙΎΧΙΑΣ. 

Αi6θηηκά, ή εξέλ1ξη :ί'ίταν αξ105ημείωτη: ή κίνη6η τfίς: κάμερας:, 

ή 5ημα6ία τfίς: γωνίας: λήψης:, ή αξία τfίς: κίνη6ης:, ή εντύπωδη τοϋ 

6ταηκοϋ πλάνου, εΙχαν 5αν ενα 5τόχο την ανάπτυξη τfίς: πλοκfiς:. 

Το ερώτημα ψU6IKQ παραμένε1: μέδω μ15ι;; τωνίας: 6Tl1V όποία το 
αποτέλεδμα καi 1ί ΠΡ ΑΞΗ απομονώνοντω, η δπου oi χαρακτfίρει.; 

βυθί(οντω 5ε ατέλε1ωτες; 5υ(ητή6ε1ς; ε6ωτερ1κων τραυμάτων, οπου 

τα 5τ01χεϊα των πόλων δ1ακρίνοντω καi όναλύοντα1 με πρωτόγονες; 

καi ουτοrηκες; δ1αφσ,ρες; του ΚΑΛΟΥ καi τοϋ ΚΑΚΟΥ. 

Μήπως: εΙνα1 ακόμα π1θανον δη ό θεαη\ς: θα ταυτί5ε1 τον έαυτό του 

με τον πρωταγων15η\ επi μ1ας: ύγ~ους: βά6εως; καi θα όπλ16θfί με ε

π1χεφήματα ω6τε να 6UVεχί6εΙ τον αγωνα του; Φυωκά, OXl. Oi ται
νίες: του Χόλλυγουντ καi ~ί αi6θ1ηηκή του προδέφεραν 6τον θεατ:ι\ 

την κωδ1κοπ01ημένη αi6θηηκ:ι\ καi την ψυχαγωγία τfίς: ΠΕΡΙΙΙΕ

ΤΕΙΑΣ μέ6ω τfίς; πλοκfίς;. 

Ή δεύτερη κατηγορία των φ1λο6οψ1κων δραματουργων εΙνω πε

ρ1ωρ15μένη κυρίως: 6τ:ην Εύρώπη. θεματσλογ1κά. το επίπεδον των 

iκανοτήτων των βα6ίςετω πάνω 6τ:ην πολύπλοκη καi βαθε1α ερευ

να χαρακτήρων καi κατα5τά6εων. Τα πρό6ωπα εlνα1 φορτωμένα με 

την κληρονομ1α τfίς: κατα5τρεπηκfίς: iκανότητος: της: αμο1βαίας; κα

τα5τροφfίς:. Μέ6α 6ε μ1α άτμό5φαιρα παθ1α611κων έξωτερ1κων oi 
υΗρωες: με κατα5ταλμένα εν6ηκτα άπο την παρω'-11:η των δυηκων 

κ01νων1ων βυ,θίζοντω 5' ενα εγώ - ταξίδ1 καi καθαρί(οντω 6ύμψω

να με την αρχαία Έλλην1κ:ι\ τραγωδία 51:ι\ν τελευταία πράξη. 

Oi 6Κηνοθεηκες: iκανότητες: άπο δημ1ουργους; 6ClV τον λ'Ιπέργκμαν, 
τον Φελλίν1, Άντον1όν1, Τρυφφώ, Φραν(ου, Μελβίλλ, Χίτ6ΚΟΚ, 

Μάλ, Λόζεϋ, Ρίτοορντ5ον, καi πολλων αλλων εΙνω όναμφ16βήτη

τες:. υ0λο αύτο το 6Κηνοθεηκο 6ύνταγμα εΠ16nμοn01εΪ κα1 καταγρά

ψεl καi 6υνεχως: δ1κωώνετω απο τr\ δευτερεύου6α όμάδα κρπ1κων. 

Μ' αύτο τον τρόπο δεν εχουμε μόνο δ1αφορα τάξεων μέ6α 6ε μ1α 

κ01νότητα η ενα εΗνος: άλλ' ακόμη μέδα 6111V τέχνη. Ή «μά(α» 6U
νήθως: ακολουθεί η\ν περιπέτεια 5αv ψυχαγωγία, ένω oi δ1ανοού
μενο1 προβληματί(οντω με η\ν φιλο6οψία του ~,{πέργκμαν η την 

φαντα5ία του Φελλίν1. 

Φυ61ΚQ 11 άλήθε1α εΙνω δη ή ϋπαρξη μ1ας: δ1άκρ16ης: δεν μπορεϊ να 
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άποδοθfί τό6ο πολυ 6τον κινηματογράφο, 060 οη\ν άνι5ότnτα του 
έκπαιδευηκου 5υ5τήματος. 

Ώ6τό6ο σi Θεωρnηκοi δεν· επαυ6αν να πpο6Παθουν να γεφυpώ6ΟUV 

το χά6μα καi να κατα5κευά6ουν τiς; iδεολογίες; τους;. Το άποτέλε-

5μα: Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΉ ΤΕΧΝΗ ΔΙΑ

ΣΠΆΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ! Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΥΠΝΩΤΙΖΕΙ 
ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΥΧΆΖΕΙ, Η ΠΡΟΒΛΗ!νΙΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟ

ΤΡΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΒΑΣ ΙΚΟ ΠΡΟ

ΒΛΗΜΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΊΕΣ ΤΟΥ. 

Σ' αύτο το 5nμεϊο πρέπει να 5υμπεράνουμε τι\ χρεωκοπία του καi 

η\ν άπατηλή του μυθολογία. 

Δί) Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΡΙΩ:tνfΕΝΟr ΑΣΤΟΥ: 

ΜΠΕΡΝ ΑΡΝΤΟ ΜΠΕΡΤΟΛΟΥΤΣ Ι. 

Το 1963, ό Μπ. Μπερτολουτω άναγνωρί(ει 5την ταινία του <<ΠΡΙΝ 
ΑΠ ΤΗΝ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ>>: <<Γεννήθηκα ενας; ά6τος; καi θα πε

θάνω ενας; ά6τός;. θα ερχωμαι πάντα μετα την έπανά6τα6η». 

Έξομολόγn5η γενναία καi τίμια. Ό Μπερτολοϋτω εΙναι ενα δεϊγμα 

μιας; αi6θlrιηκ:fίς; καi δραμαηκfiς; έμφάνι6Πς; τ:fίς; ΠΛΟΚΗΣ, με ψυχο,.. 

λογικους; καi πολπικους; προ5ανατολι6μούς;. 

Σε μια περίοδο που oi λαοi κλονί(ονταν άπο έξεγέρ6εις; καi έπανα
. 5τά5εις;, οπου ή φιλο5οφία 5αν μια άπομονωμένn μορφη άνάλυ5ηι;; 
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ i'ίταν χρεωκοπnμένn καi 6τnν ό

ποία ή κινnματογραφικη παράδο5n του Χόλλυγουντ καi το μεγάλω

μα του νεο-ρεαλ1611ΚΟυ κινηματογράφου 6TnV 'Ιταλία εδιναν ολες; 
τiς κατάλληλες; Προϋnοθέ6εις; για τον 6Χnματι5μο ]JΙcίς 6KΠVfiς; ΚlVΠ

ματογραφικ:fίς εκφρα5nς; για την άνακάλυψn μιας iδεολογίας; δι

καιωμένης άπο την i6τορία, ή παρου6ία του Γκονταρ καi του Μαρ

κούζε ανοιξε το δρόμο 5111 γέννn6Π του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟ -
\ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡ ΑΦΟΥ. 

Ό Μπερτολουτω δεν εΙναι ενα τυχαϊο περι5ταηκο ένοι;; 6Κηνοθέ

τn οπου 6UVεχί(ει μια κινnματογραφικη έμπειρία. ΕΙναι ό εvας 

τfiι;; ά5ηκfίς; μυ&λογίας. 
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Το 1969 - 1970 με η\ν τωνία του <<Ο ΚΟΝΦΟΡΜΙΣΠΙΣ» καταυει
κνύε~ ολn τι\ μεγαλειότητα τiίς Παpακμiίς: του ΚαΙ τiίς Πf)ΟδωΠΙι<fiι:_; 
του τραγωδίας: που μεταφέρει την κληρονομ1α τοϋ 6υμβ1βα6110ϋ καi 

τfίς i6τορ1κfίς του αποτυχίας. Ση\ν ταινία, γυρ15μένn με ολn τn\" 

αiGθnηκ:ην μεγαλοπρέπεια μιας ταινίας τοϋ Φοpνϊ n τοϋ Χουωκς 
καi η\ν αναλυηκrι 6ταηκrι απε1κόν16n τοϋ Γκοντάρ. 6ε ενα προηο

λεμικο πλαίωο απο η\ φα616ΤΙΚΠ Ρώμη εως: το Παpί61 που πέθανε 

καi με η\ν καθαρ:η άναπαpά6τα6n τiίς: 5υμβιβα5μένnς ά6ηκiίς: τά

ξης, ό Μπερτολουτω έπηυχγάνε1 οχι 11όνον να άναλύ6n προοωπι

κες έμπειρίες: άλλα καi να καταδ1κά6n τον πρωταγων16τή του ( Μcιρ
τ6έλλο), 6ε μια κυκλ1κ1\ λειτουργία τfίς: ζωiίς:, που αρχίζει απο ε

να 6Uφ1λ1δ1κο τρελλο Πατέρα, Περνάει απο το γάμο με ενα ΚΟ{)l

τ6ι που εΙνω καλο <<6τΟ κρεββάτι καi 6TllV κουζίνα», ( Για να μπο
pέ6n να άνέβn με ενα α6ΤΙΚΟ τρόπο πρέπει να έγγραφη 6TllV κα
ταπατοϋ6α καi φα515ηκrι τάξη) καi τελειώνει ψάχνοντας: 6τα 5uν

τρίμ10 τοϋ λfοU66Ολίνι για κείνους Που fί6aV ύπεύθuνο1 τiίς: δJα

φθοpάς του: 5' ενα τυφλο φα6Ι6τα όπαδο καi ενα όμόφuλο οωφέρ. 
Oi χαρακτ:fίρες τ:fίς τωνίας εΙνα1 άνηπρο5ωπευηκοi τ:fίς τάξεώς: των. 
Ή πλούωα μητέρα που βpί6κει n\v «γαλήνη» τη~ 5τα ναρκωηκcι 
καi 6τΟ 6εξ με τον Κινέζο 6ωψέρ, ό τρελλος πα rέρας τρόφιμος 61 

ενα Ο6υλσ τfίς Πε6pένnς Ρώμης ό όπαδος φίλος: άπο το ραδιόφωνο, 

μορφr\ των 5υμβ1606μένων διανοουμένων. 11 έλαφρόμυαλn γυν:ιiκο 
που εχα6ε τι\ν παρθεν1ά της: 61(1 δεκατέ66εpα με τον θεiον της. ό 
ηαλnός του καθnγnη\ς: έξωρ15μένος 6το Παpί61, φιλελεύθερος. πο

λεμώντας τον ψα6ι6p0· με ολn του η\ν ψυχι\ εχοντας: παντρευτεί 

μια λε6βία. 

'Ένα άξ106Πμείωτο πλαίωο τfίς ολnς παρακμfίς καi τiίς χρεωκοπn

μένnι_: μυθολογίας τiίς ά6ηκiίς: κοινωνίαι_:. 'Αλλα ό 1Ιπερτσλουτ61 

δεν 5τάθnκε μόνο 5τα κο1νοηκα πλαί610 τiίι_: περιόδου άλλα πpο6-

πάθn6ε νcι έρμnνεύδn τουι_: χαρακτiίρες καi τiς 6χέ5ε1ς τους. 

Σ' δλn η\ διάρκεια τ:fίς: ταινίας: i\ μορφι\ τοϋ πατέρα κuμ1αρχεϊ. Ό 
πραγμαηκος: πατέρας:, ό φίλος: τfίς ραδ10φωνίας:, ό καθηγnη\ς 5r1ιν 

έξορία, ό 6ύντροφός του 5η\ν άποδτολι\ για η\ν δολοφονία τοϋ κα

θnγnτοϋ, εΙναι τα διάφορα 6ημεία δτα όποία βα6ίζετα1 ψuχολογ1κα 

11 ταινία. 
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Ο ΠΡΑΓΧΙΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ: Το 6nμεiον τiίι_: β1ολογ1κfiς 1ωi 

οiκογενειακiίι_: κληρονομ1δς. 

Ο ΦΙΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ: Ή iδεολογικι'ι μορφι'ι του πατέρα. 

Ο ΚΑΘΗΙΉΤΗΣ : Φιλελεύθερη καi πολιηκ~'ι μο_r,ψι'ι κληρονομίας. 

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: Το οργανο καi iι έκτελε6ηκι'ι μορψι'ι του πατέρα. 

Ή Gυμβολι\ του Μπ-ερτολουτω εΙνω δη ό πρωταγων16τής του ξε

φεύγει άπο η\ν 16Ίορικι'ι 6ύγκρου6Π άνάμε6α 6ε ΓΙ ο καi ΠΑ ΤΕ

Ρ Α καi δη ό 6uμβiβα6μός του μέ6α 6ΗΙ πλαίωα τiίς κληρονοpιας 

άποτελεi η\ν βα61κι'ι αiτία για τι'ιν ελλειψη άντίδρα6ης καi άμψ1-

βολ1ων. 

Ή αi6θηηκι'ι μορφι\ τfίς ταινίας εδωυε μεγαλύτερο βάρος 6η'ιν δλη 

πλοκή. Ή 5υνεχι\ς κίνη6η τiίς κάμερας, iι έλλειπηκι\ διήγη6η καi 

6f: Πολλες Περ1ΠΤώ6εις το 61Q1lKO Πλάνο εδω6ε 61\lV ταινία ολη Tl1V 

γοητεία του ά6ηκοϋ κινηματογράφου. 

ΠεfΗ66ότερο άπο τον Μπερτολουτω καi η'ιν γεv"Jά του, που εΙναι 

καταδικα6μένο1 να άπευΘύνοντω 5' ενα άλλοηηωμένο κοινό, ι\ ύ

πόλοιπn κ1νηματογραφ1κ1Ί βιομηχανία 6uνετρίβn τρομακηκα όπο 

τι\ν παρακμ1\ τiίς θεματολογίας. 

Το KOlVO κουρά6Ηηκε να δέχεται το ϊδιο 6Χέδ10, 11 τηλεόpα6η με
γάλω6ε. το Χόλλυγουντ κλείνει. Αυτη εΙνω Ϊδως 11 άρχι\ του τέ

λcuς. Μια δ1αδ1κα5ία που θα δ1αρκέ6η για λίγο καιρό. 

'Όλες oi ύποανάπτuκτες χωρες 511\ν Λαηνικ1\ 'Αμερικι'ι ξε6ηκώ

θηκαν καi δ1ετύπω6Gν τον ΛΑ·Ι·ΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. Oi α6τοi 
εlνω i6τορ1κα διεφθαρμένοι. 

Η ΛΑΤΙΝΙΚΉ ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΗ!\·lΑΤΟΓΡΑΦΟ. 
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2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

<<Έαν ό καθένας nρόκεηω να έμπλακfί 5τrιν πάλη γ1ά 

η\ν κ01ν.ή μας 6ωτηρία, δεν ύπάρχουv καθο.ρα χέρ1α, 

δεν ύηάρχουν άθωο1, δεν υπάρχουν θεατές. 'Όλοι λε

ρώνουμε τα χέρ1α μας 5τiς λά5πες τfίς ψυχfiς μας καi 

η\ν κενότητα των μυαλων μας. Κάθε Θεαη\ς εΙνω fναι;: 

δε1λος η ενας προδότης». ( Φ. ΦΑΝ ΟΝ). 
Α) Ό ρόλος του Σκηνοθέτη. 

Β) 'Α ναγνώρ15η θεατfi καi 'Ήρωα. 

Γ) Ή άναζωογόνn5η τfiς Πολπ1κfiς 'Ιδεολογίας. 

Δηλώeϊε1ς, μαρτυρίες καi 5υνεντεύξε1ι;: Σκηνοθετών καi πρω

ταγων15των τσυ Κ1νηματογράφου του Τρίτου Κό6μου. 

Κάθε άτομ1κ1\ προ6Πάθε1α γ1α την έμφάν16η του Τρίτου Κόδμου δεν 

θα εχη τό6Π άξία 060 εχουν τα λόγω των iδίων ,ων Σκηνοθετών. 
θα άναφερθω μόνον 6ε όνόματα καi τα1νίες, το άnοτέλε6μα μ1δς 

όλόκληρης γεν1δς που μεγάλω6ε καi αναπτύχθηκε μέ6α 6τrιν έnα

νά6τα6n. 
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'Όη όκολουΗεi εϊνα1 μαρτυρίες, 5υνεντεύξε1ς, καi δηλώ6ε1ς των 

άνωτέρω 6κηνοΘιετων καi των των1ων τους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΊΖΕΡΑΝΤΟ ΒΑΧΙΕΓΟ 

ΕΡ.: Πως μπλέχτnκες με την όμάδα CINE LIBERACION; 
ΑΠ.: 'Όταν ό Σολάνας πfίγε 6το Τουκουραν για να γυpί6Π το LA 
HORA DE LOS HORNOS, εϊχε κιόλας δfί το LA,S COSAS CIER
TAS το προηγούρενο χρόνο 6το CINECLUB NUCLEO 6το Μπου
ένος "Αϊρες. 'Έτω με Πρό6εξε καi ετω γνωρ15τfuωμε. Τον 6UVώ

δευ6α 6το Τουκουμαν καi εκανα λίγη φωτογραφf α. · Γύρ15α το OL
LAS POPULARES έκεϊ τον περα5μένο χρόνο με ρία άπο τiς κά
ρερές του καi μερικο άπο το δικό μου φiλρ καi τότε fίταν που τρά

βηξα ρερ1κες ύποκεψεν1κες φωτογραφίες που αργότερα χρη61μο

ποίn6α 6το 6όρτ. Μετα άπο δυο ρfίνες ομως, κατάλαβα δη δεν ύ

πiίρχαν· πραγμαηκες εύκωρίες για ρένα 6το Τουκουμαν καi καθ'ό-

60V δεν nθελα να τα Παρατή6ω και να βρω μια δουλεια Που δεν θα

χε καμμια 6Χέοη με τα φίλμ, πfίγα 610 Μπουένος ,, Αϊρες. Προ6-
χώρnδα 6τnν όμάδα που ξεκίνnοον ό Σοτάνο καi 6 τ,ετίνο, που ε
φτιαχναν ακόμη το LA HORA DE LOS HORNOS. Δούλεψα μαζΊ 
τους οε κάeε έπίπεδο τfίς τωνίας που μπορείς ~α φαντα6θifίς 

13 
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γυρίζοντας, γράφοντας fιχηυκα έφφέ, τακτοπσιώντας δ1άφορα πρά

γματα, κλπ. 

ΕΡ.: Π0ι1ός αλλος ηταν 6η'ιν όμάδα για το LA HORA DE LOS 
HORNOS έκτος απο τους τρείς 6ας; 

ΑΠ.: Κανεiς αλλος: πραγματικά. 'Υπάρχει ή όμάδu των τρ:ων, αλ

λα δεν εΙναι τό6ΟV iδιαίτερα περιωpι6μένη. ~Ιερικοi αλλο: ανθιρω

ΠΟΙ εχουν δουλέψει μα(ί μας, δnως: ό Ncmesiι: Jωιrez. ό Dario Car
denas, που εκανε το ARRABIO. Για να 6υνεχί6ω. 'Q 6Χηματ16μος 

της: όμάδας: ύπnρξε βα61ΚΟς: για μένα 6ε κάθε έπίπεδο. Πάντα απο 

τότε που nμουνα 610 'Ι V6τnουτο τfίς: Σάντα Φε fιθελα καi ΧΡf'lQ

ζόμουνα να ταυτίοω τον έαυτό μου με το ντοκυμανταίρ μαρτυρίαι;; 

Για διαφόρους λόγους:. 16ωr_; ενα iίταν το γεγονοc δη πρcερχόμουν 

απο μ1α nολυ ταπεινη οiκογένε1α που ποτε δεν εΙχε τcι άπαραίτηrα. 

εΙχα έμποτ15θfί απο μερ1κα 61Οαεία που πολιη6ΤΙΚQ iί6αν ψεύτικα. 

Το φiλμ του Σολάνας ηταν για μένα μ1α μεγάλη έμπειρία., Μοϋ 

αν01ξε τον δρόμο 6ε μια 6ειpα όpl6μων που μπορου6α να ταυτl6θω 

16WC γιατi ή ταινία εΙναι για εναν ανθρωπο καi τον δρόμο του άπ:'J 

κάτω προς η'ιν κορυφή. Ή οiκογενε1ακή μου κατδ6τα6η μοϋ εδω6ε 

τα μέ6α για κάπ01α παιδεία, αλλα έ6τερείτο τελείως κατεuεύν6εων, 

φυωκά, δεν εΙχε καμμια 6Χέ6η με τον Εύρωπαϊκο iντελλεκτ6ουαλι-

6μό. 'Έτω αύη'ι 11 ευκαιρία να γίνω μέλοc τfίς όμάδας i\ταν βα6ι
κά 6Πμανηκfι. Έκτος απο τiς τεχν1κες γνώ6εις που κέρδι6α δου

λεύοντας με η'ιν όμάδα, ύπfίρξε καi μ1α αλλη πλευρα 6Τl'ι μαθηη

κfι μου έ,μπειρία. Τό6α nολλα αnο τα προβλήμα~α καi τiς έρω1fι-

6ε1ς n.6αν άπpο6δ1όp16τα καί, μέχρ1 τότε, τα πληοίαζα μό\·ον ο' ενα 

προαι66ημαηκο έπίπεδο δπως 610 LAS COSAS CIERTAS. (Το 

<<LAS COSAS CIERTAS» είναι 1\ απάντη6η 6η'ι,· πραγμαηκότιιτα 

τfίς ζωfίς: μας: ενα βαωκα προω6θηματικο πληοίαομα, ΟΧΙ iδ1αίτερα 

λογικο οε πολn1κο καi iδεολογ1κο έπίnεδο). 'Έτω μ1α όλόκληρη 

έξέλ1ξη βρl6κόταν οε πρόοδο. Έπίοης:, θα επρεnε να οημε1ω€iί δη 

ό 6χημαη6μος: της; όμάδας δίνει οη'ιν έργαοία. κατα η\ν πο1>εία 

της:. μ1α κάποια δuναμ1κ1\ ποιότητα. που οτο μαιφu δρόμο. εΙναι 

προς οφελός της:. Το LA HORA DE LOS HORNOS ξεκίνη6ε οαν 
ενα μέοου μήκους φίλμ, αργότερα εγινε μεγάλου μήκους, καi τώ
ρα δωρκεϊ τέ6οερις: ώρες καi εϊκο61 λεπτά. Αύτο οιψαίνει δη ~ί πρά-
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γμαηκότητα ι\ ϊδια, ι\ Άργενην1κ1\ πραγμαηκότητα, πpο6δ1ώp16ε 

τα πάντα, ξεκινώντας άπο το μiίκος τiίς ταινίας. υολο αύτο εχει 

6UVτελέ6εl 6ε κάη που εΙναι βαωκα 6Πουδαϊο γ1u μένα - δντας 

ενα όλόκληρο μέρος της ύπόθεGης τiίς έθνικiίς άπελευθιέpω6ης. Για 

VQ γίνω ΠOλlTlKQ ένεpγηηκος 6nμαίνει για μένα να μπω 6TllV Κl

VΠ6Π με όλικι'ι Gυμμετοχή, 6ε όποιοδήποτε έπίπι::δο εΙνω κάπο1ος 

έφοδια6μένος να κάνn ετ6ι, γνωρίζοντας ϋη τώρα κάνω ενα φιλμ 

καi δη τοϋ χρόνου θα κάνω κάτι α.λλο. Μία έπανα6ταηκ1\ πορεία 

μπορεϊ μόνον να πετύχη έαν το κάθε ατομο φέρει τα έργαλεϊα του 

καi τiς iκανότητές του 5' αύτον τον 6ΚΟΠό. Για μένα αύτο εΙνω Θε

μελιώδες. Αύτο διαμορφώνει ενα 6Uγκεκριμένο προ16ές. καi με 

η'ιν έπαφή. έπικ01νωνία καi 6υμμετοχ1'ι με δλους τους φοηnτες 

καi έργάτες πρωτοπόρους 6το l\.1πσυένος 'Άϋρες καi 5' δλn η\ χώ
ρα, μία ένωμένn καi προοδευηκη έπανα5ταηκι\ δύναμη ξεπηδcί. 

ΚΙΝΗJ\ΙΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΛΣΤΑΣΗ 

(Άπο τον ΤΖΟΥΛΙΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΕΣΠΙΝΟΖΑ). 

Μια ταινία δεν κάνει η'ιν έπανά6τα6n. Οϋτε ενας άπλας αvθρωπος 

μπορεϊ. Ούχ tίττον δμως πρέπει να προχωpή6ουμε 6αν να εϊμα6τε 

iκανοi να η'ιν κάνουμε έμεϊς oi ϊδ101 τώρα. J\Ιία i:πανά6Τα6n yινε

τω άπο η\ν ~\μέρα Gτrιν νύκτα. 'Αλλα ενας ανθρωπος, καi ενα φίλμ, 

Πρέπει VQ Προχωpfι6ΟUV 6QV VQ fίδαV lKQVOl να Tl1V κάνc,uν αίηι'ι 

η'ιν ϊδια 1ίμέρα. Αύτος ό τρόπος ύπομονfίς εΙνω ό αντίθ1ετσς τfίς με

ταρρυθμ15ηκiίς ύπομονfίς, KQl δεν εχει καμμια 6Χέ6η με η'ιν μn

δεV16Τl.ΚΙ1 άνυπομονη6ία. Το ενα βρίδκεται δλο 6[U μέλλον, το αλ
λο δε δλο 6τΟ παρόν. Ή έπανα6ταηκ:ι\ άνn6υχία βλέπει τον αν

θρωπο να παίζn ενα παρόντα, άποψα616ΤΙΚΟ ρόλο μέ6α 6τiς δuνά~ 

μεις που προετοιμάζουν ανηκειμενικα το μέλλον. Ό έπανα6ταη

κος κινηματογράφος, δπως καi κάθε αλλη καλληεχνικι'ι έκδήλω-

6η, πρέπει να έμποη5{)Ιfί με αύτ:ι\ η'ιν έπανα5ταηκ1'ι άνυπορονn6ία. 

υΕνας 6ύγχρονος φιλμουργός, η'ιν 6τιγμη που ανακαλύπτει τiς με

γάλες, καλληεχν1κές του δυνατότητες, η\ν ϊδια 5ηγμ1'ι ανακαλύ

πτει δη εΙνω 5τρατευμένος πολεμ15τής, 5ε δλα τα έπίπεδα τfίς 

ζωiίς. ΕΙναι 6ΠουδαiΌ να λεχθfί: Δεν εΙναι άρκετο να άπελευθε-
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ρώ6η η\ν τέχνη του, χρε16(εται έπί6ης; να 6πελευθερώ6η και τη 

ς'ωή του. Πρέπε1 να άρνnθfί όλοκλnρωηκα κάθιε άναχρον16ηκο καi 

άποκρυ6ταλλωμένο μέρος; τfίι;; έργα6ίαι;;. Ση\ν π10 αμε6η έπανα-

6ταηκiι έξάθκn6η βpί6κεται το κεντρ1κο 6ημεiο τfίι;; ολnι;; έκφρα-

6tlκfίς του άλληλουχίαι;;. Ή έπανα6ταηκή του άνυπομονn6ία θα εΙ

ναι όλ1κή, η δεν θα εΙναι όμοίωι;; κ1νηματογραφ1κή. 

Ό δρόμοι;; τfί.ι;; έπίθε6ης;, 6QV τον δρόμο για την Κόλα6η, εΙναι 6τpω
μένοι;; με καλει;; προθέ6ειι;;. Σήμερα, 060V ποτε πρίν, αύτοι;; ό δρό

μοι;; εΙναι γεματοι;; άπο έμπόδια καi 6ύγχυ6η, άλλα πρέπε1 έπί6nς; 

να λεχθfί. δη Gήμερα, 060 ποτε πρίν, αύτοι;; ό δρόμοι;; εΙναι γεμδτος 
άπο δυνατότητες;. Ή κρί6η τfί.ι;; άρ15τερδι;; εχει έξα5θενή6ε1 το έπα

να5ταηκο κίνημα, άλλα 6ύγχρονα εχει δημ1ουργή5ε1 η\ν 6υγκε

κρψένη δυνατότητα τοϋ να γίνη πραγμαηκα :r\ έπανά6τα6n. Ύπάρ
χουν 6ήμερα περ166ότερ01 6ΚεΠηΚ16τει;; παρα ποτέ. 'Αλλα ύπάρ

χουν έπίGηι;; καi περ166ότερ01 έπανα6τάτει;; απ' αλλοτε. Ή κρί6η 

εΙχε την άρεη\ του να ρ1(06Πα6ηκοπ01ή6η την κατά6τα6n. Τονί

ς'ουν, γ1α παράδειγμα προβλήματα iδ1όρρυθμα στην άρ16τερά. ξε

χνώντας; OTl ό κύριος έχθιpος; δεν άλλά(ει: έθνικό KQl ξέΥΟ κεψά

λωο, όλιγαρχίει;; καi iμπερ1αλ16μόι;;, καi πάνω άπ' δλα ό Βόρε1οαμε

ρ1κάν1κοι;; iμπεριαλ16μόι;;. ( Τελε1ώνονται;; τον δ1άλογο μ' αύτει;; τic;; 

δυνάμε1ι;; δεν 6nμαίνε1 έγκατάλειψη τfίι;; άπόψα6nς να τiι;; πολεμή-

6ε1, κάθε αλλο). Περίεργο το έξfίι;; παράδοξο. 'Ακριβώς; την 6Πγμη 

Που 11 Πραγμαηκότητα ΠQΟ6ψέpει τiς; άντικεψεΥΙΚες; 6UΥθlfίκες; για 

το τελ1κο κτύπημα κατα τfίι;; μικροα6ηκfί.ι;; δ1ανόn6ης;, αύη\ ή ϊδια 

:r\ δ1ανόη6η εΙναι έκείνη, που όπε1λεi να θρ1αμβεύ6η. Ή μάχη πρέ
πει να εΙνω δ1πλή: ποληικ1\ καi πολπ16ηκή. Άλλα πολ1ηδηκη έ

πανάδτα6η δεν 5ημαίνε1 αϋξnδn τfί.ι;; δΠουδαιότηται;; τfί.ι;; ύπερκατα

δκευfί.ι;;. Μία ύπερκατα6κευη που μ1λδ μόνον 6τον {αυτό της δεν εΙ

νω μόνον ενοχη Ναρκ16616μου άλλα έπί6nς; κ1νδυνεύε1 να πεθάνει 

Tfi<;; Πείνας. θα μnορου6ε να i\ταν έκεiνο, 6' ί:να 6Τάδιο τfί.ς μάχης, 

που δεν θα i\ταν 6τεϊρο να QVTl6Tαθfί ό έθνικος πολιηδμος 6TOV 
ξένο, ποτε μη ξεχνώντας το γεγονος δη πολλες οψεις αύτου του 

έθν1κοϋ πολη16μου προξενήθηκαν άπο η\ν άπο1κ10κρατία. Στην 

Λαην1κ1\ 'Αμερική, γ1α παράδειγμα, ύπάρχουν φολκλοριδτικες έκ

θέσειι;; χρηματοδοτούμενες άπο τους άμερικάνουι;;. Ή Δράδη εΙναι 
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όλική, άλλ' αύτο δεν άηοκλείε1 την άναγνώρι6η μιας: iεραρχίαι;: 

των προβλημάτων. 'Ένα πραγμα εΙνω βsβαιο. Ή ίiμεGn ( οχι πλέον 
θεωρπηκι\) 5υμμετοχ1\ τοϋ νέου 6υνομιλητfi εΙναι άποφα6ι6ηκrι 

καl ού6ιώδηι;:. 

ΕΙναι άπαραίτητο να Βτηρίξωμε δλη τη δρά6η πάνω 5' αύτι\ την άρ
χή. 'Όχι 6τlς: με6ώει;: τάξεις:. 'Όχι 6τrιν έθνικiι μπουρζουαζία. Ή έ

πανά6τα6η, δπως καl ό κινηματογράφοι;:. θα εχουν ενα δiάλσγο 

pε τlι;: δυναμικει;: έπανα6ταηκει;: δυνάpειι;: τfiι;: κοινωνίας:. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟΡΓΚΕ ΣΑΝΧΙΝΕΣ. 

ΕΡ. : Oi παραγωγει;: τfίι;: όμάδαι;: τοϋ << UΚΑΜΑ U » είναι oi πρωτει;: 
6Χεηκει;: ταινίες: άπο τiι Βολιβία. Τί ύηiίρξε πρωτύτερα; 

ΑΠ.: Σχεδον τίποτε. Το 1929 εγινε μια τωνία μεγάλου pήκουι;:. 
Τότε έπίGnς: ό JORGE RUIZ εκανε ενα 50λεπτο ντεμι - ντοκυμαν
ταίρ: LA VER ΤΙΕΝΤΕ. Χωρ15τα άπ' αύτο εγιναν μόνον τωνίει;: 

μικροϋ μήκους:. Περι66ότερσ ένδωφέροντα εlναι τα ντοκυμανταiρ 

του RUIZ που για μαι;: iίταν εναι;: πρωτοπόροι;: σ' αύτο το πεδίο. 

Πάνω άπ' δλα ή ταινία μικροϋ pήκουι;: i\ταν ή μοναδικrι δυνατότη

τα για μαι;: τοϋ να κερδί6ουμε τεχνικiι έμπεφία. Στέκει 5το ξεκί

νηpα του κινnpατογράφου - έπανά6τα6ής: μαι;:. 

ΕΡ. : Τοϋ κ1νηpατογράφου 6ας: έπανά6τα6η; 
ΑΠ. : Κάθε τεχνικiι έπανά6τα6η, πρέπει να εχη ενα 6ΚΟΠ6, για να 
μr\ν εΙναι ανευ 6nμα6ίαι;:. Κάνοντας: ταινίες: δεν εΙναι άρκετα καλο 

οτiι Βολιβία, μια χώ,ρα που το 70% τοϋ πληθu6μοϋ εΙναι αγράμμα
τοι, που το 35% ζiί μέ6α δε πρωτόγονες: πλίθηνει;: καλύβες: καi το 

μέοο εi6όδημα εΙναι 75 δολλάρ1α. Το να κόνηι;: ταινίες: χωρlι;: 6ΚΟ
ΠΟ δεν εΙναι άρκετο pέ6α 5' αύη\ η\ μιζέρια. Δεν εΙναι έπί6ης: δυ

νατον γ1α λόγους: οiκονομικους: KQI τεχν1κούς:, καθόδΟV δεν εχουμε 
τίποτα καl πρέπει να άγορά6ουμε τα πάντα 6ε άκριβiί τιμή. Το πιο 

οπουδαϊΌ πράγμα εΙνω έν τούτοις: δη ό κ1νηματογρόφοι;: πρέπει να 

εχη μια ύηπρεGία, καl για pαι;: αύτο μπορεϊ να εΙναι μόνον ή βοή

θεια προς: τον λαό μαι;:, αύτο τον λαο με τη μιζέρια του, να τον 

έλευθερώ6εl άπο την καταπίε6ή του, να δnμιουργή6n ουνθiίκει;: α-
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ξ1ες γ1α άνθρώπους ύπάρξε1ς, να ξε5κεπάω1 τlς κρυμμένεc; δυνα

τότητες, ισοτε να μην χά6η τελ1κα την ταυτότητά του. 

ΕΡ.: Oi τωνίες 6Ου εΙνα1 μ1α καταγραφn τiίς Βολιβιανiίς κοινωνί
ας, μία άνάλυ6η των διαφόρων οψεων αύτfίς τfίς κο1νωνίας. μια 

6υνεχι\ς παρου6ία6η τiίς ταξ1κiίς μάχης 511\ν Βολ1βία. τiίς 6ύγκρου-

6nς μεταξυ 'Ινδιάνων, Mestizos καi Λευκών. 

ΑΠ.: ΕΙνcη πολυ 6αφές, δ1όη ό πλη6υ6μός μας εΙνω π:::ρίπου eοι 

Ί νδ1άνσι, 305l Mestizos καi μόνο Ιωt: Λευκοί. Άλλα ή πλε1οψηφία 

των 'Ινδιάνων κυβερνατω άπο 11\ν με1οψnφία των Λευκών καθώς 

καi των Mestizos. Ή με1οψηφία εχε1 11\ν δύναμη. άποφα61ί,Εl για 

η\ν πολπική, διαθέτει τiς τύχες τfiς πλειοψηφίας. Λύτες oi αρχου-
6ες τάξε1ς εχουν κάνει 6υμφωνία με τον ξένο καππαλ16μό. Καi ά

κόμα περ106ότερο εχουν πουλή6ε1 η\ν ταυτότητα του λαοϋ μας. Δέν 

εχουν μόνον έρημώ6εl η\ν γiί, άλλα εχουν 6τείλc1 τα π01δ1ά τους 

6ε 6Χολεϊα, δπου εμαθαν 'Α γγ λ1κα πρiν άπο κάθε αλλο 11, δπως τα 
Ίνδ1άν1κα Ϊ6ως, ω6τε να εΙνω iκανοi να έπικοινωνή6ουν καλύτε

ρα με το 11εγαλύτερο μέρος του πληθυ6μοϋ. ~Ιεγάλω6CΙV με τα Βσ

ρε10αμερικάν1κα nθη, επεπα 6Τάλn6αν 6τiς Ήνωμ. Πολπεϊες για 

να 6Πουδά6ΟUV <<τον άμερικάν1κο τρόπο ζωfίς», ω6τε να βγάλουν 

όnδήποτε θα μποροϋ6ε να μείνε~ 6η\ Βολ1β1ανiΊ ταυτότητα, να έπ1-. 

6τρέψη 6QV Γιάνκης, καί, 6αV ενας Γιάνκης, να «άπελευθιεpώ6ε1» 

αύτο τον λαό. Oi αρχου6ες τάξε1ς εχουν GU6τnμ:ιηκα προωθtfι6εl 
η\ν πολη16ηκ1\ άλλοτρίω6η της Βολιβίας. 

ΕΡ.: Oi τωνίες 6ου έππίθ'εντω 5' αύτες τiς αρχου6ες τάξεις. Καi 
ύπάρχε1 μια 6υνεχ1\ς κριηκ1\ του παρόντος 6U6τήματος άπυ το RE
VOL UCI ON μέχρ1 το YA1YAR MAI,LKU. Πως θα μπορου6ες να 
περιγράψης αιΊηΊν τιΊν γραμμι\ έξέλ1ξης; 

ΑΠ.: Το REVOI..,UCION εδειξε με πλατεϊς ορους ηΊν άνάγκη να 
άλλάξουν oi 6Uνθfίκες. Αύτο εΙνω το Gημεϊο ξεκινήματος καi ό τε
λικός 6κοπος τiίς έργα6ίας μας. Στο AYSA κάναμε 11\ν κρη1κή μας 
είδ1κή. Περ1γράψαμε τι\ν αθλια κατά6τα6η του άνΗρακωρύχου. Έπ' 

εύκωρία, ας 6ημειωSiί ΟΤΙ oi άνθρακω~ύχ01 6111 Βολ1βία εχουν 6ΠΟU
δαiο έπανα6ταηκο δυναμ1κό. Πληρώνοηω πολυ κακcι και oi 6UV
θiίκες έργα6ίας των εΙνω χαώδε1ς. Σ υχνα γίνονται ταραχες καi 

δωδnλώδεΙς που κατα6τέλλοντα1 κτηνώδ1κα άπο το καθε6τώς. Γυ-
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ρίσαμε αύτο το φιλμ οταν τα 6τpατεύματα κατέλαβαν τα opuxεΪQ 

καi κατακρεούργη6αν τους έργότει;;. Ή κυβέρνn6η άντέδρα6ε 5' αύ
το με μια γεν1κι\ άπαγόρευ6η. 

Στο lJKAMAlT ή τaξ1κ1\ δομ1\ εΙν01 φανερή: Oi Ίνδ1όνο1 άπο την 
μια μερ1α καi oi i\lESTIZOS άπ' η\ν αλλη. Στον i\1ESTIZO έν6ω
ματώνετ01 ό έκμεταλλευτήι;;, καi αύτο άνταποκρίνπ01 Gτrιν πραγμα

τικότητα. Αύτοι;; εχε1 άνuψωθifί λίγο παραπάνω Δπο η\ν φτώχεια, 

εΙν01 Gχεηκα προνοιμ1ουχοϊ καi άμέGωι;; χρn51μοπ01εϊ η\ν Gέ6n του 
τfίι;; οiκονομ1κfίι;; άνωτερότηται;; έναντίον έκείνων nou εΙνω πτωχό

τεροι άπ' αύτόν, με 6ΚΟΠΟ να τουι;; έκμεταλλέuθ'εi. ΕΙvω Ο έκπpό6ω

ΠΟΟ ένοι;; έκφυλ16pένου ποληΙGμου, ένοι;; μl60U πολη16μου. Ύπσφέ

ρε1 άπο το κόμπλεξ του ΟΤΙ δεν άνήκε1 6ε κανένα άπο τους δυο 

κόσμους - οϋτε των 'Ι νδ1άνων οϋτε των Λεuκων Kai ξεGπδ αύτο 
το κόμπελξ 5τον άGΘενέ6τερο. Φεύγει διαρκωι;; άπ•J τον έαuτό ιου, 

άπο την δική του πραγμαηκότnτα. Ό 'Ινδιάνος άντίθετα, παρα η\ν 

πρωτόγονη φύ6n του τρόπου (ωfiι;; του καi η\ν τεχνολσγ1κή του ύ

ποανόπτυξη, άπολαμβάνεl μια Πεp166ότεpο αύθενΤΙΚΙΙ 6Χέ6η με 

την φύ6Π καi τον πολη16μο παρα Ο j\Iestizo. Το να ξαπλώGοuμε αύ
τη η\ γvώGn τfίι;; πραγμαηκότητάι;; ,μας ,με η\ν χpή6η του φiλμ εΙ

να1 έκεϊνο που μαι;; ένδ1αφέρε1 πάρα πολύ. ΈπίGΠc θέλαμε νcι δεί

ξουμε δη σi 'Ινδιάνοι εΙνα1 6ίγουρα iκανοi να άπελεuθερωθ:.υν ά

πο τουι;; καταπ1ε6τέι;; τοuι;;. 

ΕΡ.: Καi αύτη 11 Gκέψη λαμβάνετ01 πάλιν καi άναπτύ65ετα1 πεp16-
6ότερο 6το Υ Α ,ν AR λIALLKU 5το κάτω - κάτω τfίς γραφfiι;; 

ό Mestizo εΙναι ό τελευταίοι;; τροχοι;; 5' όλόκλnρο τον μnχαν16μο τfίι;; 

καταπίε5ηι;;. 

ΑΠ.: Ναί, άλλα εχε1 ενα όποφα61611ΚΟ ρόλο. θυ11Ω6QΙ τον ά6τυνο

μ1κό, που 6Κότω6ε τουι;; Ίνδ1άνουι;; - εΙν01 εναι;; Mcstizo. Ή ταξ1-
κ1\ δομι\ εΙν01 ΠΙΟ πολύπλοκη. Στην μια πλεuρα εχε1ι;; πάλι τουι;; 

Ίνδ1όνσυι;;, αύτ1\ τη φορα 5αν θύματα του άμερ1κπν1κου iμπερ1αλ1-

Gμου, καi κοντα 6QV 6Uνενόχουι;; των τουι;; Mestizos καi τουι;; Λευ

κούς. ΕΙνω ζωηκfiι;; 6Πουδαιότnται;; να περ1γραφfi αύη\ ή iμπερ1α

λ1GπκiΊ 6UVWlJ06IQ, που θlέλε1 να μετατρέψη η\ν Rολ1βία 6~ μια βά-
6Π έκπαίδευ6ηι;; για τα ντόπια παpά61τα και του( ξένους όπο1κ1:::

κράτει;;. 'Εδώ εΙνω άπαραίτnτη ή έθν1κοποίn6n των Βορε1οομερ1κα-
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ν1κων έταιριων πετρελαίου, καθοοον oi αποικιοκράτες τρυπώνουν 
κρυφά, οκοτώνονται;: τη ςωη που βpί6κεται δτiι;: κο1λ1ει;: των 'Ιν

διάνων γυναικών ωοτε αύτο το εθ'νοι;: βαθμιαία να πεθόνn, καi μια 

μέρα 01 νέ01 αποκιοκράτει;: να μnopέδOUV να έκμεταλλευθουν τα 
πηγάδ1α του πετρελαίου των καi τα όρυχεϊα χωρiι;: άντίδταοη. 

ΕΡ. : ΣΤΟ έπόμενό δΟU φiλμ δΚΟΠεύειι;: να άναλύ6nι;: μια άπώτερη 
μορφη iμπεριαλι6τικiίι;: διαφθορδι;:. Πωι;: λέγεται; 

ΑΠ.: Λέγεται «VIOLENCIA ENCURIERTA». - ΚΡΥΜΜΕΝΗ 

ΒΙΑ. Άφορα δΤΙ<;; οΧέ6ειι;: μεταξυ τfίι;: τάξης των Λευκων καi έκεί

νnι;: των Ί νδιάνων. 'Έναι;: Βολιβιανοι;: Γιάνκης, έπ1δτρέφε1 δτ:η Βο

λιβία άπο τη χώρα τiίι;: άλλοτρίω6ήι;: του καi θ1έλε1 να <<απολυτρώ

δη» η να «έλευθεpώδη>> τουι;: Ίνδιάνουι;: δπωι;: εκαναν oi Γιάνκηδες: 
πρωτύτερα, θέλει να <<έρευνήδn» τον πολιτι6μό τουι;:, γιαυτο θέλει 

να ClδKή6n πάλι βία οτουι;: 'J νδιάνουι;:, τώρα που oi Βσρειο-αμερικά
νοι δεν μπορουν Πια να φέρουν δε πέρας φανερα τα ΠΟλΙΤ16ΤJΚά 

τουι;: πεφάματα. Βpί6κουν τυφλα οργανα 6TOU<;; 'lδτουι;: που εχουν 

περάδει QΠΟ το δικό TOU<;; «δύ6τnμα έκπαίδευδΠ<;;5>, 

ΕΡ.: 'Άι;: έπ1δτρέψουμε ομως πάλι 6το YA,VAR MALLKU. Το κεν
τρ1κο πρόβλημα εΙναι ή μυδΤ1Κl1 6τείρω6n των yυναικων (. 1 νδιά
νων) άπο μέλη του Βορειο-αμερικανικου Σώματος Εiρήνnς. Πως 

ανακαλύψατε γι' αύτες τiς έγχειpήδεις; 

ΑΠ.: Πρωτα βρήκαμε ενα αρθρο έφnμερίδας δτο όποϊο εναι;: δnμο-

61ογράφος ανάφερε για ενα μαιευτήριο δΤ11V Cuatajata κοντα δτnν 

λίμνη Titicaca, οπου μια όμάδα Βορε1αμερικανων γιατρών έπ1χει

ρου6ε δτειpώ6εΙς δε μητέρες ΠΟU τους (nτOU6QV 6υμβουλ1\ Π τις ξε

γεννου6QV, 'Αργότερα ή εΪδηδn μεταδόθηκε άπο μια έκπομπn του 

Καθολικου ραδιοδταθp.ου, <<F IDES». Τότε ανακαλύψαμε δη ό δημο
σιογράφοι;: εΙχε πάρει άπε1λnτικα γράμματα ποι':ι τον προειδοποι

ουδαν να παραπnθiί άπ' τι\ν ύπόθε6n. Προ6Παθήοαμε να μαςέψου

με δΤΟΙΧεΪα. Αύτο δεν iίταν δυνατο δη\ Cuatajat.ι. Άλλα οτι\ Λα 

Πας βρήκαμε γυνωκολόγους που εΙχαν έξετάδε1 γυναίκες που εΙ

χαν άποοτεφωθεϊ κατα η\ν παραμονή τουι;: 6ε μ1α βορε1οα,pερ1κάνι

κn κλ1ν1κ1\ δτη Λα Πας - χωρiς να το ξέρουν άλλcι καi χωρiς τη 

δυγκατάθεδή τουι;:. Αύτο εΙναι έγκλnμαηκό. 

Ίδου λο1πον πωι;: έκμεταλλεύτnκαν η\ν ο.γνοια των λαων για τα 
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λεγόμενα έπ15τημον1κα πειράματα. Είναι τότε oi Ί νδιάνοι κτήνη, 
που μπορούν να τους; κοροϊδεύουν με τα πειράματα για το καλο 

δiίθεν τfίι;: άνθρωπότηται;:. Αύτο εΙναι ρατ616pόι;:. 

ΕΡ.: ΕΙωι χρή61pη Ιί 6τείριοοη 6τη Βολιβία, έαν δεν άδκεiτο 5' 

αύη\ η\ν τυπικα iμπεριαλι6ηκη μορφή. 'Υπάρχει έδω το ϊδ10 πρό

βλημα του ύπερπλnθlυ6pου οπωι;: καi 6Tl1V ύπόλωπη Λαηνικ~\ 'Α

μερική; 

ΑΠ. : Αύτο εΙνω άκρ1βως; το εγκλημα. Ή Βολιβία καλύπτει ενα έ
κατομμύρ10 τετραγων1κα. χιλιόμετρα καi εχε1 περίπου 4 έκατομμύ
ρ1α κατοίκους; δηλαδι\ 4 κατοίκους; ά.να τετραγων1κο χιλιόμετρο. ΕΙ
ναι αλήθεια, OTl γεVVlOUVTQI πολλα Πωδ1ά, ά.λλα τα pl6Cl 6Χεδον 
πεθαίνουν - το 40%. "Αρα δεν υπάρχει πρόβλημα ύπερπληθυ6μου. 
Καi oi Γιάνκηδες; το ξέρουν. θέλουν να μας κρατουν κάτω ά.πο ε
λεγχο δ1όη φοβουνται το Gυνεχως: αυξανόμενο έπανα6ταηκο δυνα

μικο των καταπ1ε5μενων χωρικών καi έργατωv. 

ΕΡ. : Oi 'J νδιάvο1 ζουν πολυ άπομονωμένη ζωiι - άκριβως: 6Tll.V 
περιοχι\ ποι'.τ γύριδες; το φίλμ. Καi 6U ό ϊδιος: δείχνεις: 6TIC τωνίει;: 

δη εΙναι έπ1φυλακτ1κοi απέναντι 6ΤΟυς: ξένους:. Σ υνάντn6ες: δυ6κο

λίες: για να ελθης: 6ε έπαφη με τους: Ί νδιάνους:; 

ΑΠ. : Αύτο κυρίως: εΙvω ενα γ λω661ΚΟ πρόβλημα. Μπορώ να μιλώ 
μόνον λίγες; λέξεις: των Quechua. Άλλα πάνω απ· ολα oi :Mestizos 

εχουν ύποκινή6ει ενα αϊ6θημα ένάντια 6ε μδι;:. Ζουνε κοντα 6τους: 

'Ινδιάνους: καi τους: εΙπαν δη εϊμα5τε αντάρτες: καi κομμουvι6τες: 

καi θέλαμε να τους: κλέψουμε καi να τους: 6ΚΟΤώ60υμε. Γιαυτο καi 

oi Ί νδιάνοι δεν μας: δέχτηκαν με ά.νοιχτες: αγκαλιές:. Άπο τον κω
ρο που γυρίζαμε το UΚΑΜΑ U έ:ίχαμε καλες: 6Χέ6εις: με τον Μαρ-
6ελiνο, τον άρχηγο τfίι;: κοινότητας:. Με την βο:ήθειά του μας: έπέ
τρεψαν να μείνουμε 6τrιν αpχrι μερικες; μέρες: ακόμα KQl να γυρί-

60Upε. 'Αλλα ή ά.τpό6φαιρα δεν iίταν τό60 καλή. Γιαυτο έπρότει

να 6τον ~Ιαp6ελiνο να ύποβληθουμε 6ε δοκιμα6ία. Αύη\ γίνετω 

με τη βοήθεια φύλλων κακάου 6m διάρκεια μια~ μακριας: έξάω
ρηι;: τελετfίι;: 6τnν όποία 6υμμετέχει ολη ή κοινότητα άπ' τα με6ά

νυκτα ως; mv αύγή. Κανονικα. γίνοντω μερ1κει;: δοκιμα6ίει;:, άλλα 

αύτn τiι φορα χρειά6τηκε να ύποβληθουμε 6ε μια μόνον. Καi nμα-

6ταν τυχεροί: τα φύλλα εΠεδαV 6ε εύθεiα γραμμ:ή, Πρfiγμα ΠΟU 
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6Πάνια Βυμβαίνει, καi αύτο 6ήμανε δη oi ξένοι εΙχαν τiς καλύτερες 
προθέ6εις. Ή 6τά6n των Ί νδιάνων άπέναντί μας αλλαξε άμέ6ως. 

"ΗμαΒτε ευπpό6δεκτ01. 

ΕΡ. : 'Υπάρχει μια δοκψα6ία με φύλλα κακάοu 6τr\ν ταινία 60U σαν 
κι α.υτήν. Βσήθη6ες 6το, γύp16μά της καi Π16τεύεις έ6υ ό ίδιος 5' 

αυτήν; 

ΑΠ.: Δεν μπορού6αμε να τr\ν γυρίΒοuμε 5' αύτι\ τr\ν περίπτω6n. 

ΕΙναι χωρiς 6nμα6ία αν Π16τεύω 5' αύτήν. 'Έπρεπε να ύποβλnθου

με 5' αύτή. Καi κάνοντας ετω άνακαλύψαμε δη )'10 μδς τους <<ΠΟ

λ1τι5μένους», τους <<έΠι6τnμονικους» άνθρώποuς ύπάρχουν κλει

Βτες Περιοχές, δπου δεν μπορούμε να κατοpθώ6ουμε τίποτε ΠεΓ16-

6ότερο με τr\ν γνώ6n μας. Καi τέτοιες δυνάμεις εiναι άκριβως έκεϊ

νες που κυ6ερνουν τους Ί νδιάνους. Δεν μπορούμε να τiς; διαγρά

ψσuμε Βαν δε161δαιμονίες;, διότι εχουν τr\ν δύναμr. τους; για τους; 

'Ινδιάνους;, καi εΙναι πραγμαηκα κατάλληλες; yια η\ν iδ1αηέρα 

τους περισχή. 

ΕΡ. : Το ΥΑ \ι\1 AR 11IALLKU εΙναι μια καταγγελία τfίς; κυβέρνη6Πς;. 
Πως εγινε δυναη\ ή χρηματοδότη@ τfις τωνίας aύτfις; 

ΑΠ.: Καταφύγαμε 6ε iδιωτες; εύεργέτες;, φίλους;, -yιατρους; που κα

τάλαβαν το πρόβλημα, φοπnτες; που κατανόη6αν η\ν άνάγκn τfic 

καταγγελίας;. Το φiλμ εΤ61 εΙναι καρπος τfίς 6Uνεργα6ίας; πολλών 

άνθρώπων που πfίραν μέρος; με τα λεφτά τους;, αύτοκίνnτα η με αλ

λοuς τρόπους;. Έπί6nς; το 6υνεργεϊο της; τωνίας;, που τα μέΒα του 

εΙναΙ πολυ περιωp16μένα 6ε 6ύγκp16n με τα κρατικά, χρειά6τηκε \"CΙ. 

ποuλή6η μερ1κα πράγματα. Ό 6εναριογράφος; δα\ εί6τηκε χp{ψατα 

βάζ;οντας; ύπσθrικn το 6ΠΙΤ1 του, ό καμεραμαν πούλη6ε μερικα OXl 
άnόλυτα άπαραίτnτα πρόγ11ατα του έξοπλ16μου. 'Έτω χρnματοδΩ

τήΒαμε το ΥΑ '"' AR MAJ. .. LKU. Φυωκα γνωρίζαμε τiς; δυΒκολίες; 

για το γύρ15μα της; ταινίας;. 

ΕΡ.: Ση\ν άρχ1\ απαγορεύτηκε, μετα παίχτηκε ϋ6τερα άπο μεγά

λη δ1αμαρτυρία. Ποιό i\ταν 1\ έπίδραΒn αύτου πάνω ση\ν ταιΥία; 
'Έγιναν εiδικες; προβολες; 5ε 'Ινδιάνικες; nερισχές,; 

ΑΠ.: Πραγ11αηκα εΙναι δύΒκολο να φθάδn 5' ολο τον πλnθυ(ψυ 

τfίς; χώρας;. Δεν ύπόρχουγ πάντοτε oi άπαραίτητο1 δρόμο~ προοέγ
γ16ης; που χρειάζ;ονται για να μεταφερθουν τα μηχανήματα nρο6ο-
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λiίς, καθό6ΟV δεν μπορείς να τα βρiίς παντοϋ. Στiς πόλεις iίταν μια 

μεγάλη έπιτuχία. Μπορού6αμε ακόμα να βα6161οϋμε λίγο καi οτη 

φήμη τοϋ πρώτου μας ψiλμ UKAMA U. Ό κό6μος θυμόταν: δη iί

ταν ένα παρόμοιο φίλμ, έπί6ης απαγορευμένο, κλπ. Πσλιόρκn6αν 

τους κινηματογράφους. 'Εργάτες καi 'Ινδιάνοι πiίγαν δε καλύτερα 

ο1νεμα 6UΧναζόμενα όπο Q6TOUς - με μια λέξη τα κατέλαβαν. Το 

φiλμ εΙχε η\ν έπιδοκψα6ία τους. Ύπiίρξαν καi έπε16όδ1α δε μικρό

τερες πόλεις - 'Ινδιάνοι έπιτέfuικαν βίαια δε Γιάνκηδες η τους 

έμπόδι6αν να δοϋν το φίλμ. Καi φυωκα ύπiίρξε πολu δnμοφιλες 

6rouς φοιτητές. 

ΕΡ.: Πως θα προυδιώριζες η\ν προδψορα 610V κινnματογράφο τοϋ 
Τρίτου Κό6μοu; 

ΑΠ.: Ση\ Βολιβία εΙναι 6Πουδαϊο να φηάχνnς όνη-iμπεριαλ16ηκα 

φίλμ, μαχηηκα φiλμ κατα τiίς καταπίε6Πς. Πρέπει να αποδείξου

με την ανάγκη τfiς έΠαVά6τQ6Πς, VO βγάλουμε την μά6ΚQ QΠΟ τους 
ένόχοuς. Πρέπει να 6ταματή6οuμε να λέμε i6τοpίες. Πρέπει να 6.ο

χί6οuμε να φτιάχνουμε 'l6τορία. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΠΟ ΤΟΝ GLAUBER ROCHλ. 

<<Το TERRA ΕΜ TRANSE εΙναι ή εκφρα6η τiίς όλικiίς κρί6Πς; -
i6τορικiίς, κο.νωνικiίς καi ψυχολσγικiίς. Εlναι ή 6ηγμn τοϋ 6Πα-

6μου δταν κανεiς δεν δέχεται ΠΙΟ τiς παραδοωακες αξίες, καi κα

νεiς ακόμα δεν εχει ανακαλύψει το πως θα όναγνωρίδεl τiς νέες. 

Στην Λαηνικrι Άμερικη δλες oi μάχες των λέξεων τελείωοον. Ό 
iίρωάς μου, ώς έκ τούτου, εχε1 ενα βα61ΚΟ πρόβλημα - μία τραγ1-

κrι δ1αλεκηκ1\ μεταξu λόγου καi βίας. Γνωρίζει δη εχει γίνει το 

οργανον κάποιας πολιηκiίς δύναμης καi δη εχει χά6εl η\ν έλευ

θερία τfiς έκλογiίς. Βαωκα ή ταινία μου εΙναι μια κρ1ηκ1\ των πα

ραδόδεων του βερμπαλ16μοϋ, τοϋ 6uμβ1βα6μσϋ ρε τους προβαλ

λόμενους γ1α δημοκραηκους πολιτικούς. Άλλα παρ' δλα αύτa δεν 

εlναι μια ψυχρή, διανοnηκrι προδπάθεια, 6.λλα ή lκφρα6η ένος ζω

ηκοϋ άν8ρωπίνοu δράματος, που βρί6κει 6' αύτο κανεiς πεp16-

6ότερη 6uγκίνn6η παρα λογική, γ:ατi ή 6τά6η απενανη 5τον fί

ρωα εlvαι 11ερ1κα κρπικrι καi μερ1κα παθtηπκή. Δεν ντρέπο-
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]101 για η\ν απ6γνω6Π, τον ροιμανη6]1ό, την ά6υναρτηυία, που ή 
6U]1Περ1φορ6 του αποκαλύπτε1. Ή κατά,5τα6η της «εκ6ταοης) οτiιν 

όποία βpίδκεται εlνω ή κατά6τα6η της μετ6βα6ης, εlνω ή κατ66τα-

6η που προnγεiται τfiς έπανάοτα6nς καi πού για μερ1κους εlνω 

άπαραίτnτα μια όδυνnρn περίοδος έξέτα6nς. δ1οταγμου, προετ01μα-

5fας, 6τr\ν όποία καθένας πpο6Παθεi να άποκτή6Π μ1α ΠΙΟ 6αφfi 0.
ποψn» ( Les Lettres Franςaises). 

<<Εlμω δλος ένάντ~α 5τους χαρακτfiρες rου TERRA ΕΜ 
TRANSE ΕΙμαι ένάνηα 5τους δημαγωγους αρχnγους της cφ15τε
ρeiς, ένάνηα 6τrιν λαϊκότητα τfiς άρ1οτερeiς, ένάrνηα οτη δημαγωγ1-

κή τους αφθονία που ποτε δεν εχε1 πρακηκα. άποτελέ6]1ατα, ένάν

ηα 5τους λόγιους φα610μους των παλ1ων έκπροοώηων της πορτο

γαλικfiς άρ15τοκρατίας, άλλα καi ένάνηα έκείνων μεταξυ δεξ1ας 

καi Οp16τερeiς, μεταξυ δύναμης KQl του 6Παθιιου. Γlαυτο ή τωνία 
μου λέγεται TERRA ΕΜ TRANSE ( Transe φ1λολογικα. 6Πμαίνει 
εκ6τα6n, άλλα εχε1 μια ΠΙΟ δυνατn δευτερεύου6α 6Π]1Q61Q άπο τι\ν 

λέξη <<άγωνία» Π <<Παρσξυ5μός»), δ1όη εΙναι μ1α τωνία γ1α lνα λαον 

6ε κρίοn, για τiς αποτυχίες μιας κοινωνίας που βρίοκετα1 οτο δρό

μο τfις κατα5τροφfiς της άπο το λάθος της, το λάθος αύτfίς της; 

παλ1ότερης; γεν16.ς ( lm::ιge et Son). 
«Έπειδn άπο5τρέφομα1 ολα τα πράγματα που βλέπε~ κανεiς 6το 

TERRA ΕΜ TRANCE γύp16α το φiλμ με μ1α κάποια αηδία. θυ
μαμαι δη εlπα οτον μοντερ αύτο εlνω άποκρου6ηκό· δεν μπορώ 

να βρω οϋτε μια ομορφη 6κηνn 61 αύτο το φίλμ. 'Όλες; oi οκnνες 
εΙνω πολυ Ο.6Χημες διότι το φiλμ παρουωάζ'ε1 κακους άνθρώπους, 

fνα τοπίο που οαηί(ε1, lνα τεχνnτο μπαρόκ». (Positif) ... 
«Ό Βραζ1λ1άV1κος; πολΠ16]10C παρακμάζε1· ειμαοτε άλnθ1να οόn101, 

οτεiροι καi τεμπέληδες;. 'Έχουμε χ6οε1 την iκανότητα γ1α. τίμω 

δουλε1ά· εϊμαοτε γεμ6.τοι άπο μια παράλογη ένέργε1α, που ξεχε1-

λί(ε1 6QV αύτrι μέοα 6ΤΙ\ν κενότητα. Γlα μένα, καi για τους; δ1αφω

Τ16]1ένους; Βραζιλιάνουι;; οiκονομολόγουι;; καi κοινωVΙολόγους, Ιί 

Βραζιλία εΙναι f:Va καρναβάλι που πρέπει να καταοτραφfι τελείως. 

Προ6πάθnοο να έκφpά6ω αύτο το καρναβάλι καi την δυναη\ αη

δία που ξεοnκώνε1 μέοα μου». ( Positif). 
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«uΟπως: ό 'Αντόνιο (DAS MORTES), ετ51 καi ό Πάουλο Μάρ
ηνς: εΙναι ενας χαρακτήρας που γυρίζει καi προς τα δεξια καi 6τα 

αρΗΗερά, Που ΕΧεΙ μικρες γνώδεΙς για Ποληικα KQl ΚΟ1Vων1κα ζη
τήματα. Προ6Παθεϊ να έmτύχη πολ1ηκrι 6Uμφιλίω6η, θέλει να άρ

χί6n μια έπανά6τα6η χρnfilμοποιωντας άντιλογίες, καi πεθαίνει όπ' 

αύτ6. ΕΙναι έπί6nς μια παραβολrι πάνω 6TllV πολπικiι των κoμμou
Vl6TlKWV κομμάτων τfίς Λαην1κfίς 'Αμερικfίς. Βα61κά, ό Πάουλο 

:rvtάρηνς: άνηπρο6ωπεύει )'Ια μένα τον τυπ1κο Λαηνσαμερ1κανο 

κομμουν16τή. 'Ανήκει 6το κόμμα χωρiς να εlνω μέρος αίηου· εχε1 

μ1α έρωμένn που ανήκει 5' αυτό. Έκτελεϊ την διcιταγiι του κόμμα
τος δταν τον π1έ6ουν, άλλα του άρέ6ε1 έπί6ης καi ή μπουρζΌυαζία, 

που η'ιν ύπηρετεϊ. Βα61ΚQ περ1φρονεϊ τον λαό. Π16τεύε1 6τiς μά

ζες 6QV ενα αυθόρμητο φαινόμενο, άλλα βρίοκε1 CITl oi μάζες εΙναι 
6ύνθετες:. Ή έπανά6ΤQ6n δεν ερχετω δταν αυτος την θlέλει γιαυτο 

καi παίρνε~ μια δσνκιχωηκ~'ι θέοn. Στο τέλος τfίς τραγωδίας: πε

θαίνε1 ( Positif). 

VIDAS SECAS (ΑΓΟΝΕΣ ΖΩΕΣ). 

Γ~α να γυρίGη το VIDAS SECAS ό Ντος Σάντος: μερ1κα παρακ1-
νfιΗηκε άπο την ανάγκη να κάνη μερικ~Ί κρπ1κη για η'ιν βλαβε

ρότητα τiίς: Βραζ~λ1αν1κfίς: άγροηκfίς: πολιnκfίς:, καi 6Tn φιλμ1κiι 

περ1γραφ:ι\ των δε1νων του λαού, για την τυραννία τfίς θρηGκείας: 

καi τfίς: γραφε1οκρατίας, καi ηΊν παθητικότητα που το κάθε η ύπο

φέρουν, αύτες: εΙναι ρίζες τfίς έπανα6ταηκfίς οκέψης:, οχ1 αμε6α 

φανερες: άλλα όπω6δήποτε βαθειές:. 

«Δεν μπορεϊς: να 6Κέπτε6Ql τον κ1νnματογράφο μόνον 6αν ψμχα

γω)'ία. Συμβαίνουν τόοα πολλα πράγματα )'ύρω ·6ου ( Dos Santos 510 

IMAGE ΕΤ SON). 
«UOn ουμβαίνε1 εΙναι δη oi ανθρωπ01 που πρα)'μαηκα εζηοαν αύτο 
το εΙδος: ζωfίς, θέλουν να το ξεχά6ΟUV, Π ψάχνουν γ1α μ1α δ1αφο

ρεηκ:ι\ κ01νων1κ~'ι Θέ6η, δ1όη ύπάρχει ενα φαινόμενο 5τrι Βραζ1λία, 

η κ01νωνικiι <<ευγένεια» που κυβερνα τους: χωρ1κούς:, των όποίων 

oi πατεράδες: iίοον χωρ1κοί, θέλουν να δουν το παρελθόν τους δια
φορετικά, οχεδον να φύγουν άπ' αύτό. Γ~αυτο τον λόγο ή ταινία 
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δεν εΙναι μία εππuχία αν καi iίταν άπλι'ι καi αμε6η καi χωμiς ηε

ρ1πλοκες 511\ν φόρμα καi 610 θ'έμα». ( Dos Santos οτο Hablemos de 
Cine). 
«'Ο Ντος Σάντος δείχνει πράγματα καi άνθρώποuς που οτεροϋνται 

όλότελα ενδιαφέροντος ... εχει η'ιν άκεραιότnτα να μι'ιν προοπαθεi 

να τα κάνη τεχνnτα ενδιαφέροντα, καi το θάρρος να μι\ φέρη τί

ποτε 6τον κινηματογράφο, δίνοντας ετω 6Τrι (ωι\ καi 5' αύτον nt,u 

ά-γαπα το φίλμ, δη άρνεiτω 510 μέ6ο κοινόν. Τ ο δ ρ α μ α 

ε Ι ν α 1 π ο λ u τ έ λ ε 1 α, τ ο δ ρ α μ α r Ι ν α 1 ( ω ή, 

καi ό Ντος Σάντος φθ'άνε1 6Tl1V αρνn6n τοϋ <<αλλοθι της δραμα

τοποίη5ης» ... το VIDAS SECAS εΙναι μια -γοητευηκι\ ταινία, που 
πρέπε1 να iδωθiί». j\lichel Petris - Cahiers du Cinema. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ :ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΟΥΛΙΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΕΣΠΙΝΟΖΛ 

ΕΡ.: Πολλες ταινίες εχουν i-ίδη -γίνει ΎICl τον πόλεμο 610 Β1επ{ιμ. 
Γ~ατί επρεπε να πfίς δη tίταν καινούργια; 

ΑΠ.: Στην άρχη δεν εϊχαμε μ1α καθαρι'ι άντίληψη τοϋ εϊδσυς της 

ταινίας που θέλαμε να φηάξοuμε. Ίδου περίπο11 πως εγ1νε: Ό 

Πρόεδρος τfίς Βορε1οβ1ετναμέ(1κnς εππροπfίς εγκλημάτων πολέ

μου, ό Φαν - Βαν - Μπάκ. εκάλε6ε η\ν Κούβα νrι 6τείλη μία όμά

δα κ1νηματογραφ15των 511\ Λαϊκη Δημοκρατία τοϋ Βιετναμ -για να 

κάνουν μ1α ταινία -για την -γενοκτονία που διαπράττονταν εκεi cιπο 

τiς ΉΥωμένες Πολπεϊες. Το ICAIC διάλε-γε εμας. Ή άρχ1κ1\ iδέα 
λοιπον iίταν να καταγ-γείλοuμε τα ε-γκλήματα πολέμου καi ό μό

νος κανόνας που βάλαμε 6ΤΟ ξεκίνημα tίταν να κάνουμε μια τωνία 

ΟΧΙ μόνον γ1α τiς εντυπώ6ε1ς; μας άλλα μια λο-γ1κή. δ:δακηκι\ ται

νία, να Πp06Παθιή6ουμε να καταλάβουμε καi να κάνουμε τους Ωλ

λους να καταλάβουν. 'Όταν φθάσαμε οτο Β1εη·άμ, εϊδαμε άμέοως 

οη εΪχαμε Παpα Πολλα δεδομένα 6TllV διάθε6ή μας, άλλα το ύλικο 
fϊ.ταν πολυ τεμαχ16μένο. Σκεφθ'ήκαμε δη έαν δε,· διερευνού6αμε 

βαθύτερα, oi θεατές μας θα βριοκόταν οη'ιν ϊδ1α pε μας θέοn, καi 
οϋτε θα άποκτού6ανε καμμ1α πληροφορία για το πρόβλημα τσϋ Βι

ετνάμ. 'Έτω προοπαθή6αμε να δείξουμε με τον πιο όρθολοyικό, 

καi καταληπτο τρόπο πώς ό πόλεμcς εξελίχθηκε 510 Βιετνάμ. Ό 
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πόλεμοι;; μπορεί να διαιρεθiί 6ε δύο φά5ε1ς. Ί-Ι πρώτη καλύπτει το 

δ1ά6τημα 1965 εως τiς άρχες τοϋ 68 καi iι δεύτερη ψά6η διαρκεί 

άηο το 1968 εως 1970. Στο πρώτο μέρος της ταινίας δείξαμε, η 
προοnαθή6αμε να δείξουμε πώς ό πόλεμος αναπτύχθηκε, χρn61μο

n01ωντας εiδικα άρχειακο ύλικό. Στο δεύτερο μέρος. αντίθετα, χρη-

6ψοπο1iωαμε το δικό μας ύλικο καi κυρίως αυτό που τραβήξcιμε 

6η\ν Τετάρτη Ζώνη, η\ν περ1οχ1\ δηλαδη που βομβαρδί6τηκε πιο 

6Κλnρα άη' δλες. Ή ταινία διηγείται η\ν Ι6Τορία του ιδωu μας ϊΟU 

ταξ1δ1οϋ. Μ1α άπο τiς κυριώτερες γραμμες της τωνiας μας :ί'ιταν 

αύη\ rΊ i6τορία. :Μια αλλη γραμμη άηοτελεϊτο άπο η\ν προ6πάθε1ά 

μας να 6Uνθέ6ουμε για τους έπανα6τάτες 5' δλον τον κό6μο ενα εΙ

δος δ1δακηκfίς εκθε6nς των γεγονότων. θέλαμε να πάρουμε ενα 

μάθημα. Αύη\ rΊ δεύτερη γραμμ:ι\ απέβλεπε 5το να έπιδείξη δη 

για η\ν νίκη 5' εναν πόλεμο rΊ εύφu'fα εΙνω απαραίτητη. Δεν εΙ

νω άρκετο να δείξουμε δη Β1ετναμέζΌ1 εΙvω γενναϊω, επρεπε να 

δείξουμε έπί6nς δη εΙνω ΠΙΟ εύφυείς άπο τους 'Αμερικάνους. Μ1α 

αλλn iδέα :ί'ιρθε 6το προ6κήν10 κατα το γύρ15μα. Σ υνε1δnτοποιή-

6αμε οη ό Τρίτος Παγκόδμιος Πόλεμος εΙχε άρχί5ε1 καi δη eιτο 

Βιετναμ βp16κόταν 6το κορύφωμά του. Αύτο εΙνω το μήνυμα του 

τρίτου μέρους της ταινίας. 

ΕΡ. : Σε ποιούς αποτείνεται το φίλμ; Π01ό εΙναι τα κωνο 6το όποϊσ, 
όπc6λέπεις; 

ΑΠ.: θέλαμε να κάνουμε μια ταινία για θεατες ηου εΙχαν iίδn έμ

πλακfi 610V άγωνα, για ενα 6τρατευμένο κοινό. Δεν αποκλείαμε 

το αλλο το μι\ 6τpατευμένο, άλλα δεν άποτε1νόμα6τε 5' αύτο cιμε-
6Q. Αύτο για μας :ί'ιταν μια πολυ 6Πουδαία έκλογή. Σε τελευταία 

άνάλυ6n, ό Gκοπός μας iίταν να προτείνου,με καi να διαμορψώ6ου

με 6ε κ1νnματογραφ1κους δρους ενα ΟVτΙ6ΤΟ1ΧΟ τfiς Πολιηκfiς ΚQ

τά6τα6nς, δπως ύφί6ταται 6η\ν iίπειρό μας. Σ η\ν Λαην1κ1\ Άμε

ρ1κ1\ τα άρ15τερα κόμματα Gυχνα τοποθετοϋν την έμπ16το6ύνn τους 

6τll.V ανοδο μετώπου ένωμένσυ, το όποίο Πα.ραδοο1ακα Περ1λcφβάνε1 

η\ν έθ'ν1κ1\ ά6ηκ1\ν τάξη καi μ1κροα6τούς. Κάνοντας εΤ61, χάνουν· 

ταυτόχρονα καi η\ν άnοτελεGμαηκότnτά τους καi η\ν άνεξαρτη5fα 

τους. 'Α ντi να άναλάβουν την r'ιγεGία 6το κίνημά τους. 6το έπανα-

6ταηκο κίνημα, παραμερίζουν τiς ιδιες τους τiς δυνατότητες αuτο-
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ϋποβ1βά(οντα1 οε λιγώτερο έπαναοταηκει;: τάξεις: με η\ν έλπίδα 

οη καi αύτες θα 6Uνε1δnτΟΠΟ1Ιί6ΟUV την άνάγκn για την πάλη. 

Σώμφωνα με την αποψή μας, ή Κουβανηα\ έπανά6τα6n εδε1ξε δη, 

χωρiς να έγκαταλείπn η\ν προοmικη ένος ένωμένου μετώπου, εΙ

νω άκόμα πιο άπαραίτnτο για το έπανα6ταηκο κίνημα να διατηρή-

6Π την αυτονομία του καi να μην ύποτάξη η\ν δpά6η του 5' ενα pα
κρινο άντ1κατοπτρ15μο ένοι;: μετώπου. υοταν καi έαν oi αλλοι το
μείς του πληθυομου άποκτήοουν ουνείδηοη, τότε oi κατε6τημένες 
6Χέ6ειι;: θα εΙνω άναντίρρnτα ΠΙΟ εύνοϊκες 6το έπαναδτατικο κίνη

μα. Νά γ1ατi άρχικα άπευθυνόμα6τε 6το έπανα6ταηκο κοινό, 61 ενα 

KOlV() που εχε~ iίδn άποκτή6ε1 6Uνείδη6η. Π16τεύουμε δη αύτο θα 
κάνn την ταινία πολυ ruo περ106ότερο άποτελευμαηκι\ δταν Θα 

προβλnθη. οτiς αλλες κ01νων1κες τάξεις, δη θα τiς κατα6τή6n iκα

νει;: να άνυψώοΟUV το έπίπεδό τους 6Uνείδη6nς Πολυ ΠΙΟ όρθολογι

κά. 'Αλλα πρέπε1 να μιλήοουμε 610 6ψατευμένο KOIVO πρώτα. 

ΣΥΝΕΝΊΈΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΛΙΤΤΙΝ. 

( "Αμεοα ύπεύθυνος για το έπί6nμο μανιφέ6το του Χιλιανου κινη
ματογράφου, ό Μιγκουελ Λίπιν εΙναι, 6τα εiκο6ιοκτώ, εναι;: όπο 

τους: πιο γόνιμους Λαηνο - άμερικανους οκηνοθέτει;: αύτης τiίς: έ

ποχiίς. 'Απόδειξη αύτου εΙνω ή ταινία του το ί,(ΤΣΑΚΑΛΙ ΤΟΥ 

ΝΑΧΟΥΕΛ ΤΟΡΟ». Προβλnθεί6α για πρώτη φορα 5το Βερολίνο το 

1970, ή ταινία εγινε γνω6η\ 5η\ν 'Αργενηνiι κατα την διάρκεια 
τfiι;: Δεύτερης Διεθνους Κ1νnματογραφ1κfi,ι;: 'Εβδομάδας. Μερικει;: 

μέρει;: άργότερα, ανοιξε καi 6το έμπορικο κύκλωμα οτο :Μπουένος 

,, Α:ίρες. 

Ή παρου6ία του Λίτην εδωδε iδιαίτερη εμφα6η οτο γεγονός. Oi 
έκδ66εlς του τύπου που βγfίκαν η\ν αλλη μέρα, παρακίνnοον αύ

τ:r\ τη 6Uνέντευξη με τον οκηvοθιέτη. 

ΕΡ. : Ποιά εΙνω ή δραυτnριότητά 6ου 6αν άρχnγος τfiι;: <<Χ1λiι 

Φίλμς»; 

ΑΠ. : Ό οκοπος τfίς «Χιλiι Φiλμς» είνω να δnμιουργήοη τiς άναγ
καίες ουνθfίκες ω6τε να μπορέ6η να άναδυθiί ή χιλιανι\ ταινία. Οϋ

τε δύο οϋτε τρεις μεμονωμένες έργαοίες άλλα μια ουλλογικiι έκ-



209 

δήλω6n, δπου ό κάβε φ1λμουργος; μπορεi να έκφρα6θ:fί χωρiς; προ

βλήματα. Φυωκα εi'μα6τε μ1α ύnοανάπτυκτη χώρα καi ετω εiνω 

καi σi ταινίες; μας;, καi θα 6Uνεχί60UV να εΙνω γ1u. τό6Ο άκόμα 060 
Ηα παραμείνουμε ύnοανάmυκτο1. 

ΕΡ. : θα iίθελες; να άναπτύξης; μ1α κ1νnματογραφ1κiι 6ΧΟλή; 
ΑΠ. : Σ χεδιάςουμε να αναπτύξουμε μελέτες; που να 6Uνδυά,ζουν 
δημιουργικότητα καi άνάλυ6η, 6κέψn καi παραγωγή. θα γίνουν 

οχολές, με ενα τρόπο, που Π θεωρία καi Π πρακπκ1\ θα βαδίί,ουν 

μέρι με χέρ1. θέλουμε να ύπάρχn ενα κ1νηματογραφ1κο κέντρο 6ε 

κάθε e,πουδαiα περιοχiι οη\ χώρα. Έαν πρωτύτερα μπορού6αμε να 

έκφρα6θσυμε μέ6ω του φολκλόρ, τώρα θα έκφρα6θουμε μέ6ω τοϋ 

φίλμ. Το φiλμ δεν εΙναι τό6ΟV ύψηλα άνεπτυγμένο, ω6τε μόνον 

μία έλiτ να μπορfί να δ1ευθύνn η\ν κουλτούρα. Στον πολη15μό 

μας;, το ψiλμ θα εΙνα~ ενα μέρος; τοϋ λαοϋ. 

ΕΡ. : θα ι'mάρξn εvα κραηκο μονοπώλιο; 
ΑΠ.: 'Όχ1 καθόλου. 'Άλλες; όμάδες; 11 μεμονωμένα ατο11::ι. θα μπο

ροϋν να έργα6θσυν χωρiς; παρεμβά6εlς;, καθώς; καi ανθρωπ01 πσυ 

δεν 6υμφωνουν με τiς; iδέες; τfiς; κυβέρνη6ης;, δ1όη ύπάρχει καi θα 

έξακολουθή6n να ύnάρχη πλήρης; έλευθερία εκφραυης; 6Tl1V Χ1λή. 
Αύτα τα 6Χέδ~α έκπονήθnκαν κατα η\ν δ1άρκε~α τfίς; προεκλογηάίς; 

bωτρατείας;. UΕνα προϊον άπο η\ βά6η μας;. ΕΙναι άληθες; δη δεν 

fi.5αν δλοι oi παραγωγοi 5η\ Χιλ~\ μέλη τ:fίς; Έπ1η)οnfίς; του Λαϊκου 

Μετώπου ( Το κόμμα που ύnο6τήρ1ξε τον 6οωαλ16η\ τωρινο Πρόε
δρο Σαλβαντορ Άλλέντε). Άλλ' αύτο δεν 6nμαίνε1 δη οiο6δήnο

τε μπορεί να έκφpα6θiϊ. μέ6ω τοϋ φίλμ. Σε 6Χέ6η με τα 6ΤΟύνηο, 

το κράτος; θα βρfί πόρους; για δλους; τους; παραγωγους; που oi ίδέες; 
τους; εΙνω αξιες; λόγου. Το πρόβλημα - καi που πρσφανως; το γνω

ρίζετε - εΙναι ποιός; Θ1α εΙνα~ έκεϊνος; που θα έκημή6n τί εΙναι καi 

τί δεν εΙναι αξισ λόγου. 'Αλλα αύτο εΙνα~ ενα πρόβλημα που nα

ρουωάζεται 6υνεχως; 61 δλους; τους; τομεiς;. Τα tπούνηο 6Χηματί

ζουν μια όργανωηκ~\ βά6n, ενα κέντρο 6κέψης; καi άνάλυ6nς; δηου 

oi nαραγωγοi 6υνανηουνται. Έκεi παρουωάζοντω τα 6χέδια καi 
oi παραγωγσi oi ϊδι01 εΙναι έκεiν01 που έγκρίνουν τα 6χέδια πρiν 
ΤΟ. Περά6ΟUV 6ε μας; γΙΩ 6ΚΠVΟθε61Q, θα Ϊ\ταν 6ΠΟUδαϊο έαν yfνn 

εύρεiα ουζήτn6η 6τα 6τούνηο 6Χεηκα με τον δρόμο που Θα πρέπει 

14 
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ό Χ1λ1ανος κινηματογράφος να άκολουθή6n. Ή άλληλεπίδρα6η τiίς 

5υλλογ1κfίς όμάδας των παραγωγών, οχι ~νας μόνος παραγωγός, 

θα προ5δ1ώρι[ε τον δρόμο τiίς δρά5ης. Το κύριο ενδ1αφέρον αύηΊ 

ηΊ 5ηγμ1Ί εΙναι να κατα5τfι5ουμε το φiλμ μια μαρτυρία τfίς πρα

γμαηκότητας. 

ΕΡ.: θα λεηουργή6ΟUV τα 6τούνηο καθόλου 6QV τiς όμάδες πα

ραγωγiίς του Πολων1κου κινηματογράφου; 

ΑΠ. : Κσίταξε, νομίί,ω δη τα χαρακτηpι6ηκα τiίς Χ1λ1ανfίς πολ.ιτι
κiίς πορείας όδnγουν 6ε λύ6ε1ς που εΙναι μοναδ1κες για μας. Ή 

κλί6n για την δημιουργία ένας μαρτυpικου, ντοκυμανταιpί6ΤΙΚΟU 

εϊδους κ1νn11ατογράφου δεν εΙναι όποτέλεGμα πίε6ης άπο πσλιη

κους προπαγανδι6τές, άλλα το άποτέλε6μα τiίς έ6ωτερ1κiίς πεπο1-

θfι5εως τοϋ παραγωγου, του έπαγγέλματός του, τiίς θ'έλnGής του n 
OXl να έμm5τεu6'iί ηΊν πραγμαηκότnτά του. Τί 6Uνέβn, καi αύτο 
εΙναι λίγο περίεργο~ εΙνω δη το κοινο πηγαίνει 6ε. πολλες ταινίες 

ακόμη παραδέχεται δ~ι oi πεpι66ότερες άπ' αύτες τiς ταινίες τους 
φέρνουν 6Tl1V πραγμαηκότητα, δη εΙναι oi ταινίες που εχουν να κά
νουν με δη 5υμβαίνε1 πραγμαηκα 5' αύτσυς GΤΙΊ (ωή τους. Oi τω
νίες μας, τοϋ 6τυλ Λελους δεν εΙνω δημοφ1λεϊς 6ω ΚΟΙVΟ τώρα, ού

τε fί5αν πρiν άπο η\ν Ένωμένn Λαϊκ~Ί Κυβέρνn6n. 

ΕΡ.: Πότε iι ταινία 60U παίχθηκε καi τί εϊδους άνταπόκρ15η εΙχε; 
ΑΠ.: <<ΤΟ ΤΣΑΚΆΛΙ ΤΟΥ ΝΑΧΟΥΕΛΤΟΡΟ» πρωτοβγiίκε τον 

Μάϊσ του 1970, Gτο μέGο τiίς προεκλσγικiίς έκ6τpατείας. "06ον ά

φορα η\ν άνταπόκpι6n, ποτε δεν εΙχε 6υμβ:fί κάη 6QV ΚΙ αύτο οηΊ 

Χιλή. Ό λαος 6uνέρρευ6ε Gτiς αϊθουοες κατα 6τίφη κατ' άκό11η 

6Uνεχί(ε1 6Τiς έπαρχίες. ΕΙναι oi Χ1λ1ανοi που εδωGαν η\ν μεγαλύ
τερη παρου6ία παρα ποτέ. Κάποιος θα μπορου6ε να nfi δη το εν 
τέταρτον του πλnθυ6μοϋ το εχει δiί. 

ΕΡ.: Γιατί ξεκαθάρ15ες το 6nμεiο δη αύη\ iι ταινία εγινε πρiν άπο 

η\ν ελεu611 τοϋ Άλλέντε; 

ΑΠ.: Για να βάλω τα ηρά,γματα 6ε κάποια προοπηκι\ καi να δ~ευ

κρ1νή6ω το γεγονος δη 610 μέλλον δεν θα ύπάρξε1 άνάγκη να 

άναmύξωμε τα θέματα που αναπτύξαμε 5' αύτο το φίλμ, δη κανεic 

δεν θά 'χεΙ η\ν Πpόφα6n να γυpίδn ~να φιλμ δQV Kl αύτό. 

ΕΡ.: Εlνα1 αύτο μια άναφορα 6το βάοονο του θανάτου; 
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ΑΠ.: Τόσον στο βό6ανο του θανάτου οοον καl οτο βάοανο τ:fίς ζωfίς. 

Διότι oi ανθρωποι ο' αύτο το φiλμ εΙναι νεκροi πρiν τραβηχτούν 0ιi 

6Κανδόλες, Π πρiν ακόμα ό Χοζε Τόρες ( ό πρωταγων1οη\ς τοϋ 
ΤΣΑΚΑΛΙΟΥ ... ) εξαλε1φθ:fί οκοτώνοντας δλα τα πα1δ1α που βρί

οκοντα1 γύρω του. ΕΙναι τα παιδια του Ναχουελτόρο πάντοτε (ων

τανό; Τί εϊδσυς ζω~\ ζεi ό λαός; μας; Τοακ1ομένο1 χωρiς τροφή, ύ

ποανάπτυκτοι, άλκοσλ1κοί, αγράμματοι. Ό Τόρες γεννήθηκε νεκρός, 

δλοι εΙναι νεκροί, σi δημόωσ1 ύπάλληλοι, oi δ11ιμο5ωγράφο1, oi ουν
οδοί. 'Έτ61 ελπίζω δη θα μπορέοουμε να φπάξουμε μ1α ΠΙΟ δίκαιη 

Χιλ~\ δπου όδυνηρα περιοταηκα 6{1V αύτα που δείχνω 6το φίλμ 
μου δεν ύπάρχουν, KQI ΟΠΟU ΠΟτε δεν θα κάνω αλλο φιλμ 6ClV κι' 

αυτό. 

ΕΡ. : Πως χρηματοδότη6ες η\ν ταινία σου; 
ΑΠ.: Με μια όμόδα φίλων. Ό καθένας επένδυσε ενα μικρο ΠΟ60 

χρημάτων καi οχηματίοτηκε μια ουνεργαηκή. 'Έπειτα, εγινε 11 
ταινία με πολλι\ δυοκολία, αν καi εϊχαμε η\ν α11ε6η βοήθεια των 

αγροτών που ζουν οτο· Νουχονελτόρο, των κατοίκων τ_οϋ Σαν Φαμ

πιαν ντε 'Αλίκο, καi θα ανέφερα επίοης τους τρσφίμους των Χιλω

νων φυλακών. θα n.θελα να οημειώοω δη oi αγρότες Ώ6GV oi ϊδ101 
ανθρωποι που μας εδωοαν τροφή, οτέγη καi με τους όποίους μένα

με καθ'' δλη τ:ι\ν διάρκειαν τ0ιϋ γυρίοματος. 

ΕΡ.: Σας εδωciε iι κυβέρνηοη αδεω να χρηωμοπωήοετε αύθενη

κους φύλακες 6111V ταινία; 
ΑΠ. : 'Όχι. 'Υπάρχουν οη\ν τωνία χωρiς καμμια κραηκ:ι\ αδεια. 

Παρουοία6α ενα πολυ λογικο πλάνο: αύη\ iϊ.ταν μια ταινία για εvα 

πραγμαηκο ουμβαν που oi Χιλωνοi i-ίξεραν κιόλας γ~' αυτό. Δεν 

κάνει καλο να άποκρύψης προβλήματα καi ό μόνο( τρόπος για να 

βρfίς μια λύοη εlναι να τα ξεοκεπά6εΙς. Τότε προοέφερα οτiς άρ

χες το δικαίωμα τ:fίς εκλογ:fίς: Π μου παρέχουν τiς διευκολύν6εις 

να γυρίοω μέοα 6Tl1 φυλακn χpn6ψοπ01ώντας πραyμαηκους φύλα

νες, όπότε θα n.ξεραν τί ακριβώς εκαvα, η, θ' αγόραζα οτολές, θα 

εϋριοκα εξτρα ήθοποιούς, καi θα εκανα ακρι&JJς το ϊδιο πραγ11α, 

άλλα τότε αύτοi δε θα εΙχαν τρόπο να μάθουν τί ΕΚQ\Ό. :Μσυ εκα

ναν τiς διευκολύνοεις, άλλα i\ταν περ1οοότερο 111a. ύπόθεοn πιέ

οεως παρα μια έπ1θuμία να βοnθήοοuν. 
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ΕΡ.: Το .ένδ1αφέρον 60U γ1α η\ν ταλα1πωρία του θανάτου έμφανί-
6Πtκε πρiν το φίλμ; Πως ένδ1αφέρθηκες για ενα τέτωο Ηέρα; 

ΑΠ. : 'Όπως εχω κ1όλας άναφέρε1, το ένδιαφέρον ρου mάνει καi 
το βά6ανο τfίς ζωfίς άλλα καi ΤΟ βά6ανο του θανάτου. Αύτο εΙνω, 

μέχρι ποίου 6ημείου εvας άγρότης άπο το Νουχοuελτόρο, 6αV και 

αύ-τον που είδες, εΙνω πρά<γμαη · ζωντανός. Ή ζω1\ με τον τρόπο 
που έγω και 6υ ξέρουμε, είνω το να εχης το δικαίωμα για ώρι6μέ

να βα61κά, ενα 6Πίη. πωδεία, γράμματα, άγάπη. Το κύριο θέμα τiίς 

τωνίας προfίλθε άπο ενα ανέκδοτο που δ1άβα6Q δε ενα ήμερολόγιο 

που ελεγε «Κανακουiτα, πως; 6ΚΟΠεύεις; να πεθάνης; Και ή άπάν

τηοη ii.ταν: <<Χωρiς Q6Tεio, γ1ατ1 θα iίταν κρύο». Αύτο με τάραξε· 

ενοιω6α πως ξεκ1νουοα για κάη. ΕΙπα: λοιπόν, iδου κάη που δεν 

το καταλαβαίνω. 'Έτ61, αρχι6α να έρευνω και να έννοω δη oi rω
λπ16ηκές μου αξίες; δεν είχαν καμμια 6Χέ6η με τις ΠΟλΙΤι6ΤΙΚες; 

άξίες που ύπiίρχαν 610 χωρ1ό, δη έαν οκόπευα να κάνω μ1α ται
νία ΠOlJ θα έξπγου6ε QUΤες ΤΙς; αξίες; θα ηταν μόνον μια 06ΚΠ6η 

πατριαρχικfίς; άπόοτα6ης;. Έφεύρι5κα μια πραγμαηκότητα δ1όη ά

κριβως iίξερα το χωριό, διόη ή iδέα τους; για n\v αγάπη. έλευθε
ρίαν και η\ ζωη δεν ii.ταv ή ϊδ1α με την δικ-ή μου, διόη έγω εΙχα 

πάρει η\ν ϊδ1α έκπαίδευ5η, δπως; οiοοδήποτε 6τrι χώρα 6ου, μία 

έκπαίδευ6η που κατηχεi κάπ01ον 6Το τί λέγονται <<παγκόδμιες; ά

ξίες;>>, άξίες που εΙνω αοχετες δταν φθάνεις 5η\ν ταυτότητα αυτου 

του χωριου. Ουχον iίττον δμως;, το χωριο δωτηρεi ύπσγείως; τiς δι

κές; του πολη16ηκες φόρμες; "Λρχι6α να έρευνω. 

ΜεταμορφώΗηκα άπο το Τ6ακάλι που διάβαζε 11όνον αρθρα έφημε

ρίδων για η\ν ύπόθεοη 6ε Τόρες;, πάνω άπ' δλα, ό Caιιaca αρχ1οε 

να έ.μφανί(ετω με πολλι\ δύναμη. Ό Canaquita που είχε μετατρα

πfί οε ενα λαϊκο μϊrθος;. Το χωριο είχε μ1α τελείωc διαφορεηκiι έ

ξήγηοη των φαινομένων. Νομίζω, με τον ενα τρόπο n. τον αλλο, 
αύτο εΙναι 510 φίλμ. 
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MIGUEL LITTIN 

LA TIERRA PROMETIDA 

ΧΙΛΗ 1930 1973 

Δεκαετία τοϋ '30. · Αβεβαιότητα· έnαχή ταϋ χάους χρόνια της κρί
σης. Μέ τήν συμφορά τοϋ 1929 ή καπιταλιστική οίκονομία άρρωσταί
"ι:.:ι. Χρόνια θανάτου· προαίσθηση μοιραίων καιρών: ό έρχομός τοϋ 
Β · Παγκοσμίου Πολέμου. Χρόνια έΕαθλίωσης καί περιπλάνησης nρός 
άναΖήτησιν έργασίας. Χρόνια συναλλαγης καί άπογοήτευσης. Ή κρίση 
τοϋ ίμnεριαλιστικοϋ καnιταλισμοϋ προεκτείνεται καί στή Λατινική 'Α
μερική. 

Ή Δεκαετία στή Χιλή άρχίΖει μέ μιά δικτατορία στήν κορυφή της 
οιΠ71v,.., ~ρίσκεται ό στρατηγός Κάρλος · ΙμnανέΖ (Carlos lbanez). Γε
νική όβεβαιότητα, καταπίεση, τρόμος, άnαγωγές, διαμαρτυρίες, προσ

πάθειες έΕέγερσης στή χώρα. 
"Ενα κόκκινο άεροnλάνο ρίχνει ατόν άέρα nροκηρύΕεις. Ή οίκο

νομία της χώρας έρειπώνετaι. Τά έργοστάσια χρεωκοnοϋν. Τά άλaτο
ρυχείa κλείνουν τό ενα μετά τό δλλο. Χιλιάδες οί άνεργοι. ΈΕαθλι
ωμένοι πaγanόντηδες σύρονται Ζητιανεύοντας έδώ κι· έκεί nρός άνεύ
ρεσιν έργaσίaς καί κατοικίας. 'Ολόκληρες πόλεις κaί χωριά μετακι
νοϋντaι. Έάν αύτός ό κόσμος εχει λίγη τύχη πετυχαίνει νά Εεγελά
ση τήν πείνα του στά δημόσια αυσσίτια (τό όnοία διεκnεραιώνοντα, 
άnό θρησκόληπτες κυρίες κaί έnαρχιακούς iερείς). ΜεταΕύ αύτών των 
περιnλaνωμένων είναι μερικοί oi όnοίοι προσχωροϋν στόν ταΕ.ικό ά
γώνα τοϋ βορρδ. 'Όλοι αύτοί κάτι εχουν άκούσει γιό σοσιαλισμό, για 
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τiς ίδέες του Λένιν, γιά τόν Recabarren, γιά τήν μεεικάνικη έnανά
σταση. "Άν καί δλα είναι άνοργάνωτα, έντούτοις τώρα ύnάρχει ό 
δρό,μος τόν όnοίο όφείλουν νά τραβήεουν. 'Ανησυχία στή χώρα, πο
λιτικές προσπάθειες κ,αί άναΖήτηση της άλλαγης. Μία έnαναστατική 
άnόnειρα φέρνει στήν έεουσία τόν Marmaduke Grove, ό όnοίοc: έ
νώνει τίς λαϊκές .μάζες ένάντια στήν άντιδραστική όλιγαρχία ή όnοία 
συμμαχεί μέ τό εένο κεφάλαιο. Ό Peter Deuret έnιτρέnει στόν Grove 
νά έκφωνήση τήν έγκοθiδρυση 'fης σοσιαλδημοκρατίας στήν χώρα. 
'Αλλά αύτό δέν διαρκεί πολύ. Δώδεκα μέρες όργότερα ό Grove όνο
τρέπεται καί ή άντιδραστική τάεη έnανέρχεται εaνά. 

Τό 1934 εεσnάει στό Νότο μιά μεγάλη έεέγερση χωρικων. Στό 
Tal (προερχόμενη άnό τό Ranquil) nραγ:ματοnοιείται σύγκρουση μετα
ςύ μιδc: κοινότητος (πού τά μέλη της Ζουσαν άn' τά άλατορυχεία) καί 
των μεγαλογαιοκτημόνων καί έμnόρων. 'Έτσι άρχίΖει ενας άληθινόc: 
πόλεμος. "Ύστερα άnό μερικές μέρες οί μεγαλογαιοκτήμονεc: Ζητουν 
τήν βοήθεια του Santiago. Έnεμβαίνει ό στρατός καί ή σύγκρουση 
τερματίΖεται. Μ' αύτό τό γεγονός όλοκληρώνεΤαι τό μεγαλύτερο μα
κελειό πού ε:Ζησε ή Χιλή κατά τούς άγωνεc: της γιά τήν κατάκτηση του 

σοσι αλι σμου. 
Άκριβως ή έnοχή αύrrή καί όρισμένα έnεισόδιά της διαμορφώνουν 

τό ίστορικό φόντο του φίλμ. Καί παρ' δλον πού δέν nραγματοnοιείται 
ή ρεαλιστική άναnαράσταση ,αύτης της περασμένης έnοχης, έν τούτοις 
τό φίλμ θέτει τήν ίστορική πραγματικότητα σάν βάση καί αϊσθηση 
της δρασής του. 

Ή ύnόθεση τοϋ φίλμ έςελίσσεται μέ τόν τρόπο τοϋ λαϊκοϋ μύθου, 
καί προσπαθεί νά έπεεεργα.σθη μέ έναλλασσόμενα Ιστορικά γεγονότα 
τό Ιστορικό καί πολιτιστικό ύnοσυνείδη,το τσϋ "Εθνουc:. 

Διά μέσου τοϋ μύθου των λαϊκων τραγουδιων ,· ό μύθος προσπαθεί 
νά δεΙεει τήν Ιστορία ένός μέρους των κα;rοlκων έnάνω στήν άναΖή
τηση nρό τή γη της 'Επαγγελίας καί τόν μετασχηματισμό σέ μιά όρ
γανωμένη κοινωνία μέ 1μιά ώρισμένη πολιτική συνείδηση. 
Ή μαγικο-θρησκευτική συνείδηση ύnάρχει παράλληλα μέ τόν τα

εικό άγώνα τοϋ λαου. Αύτόc: ό τρόπος θέασης άnοκαλύnτει μιά νέα 
διάσταση. Τά θρησκευτικά σύμβολα, γιά κάθε κοινωνική τάεη, σημαί
νουν κάτι τό διαφορετικό: Δείχνουν σέ κάποιον μιά Α · κατεύθυνση, 
καί σέ κάποιον δλλο μιά Β · κατεύθυνση. Αύτά, τόσο άnό nολιτικης 
δσο καl άnό nολιτιστικης άnόψεως, nαίΖουν ενα εεχωριστό ρόλο. 

Δέν ηταν τάχα ή νεαρή Κάρμεν αύτή πού καθοδήγησε τόν άnε
λευθερωτικό στρατό στήν διάρκεια τοϋ πολέμου της άνεεaρτησίας; 
'Ένεκα αύτοϋ είναι τάχα αύτή ή έκλεκτή των στρατιωτικών. Τελικώς, 
τά χιλιανό παραμύθια είναι γεμδτα άηό ψυχές, όράματα, καί διαβό
λους. Τά φαντάqμοτα έμφανίΖονται καί έεαφανίΖονται γύρω στά ςη
μερώματα στίς σκοτεινές γωνιές. 

Ή Ζωντανή παράδοση του λαοϋ εχει έnηρεάσει τήν κινηματογρα
φι,κή μεταχείριση του φίλμ. Πολλές σκηνές προέρχονται άnό rroύc: μύ
θους τοϋ λαου. Μυθολογικά καί καθημερινά γεγονότα σμίγουν ταυτό
χρονα. 

Ή μουσική είναι στενά δεμένη μέ τήν ίστορlα, καί σύμφωνα μέ 
τήν φόρμα της έnικης καντάδας, σχ~.μaτί~ει ενα ούσια.στικό συστατικό: 
Τό φίλμ είναι διαρθρωμένο σάν σκηνικη τοιχογραφια, χρησιμοnοιει 
Ιστορικά καί μυθολογικά γεγονότα, δείχνει τή Ζωή καί τούς άγώνες 
των χωρικων, καί θέτει τήν βασική Ιδεολογική καί πολιτική θέση ώς 
έεηc:: Τό πρόβλημα της κατάληψης της έεοuσίας άnό τό προλεταριάτο. 



ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

(ΣυΖήτηση τοϋ Μιγκουέλ Λίττιν ,μέ τόν Πητερ Σιοϋμαν) 

SCHUMANN: Ή «γη της έnαγγελίαςς είναι τό ,πρώτο φiλμ μέ ύnό
θεση της Χιλης, πού άνακεφαλαιώνει ενα κομμάτι άnό τούς έπανα
στατικούς άγωνες της. "Ένα μέρος της προϊστορίας τοϋ λαίκοϋ με
τώπου. Τί ί'jταν ή άφορμή γιά τή πραγματοποίηση τοϋ φiλμ; 
LITTI Ν: Κάτι πολύ σοβαρό: μέ τή βοήθεια τοϋ φίλμ, ό όnλισμός μου 
συμμετέχει στήν ίδεολογική συΖήτηση πού πραγματοποιήθηκε στήν 
Χιλή ,πάνω στό θέμα γιά τό χτίσημο τοv σοσιαλισμοϋ πού αρχισαν ό 
· Αλλέντε καi τό λαϊκό μέτωπο. Αύτή ή θέση έμφανίΖεται σrό φίλμ 
άnό ,τόν Χοσέ Ντουράν ό όnοίος λέει: «'Εάν καταργηθη ή διαφορά 
άνάμεσα σέ έκμεταλλευτές καi έκμεταλλευόμενους, σέ φτωχούς καί 
πλούσιους, τότε ύnάρχει σοσιαλισμός». 

Μιά έηανάσταση δέν μπορεί νά nεριωρισθη μονάχα σέ όρισ,μέ
νουc: τομείς, μιά έnανάσταση όφείλει πάντα νά είναι όλοκληρωτική. 

Αύτή είναι ή θέση τοϋ φίλμ. 'Εσείς έnίσης όφείλεται νά συμμε
τάσχεται στή μεγάλη συΖήτηση πάνω στiς δυνατές στρατηγικές γιά 
τή nραγματοnοίηση τοϋ σοσιαλισμοϋ. 
SCHUMANN: Στό φίλμ, ή άφήγηση έnιστρέφει άναδρομικά στήν δε
καετία τοϋ 30. Ποιά είναι ή σημασία γιά τή σημερινή πορεία της Χι
λης; 

LITTI Ν: Άnό πολλές άnόψεις, τά χρόνια 30-32 είναι τό ,πρελούδιο 
(προανάκρουσμα) των γεγονότων τοϋ 1970: διάπλατοι κοινωνικοί 
άγώνεc:. Kai οί δικοί μας άγώνες τοϋ 30 έμφανίζονται παράλληλα )έ 
τήν έςάnλωση τοϋ φοσισμοϋ στήν Εύρώnη. 'Ερμηνεία της ίστορίαc: 
λοιπόν, σημαίνει, νά τοποθετηθοϋν τά ίστορικά γεγονότα μέσα σέ νέο 
έnαναστατικό πλαίσιο. Αύτή τήν άρχή τήν εχουμε υίοθετήσει κι έ
μεϊc: σάν κινηματογραφιστές τοϋ λαίκοϋ μετώπου. Σίγουρα θά θυμα
σαι τό μανιφέστο μας. Λέγαμε λοιπόν δτι στηριΖόμαστε πάντα στήν 
έnαναστατική πείρα τοϋ λαοϋ, καί δτι αύτόc: ό λαός ώφειλε νά κάνει 
τήν έργασία μας δική του κινητήρια δύναμη. 'Εάν άναλογισθοϋμε πάνω 
σ· αύτή τήν πείρα, διαπιστώνουμε πώς μία ί'jττα της άριστερας τελειώ

νει πάντα μέ τήν ενοnλη Θnέμβαση τοϋ στρατοϋ, μιά καi είναι τό 
βασικό στήριγμα τοϋ καnιταλιο:μοϋ. 
SCHUMANN: Πράγματι ή «Γη της έnαγγελίαc:» τελειώνει μέ μιά 
ί'jττα! 

LITTI Ν: Σίγουρα. Χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς αυτο είναι καί τό 
θέμα τοϋ φίλμ. Άντiθετα, ή σωστή άνάγνωση τοϋ φίλμ δείχνει τή 
διαδικασία των δυνάμεων έκείνων πού έργάζονται γιά τήν άπελεuθέ
ρωση. 

SCHUMANN: Τά κεντρικά πρόσωπα καί τά γεγονότα τοϋ φίλμ βασί
ζονται στήν πραγματικότητα fι είναι άποτέλεQμα σύνθεσης; 
LITTI Ν: Είναι τό άnοτέλεσμα άφηγήσεων συντρόφων, oi όποίοι nη
ραν μέρος σέ διαφορετικούς άγωνες της Χιλης. Τά πρόσωπα είναι 
ή σύνθεση πολλών προσώπων μαζί nού φτιάχνουν τήν ίστορία. Τά 
πραγματικά ίστορι·κά γεγονότα δέν nοίΖοuν κανένα ρόλο. ·· Αλλωστε 
δέν ί'jταν στίς προθέσεις μου νό φτιάςω ενα ίσrορικό φίλμ, μέ χρο
νολογίες. 'Αντίθετα, ή μοναδική χρονολογία πού ύπάρχει είναι οί ά
γώνες καί ή άντιnοράθεση των τάεεων στόν βασικό όγώνα. Ό λαός 
ξεχνάει ήμερομηνίες κaί γεγονότα, άλλό διαμορφώνει τή nείρa του. 
Koi αύτή ή πείρα ,πρέπει νά είναι δραστική στή ,nαροϋσa κατάσταση. 
Αύτός είναι ό στόχος της ταινίας ,μου. 

SCHUMANN: Ή γλωσσική καί αίσθητική δό,μιση στήν «Γη της έ
παγγελίας» είναι έντελως διαφορετική άπό έκείνη τοϋ πρώτου σου 
φίλμ (EL CHACAL). Βασίζεται ίσως αύτή ή όλλαγή στήν άΕιοποiηση 
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της πείρας σου που αποκόμησες απ τήν πρώτη ταινία; 
LITTIN: Χωρίς άμφιβολία, ναί. Άλλαγή πού όφείλεται στήν πείρα ano 
προβολές, συζητήσεις μέ τό κοινό άλλά άκόμα συνεισφορά · αλλων 
συντρόφων κ·αί φίλων πού άcιοποίησαν τήν πείρα τους στήν πραγμα
τοποίηση της «Γης της έ,παγγελίας». 

Γιά μας τούς κινηματογραφιστές τοίί λαϊκοίί μετώπου, αύτό είναι 
πολύ σοβαρό. Δείχνουμε μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν έργασία των 
αλλων συναδέλφων, συζητώντας nλουτίιουμε τήν πείρα ,μας. Ύnηρ
χε :μιά κοινή άναζήτηση γιά τή διαμόρφωση μιας νέας φόρμας της έnι
κοινωνίαc::. 

SCHUMANN: Καί οί δυό σου ταινίες προέρχονται άnό δύο έκ δια
μέτρου άντίθετα πολιτικά συστήματα: Τό CHACAL εγινε κατά τήν 
διάρκεια τοίί χρηστιανοδημοκρατικοίί καθεστώτος τοίί Φρέί καί ή «Γη 
της έπαγγελίαc::» κατά τήν διάρκεια της κυβερνήσεως τοίί λαίκοίί με
τώπου. Ή nολι,τική σου ,πείρα στά πλαίσια τοίί Λαϊκοίί Μετώπου εχει 
έπηρεάσει τήν δουλειά σου σάν κινηματογραφιστής; 
LITTIN: Σίγουρα. Τό CHACAL ηταν ενα κατηγορητήριο ένάντια στό 
κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα, διαρθρωμένο .πάνω σέ μιά άτομική 
περίπτωση. 

"Η «γη της έnαγγελίαc::» δέν είναι ήθικό καrrηγορητήριο, άλλά 
μιά άνοιχτή έπίθεση κατά τοίί καπιταλιστικοίί συστήμα,τοc::, μιά .προσ
φώνηση στήν έcέγερση. 'Ένα προσκλητήριο γιά νά κρατήσουμε τήν 
έcουσία, έν άνάγκη καί ,μέ τήν βία των δnλων. Στά πλαίσια τοίί κα
θεστώτος των χριστιανοδημοκρατών είχαμε τότε όλοι μας παροσυρθη 
άnό τήν άτομική μικροαστική προβληματική. Ε'ίχαμε προσλάβη τούς 
έαυτούc:: μας γιά πολύ ριιοσnαστικούc:: ... ! 

Άλλά μέ τήν έμφάνιση τοίί Άλλιέντε, καί κάτω απ τήν έπιρροή 
της πολιτικοποίησης τοίί λαοίί διδαχθήκαμε πώς ή μοναδική δύναμη 
πού κινεί τήν ίστορία είναι ό λαός. 
SCHUMANN: Βρίσκω ,πώς ό κινηματογράφος της Λατινικηc:: Άμερι
κης είναι ενα κεντρικό πρόβλημα. Αύτή ή προσωπική έcέλιcη τοίί 
πολιτικοίί ριζοσnαστισμοίί διαδηλώνεται πολύ καθαρά στήν ταινία σου: 
Άπό τή θέση της ίδιαίτερης μοίρας, τά δτομα ,προβάλουν ώc:: έρ,μη
νευτέc:: μιας συλλογικότητας τοίί λαοίί. Καί ή προέκταση αύτή σ' ενα 
έπίnεδο συνταύrrησηc:: είναι ενα άποφασιστικό βημα της πολιrrικοποίη
σης τοίί κινηματογράφου. Τέτοια συνέπεια σάν τήν δική σου μέχρι 
σήμερα - έnι.κυρώνεται μόνο στήν ,περίπτωση τοίί Βολιβιανοίί SAN
J I NES. Ό τελευταίος .μέ τό φί.λμ του EL ΕΝΕΜΙGΟ PRINCIPAL 
προχώρησε άκό,μη ενα βημα σέ μιά ριιοσnαστικότερη θέση. 

Τό άντίθετο παράδειγμα, στά πλαίσια ένόc:: «έσωτερικοίί κινημα
τογράφου τοίί δημιουργοίί» βρίσκε.ται στό φίλμ: «METAMORFOSIS 
DEL JEFE DE LA POLICIA POLITICA» τοίί Helvio Soto. Γιά τόν 
τελευταίο, ή συνειδητοποίηση των μαιών καί ή πορεία της κινητοποίη
σης στή Χιλή δέν ηταν παρά άφορμή γιά τήν παραγωγή ένός μικρο
θεάματοc::. Λοιπόν έπιστρέφω στήν ταινία σου ή όnοία εχει νά πα
ρουσιάση άκόμη πολλές λαϊκές δομές. 
LΙΤΤΙ Ν: Ναί, ετσι είχα nροσnαθήσει νά άντλήσω τήν βασική στρουκ
τοίίρα των αίσθητικων ,μέσων άπό τή πολιτιστική παράδοση τοίί λαοίί 
καί νά διαμορφώσω ,μία λαϊκή γλώσσα. 
SCHUMANN: Πάνω σ' αύτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό τό κλείσιμο 
τοίί φίλμ μέ τίc:: άλληγορίεc:: καί τίc:: ψευδαισθήσεις έnάνω σ' ενα έπίπε
δο περισσότερο σουρρΟΟJλιστικό παρά πραγματικό. Τό περιεχόμενο 
αύτων των σκηνών παραμένει σκοτεινό. 
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LITTIN: 'Ίσως γιά σας έδω στήν Εύρώπη. 'Όχι δμωc: γιά τό κοινό 
της Χιλης, γιό τό όποίο εγινε τό φίλμ, καl τό όποίο κοινό εχει κατα
νοήσει άπολύτωc: τό νόημα μιά καl είναι ,μέρος ά,πό τή δική του κουλ
τούρα. 
SCHUMANN: Τό έλπίιω νά είναι έτσι. Εϋχομαι νά τό διαπιστώσεις 
κάποτε ό 'ίδιος, (έννοεί δταν άλλάΕουν οί συνθηκεc: στή Χιλή γιό νά 
παιχθεί τό φίλμ). Τό φίλμ τέλειωσε πρίν η ,μετά τό πραΕ:ικόπημα; 
LITTIN: Τόν 'Ιούλιο τοϋ 73. 'Όμως δέν πρόφθασε νά προβληθη δη
μοσίως στή Χιλή. 
SCHUMANN: Σκέφτομαι πώς ή παραγωγή ύπηρΕ:ε άρκετά δαπανηρή, 
άφοϋ θά πρέπει νά δούλεψες μ' ένα άρκετά μεγάλο συνεργείο καί 
άκόμη μιά καί ή παραγωγή τοϋ φίλμ έγινε άπό έναν κρa.τικό όργανι· 
σμό δπωc: είναι ή «Χιλή · Φίλμ». 
LITTI Ν: Ή «Χιλή · Φίλμ» δέν διέθετε ,μεγάλο συνεργείο, άλλά μιά 
μεγάλη διοίκηση, μιά καί στό ένεργητικό της δέν είχε άλλο φίλμ με
γάλης διαρκείας. Ή άποδοτικότητα τοϋ συνεργείου ηταν μοναδική. 
'Όλοι κι δλοι είμαστε δέκα άνθρωποι, χωρίς Ιεραρχημένα καθήκοντα. 
Όδηγούσσμε τ' αύτοκίνψα όλοι μαιί, δλοι μαιί τήν κάμερα, τίc: με
ταφορές των κουστουμιών τοϋ φροντιστηρίου κλπ. 
SCHUMANN: Καί ό έφοδιασμόc: τοϋ άεροπλάνου; 
LITTIN: 'Επίσης τό άεροπλάνο αύτό καθ' αύτό ηταν μιά πολύτιμη 
πείρα. Χρησιμοποιήσαμε ενα άεροπλάνο της έποχηc: τοϋ 30. Σάν κι 
αύτό πού χρησιμοποίησε ό GROVE γιά νά διακηρύΕ:ει τήν πρώτη σο
σιαλιστική έπανάστοση της χώρας. Τελικά βρηκα έναν φίλο ό όποίοc: 
είχε ενα τέτοιο άεροπλάνο γιά νά συμμετέχει σέ άγώνεc: «βλάβης», 
φυσικά επρεm: νά τό βάψουμε κόκκινο καί αύτό κόστισε όρκετά. .. Αλ
λο πρόβλημα στάθηκε ή έπικοινωνία ,μέ τόν πιλότο, μιά κοί δέν είχε 
άσύρματο: άλλοτε πετοϋσε ψηλά, δλλοοτε χα;μηλά, κοί φυσικά πάντα 
έτόc: κάδρου. Προσπαθήσαμε νά συνεννοούμεθα μέ σήματα άλλά κοί 
πάλι δίχως άποτέλεσμα. Στό μεταΕ:ύ εϊχαμε Ε:οδέψει άρκετά μέτρο άρ
νητικό ... 

Νά λοιπόν, ητον μιά Ιδιόμορφη παραγωγή κοί πότε ,πότε άρκετά 

δύσκολη. 
SCHUMANN: Ποιέc: είναι οί συνθηκεc: πορογωγηc: στή Χιλή; 'Έχει 
άλλάΕει ή κατάσταση μέ τή κρατικοποίηση της έταιρείαc: «Χιλή Φίλμ»; 
LITTJN: Δέν ,μπορεί κανείς ν' άλλάΕει τή δομή μιας κοπιταλιστικηc: 
έταιρίαc: άπ' τή μιά μέρα στήν δλλη. Ή κρα;rικοποίηση ύπηρΕε τό 
άποτέλεσμα μιας μακραc: πορείας μετασχηματισμοϋ καί ηταν πολύ 
δύσκολο νά άλλάΕουν οί δομές τη,c: έταιρίαc: έκ βάθρων. 'Εκτός αύτοϋ 
ή «Χιλή Φίλμ» δέν είχε ποτέ της εναν όλοκληρωμένο σχεδιασμό ατόν 
τομέα της παραγωγηc:. 'Όταν τό 1970 εγινα πρόεδρος της, είχα άνα
πτύΕει τίc: άπόψειc: ,μου οί όποίεc: δέν συμφωνοϋσαν μέ τίc: άπόψειc: 
των δλλων συναδέλφων, καί ετσι περάσαμε σέ μιά νέα μορφή διοί
κησης: ή θέση τοϋ προέδρου περνσϋσε διαδοχικά άπ' τό ένα πρόσω
πο στό άλλο. · Αλλά έκείνο πού διαφοροποίησε τίc: θέσεις μου είναι ,; 
ή δουλειά μου σάν κινηματογραφιστής καί οχι ή θητεία μου ατόν μη
χανισμό της έταιρίαc:. 
SCHUMANN: Πρόc: τί λοιπόν νά ύπάρχει αύτή ή έταιρεία όφοϋ δέν 
πραγματοποίησε κσμία ώθηση; 
LITTIN: Ή' «Χιλή Φίλμ» δλλαΕε κατά τή τριετη διάρκεια τοϋ Λαίκοϋ 
Μετώπου. Τό τμημα διανομηc: ταινιών μπηκε σέ νέα βάση. Βέβαια 
παρέμεινε Ιδιωτική έπιχείρηση όλλά είχε κατανόηση. Έπiσηc: ή «Χ.Φ» 
όγόρασε δλες τlς αiθουσεc: πού πρόβαλαν έμπορικέc: τοινlεc:. Γι' ούτι'> 
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τό λόγο άκριβώc: δλεc: οί χώρες της λατινικηc: · Αμερικηc: έnέβαλαν έ
να όλοκληρωτικό μποϋκοτάζ κατά της Χιληc:, ετσι ή «Χιλή Φίλμ» ί'jταν 
έκ των πραγμάτων άναγκασμένη νά συμβιβάζεται άn' τή μιά μέρα 
στήν άλλη. 

Καί τό nιό σοβαρό στό ένεργητικό της έταιρείαc:: δημιούργησε 

ενα μεγάλο Τ,μημα γιά ντοκυμαντέρ καί έnίκαιρα. Στή βάση αύτή 
συμnpάςαμε συμπαραγωγές μέ τίc: σοσιαλιστικές χώρες. Ή «Χιλή 
Φίλμ» δέν εχει στό ένεργητικό τηc: οϋτε ενα «φίλμ-θέαμα». Κύπαεε 
νά δείc: τί φτιάςαμε αύτά τά τρία χρόνια: Τό 1968 ή «Χ.Φ.» ,παρουσί
ασε -πέντε κινηματογραφιστές τίnοτ' άλλο ... "Ομωc: τό 1970 στά πλαί
σια των δραστηριοτήτων της βγηκaν άναρρίθμητα ντοκυμαντέρ άnό 
έντελωc: νέους κινηματογραφιστές οί όnοίοι στά άκόλουθα χρόνια 
(μέχρι τό nραςικόnημα) πέρασαν στό φίλμ ,μεγάλης διαρκείας. Μιά 
όλόκληρη γενιά είχε κιόλας διαμορφωθη μέ θητεία άnοκλειστικά στό 
πολιτικό φίλμ. 'Ό,τι ούσιαστικό εγινε στή Χιλή σ' αύτά τά τρία χρόνια 
άνήκει στόν έnαναστατικό κινηματογράφο. 'Οτιδήποτε δλλο εγινε στήν 
ϊδια περίοδο είναι χωρίς σημασία. 
SCHUMANN: Πραγματικά, τά έnιτεύγμα,τα είναι μοναδικά. Μίλησες 
γιά τήν ώθηση στόν τομέα της nαραγωγηc:. Εϋγλωπα ερχεται τό έ
ρώτημα: nοϋ nαιζόντοuσαν αύτά τά φίλμ; 
LITTI Ν: Στίc: συνδικαλιστικές όργανώσειc:, σέ πολιτικές συγκεντρώ
σεις, στούc: δρόμους, στίc: συγκεντρώσεις των έnιτροnων γιά τήν άνα
κατανομή της γης, στά έργοστάσια, καί φυσι,κά στούc: κρατικούς κινη
ματογράφους καί στήν τηλεόραση. 'Αλλά πιστεύω nώc: ή προβολή στόν 
κινηματογράφο εχει χάσει τή σημασία της, είδικώτερα στήν πατρίδα 
μου. Είναι πολύ nιό ούσιαστικό νά δείχνεις ενα φίλμ στό_ έργοστάσιο 
η στό δρόμο, άn' δτι μέσα σέ μιά αίθουσα, γιά μιά ,μικρή ELITE. Ή 
ίστορική πορεία της Χιληc: nηγε τόσο γρήγορα μπροστά, πού ό κινη
ματογράφος εχασε τήν σημασία της έnαφηc: των άνθρώnων πού είχε 
δλλοτε. Ή nαληά λειτουργία του μαc: άnοκαλύφθηκε άσήμαντη, καί 
τό βρίσκω πάρα πολύ καλό. 
SCHUMANN: 'Αρκετοί κινηματογραφιστές, μέ τό nραςικόnημα, συνε
λήφθησαν. Τί συνέβη μέ σένα; 
LITTI Ν: Βρισκόμουν στά γραφεία της «Χιλή Φίλμc:». 'Εκεί μέ άνα
γνώρισαν κάτι τύποι μιας φασιστικηc: όργανώσεωc: ή όnοία είχε ηδη 
καταλάβει τό κτίριο της «Χ. Φ.» Μαζί μέ δλλουc: -πολίτες μας ώδήγη
σαν στούc: σrροτιωτικούc:. Βρέθηκα στά χέρια ένόc: όνθunολοχαγοϋ ό 
όnοίοc: μέ γνώρισε. Έςήγησε στούc: φασίστες nώc: είμαι ούδέτεροc:, 
μοϋ ζήτησε συγγνώμη καί ·μ· άφησε έλεύθερο. Μnηκα στ' αύτοκίνητό 
μου κι' δρχισa νά τρέχω δσκοnα. Είδα νά βομβαρδίζουν τό προεδρικό 
μέγαρο, νά βάζουν φωτιές. Προσπάθησα νά έnικοινωνήσω μέ τούς 
συντρόφους μου, δίχως άnοτέλεσ,μa. Τέλος κατέφυγα στήν πρεσβεία 
τοϋ Μεεικοϋ. 
SCHUMANN: Τώρα ζείc: στό Μεεικό. Μπορείς ίσως νά μας nείc: 
nοιά είναι τά σχέδιά σου; 
LITTIN: Θέλω νά γυρίσω φίλμ, καί μόνο φίλμ, πού θά εεσκε,nάζουν 
τόν καπιταλισμό, καί θά δείχνουν τό στήριγμα της χούντας στή Χιλή. 
Είμαι παιδί τηc: Λ. · Α,μερικηc: καί εχω έδω στό Μεςικό τήν δυνατότη· 
τα σάν καθηγητής τοϋ φίλ-μ στό Πανεπιστήμιο, νά έργασθω γιά τήν 
παραγωγή ένόc: φlλμ nοίι θά άναφέρεται στήν άναnαράσταση τοϋ 
nραςικοnήματος καί στήν βαρβαρότητα τοϋ ίμnεριαλισμοϋ στήν Ν. 'Α
μερική. Αύτό είναι τό καθηκον δλων των κινηματογραφιστων noίi 
ζοϋν στιτν έςορία. 



ΠΟΙΟΙ λΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ΠΟΙΟΝ 

Μέχρι τό 1972 ή Μόσιον Πίκτσερς, ενα συγκρότημα μεγά
λων άμερικανικων έταιρειων είχε στα χέρια της κατ' άτrο
κλειστικότητα τη διανομη του 84% των ταινιων τrου μτrορουσαν 
να δουν οί θεατες σ· αύτην τη χώρα. 9Ηταν ενα κατάλοιτrο τrε
ρασμένης τrιά, ως ενα σημειο, ετrοχης της ελεύθερης ετrιχείρη
σης. Οί Χιλιανοl ηταν τελείως έλεύθεροι να τrληρώσουν τό 
άντίτιμο ένός είσιτηρίου yιό: να δουν ενα φlλμ τrου είχαν την 
καλωσύνη νό: τους δείξουν οι χρηματιστες του Χόλλυyουντ( 1 ). 
'Ή τrάλι ηταν ελεύθεροι να μείνουν στrίτι τους. Αύτη ή έλευ
θερία είχε βέ<δαια μια τιμη σε δολλάρια: τα δύο έκατομμύρια 

δολλάρια κέρδη τrου ε~yαζε κάθε χρόνο ή Μόσιον Π ίκτσερς 
άτrό τη Χιλη στlς 'Ηνωμένες Π ολιτειες. 

Τον 'ίδιο λοιτrόν χρόνο, ή κυ<δέρνηση λαϊκης ·ενότητας, 
έχθpός οτrως ξέρουμε της ελεύθερης ετrιχείρησης, άτrοφάσιζε 

νό: έτrι<δάλλει ενα φόρο ϋψους 20% σ' αύτό: τα δύο έκατομμύ
ρια δολλάρια τrου ε®yαιναν κάθε χρόνο άτrο τη χώρα, χωρlς 
τrοτε οι μεγάλες αύτες άμερικάνικες έταιρειες να εχουν έτrα
νετrενδύσει οϋτε ενα έκατοστό άτr' αύτό: στη Χιλιανη κινηματο
γραφική βιομηχανία, οϋτε κό:ν σε κάτrοια σο<δαρή τrροστrάθεια 
βελτίωσης του κυκλώματος της εκμετάλλευσης. ·Η Μόσιον 
π ίκτσερς άρνήθηκε να τrληρώσει αύτον τον φόρο: η μαλλον 
ή άτrάνησή της συνοδεύτηκε άτrο εναν ορο τrου στερουσε το 
μέτρο άτrο κάθε άτrοτελεσματικότητα, καl το εστρεφε ενάντια 
στον ίδιο τον Χιλιανο λαό. Είναι άνώφελο να έτrιμείνουμε τrά
νω σ' αύτόν τό μηχανισμό· γνωρίζουμε κι έδω άκόμη τrολυ 
καλό: τ' άτrοτελέσματά του: ή Μόσιον Πίκτσερς θα δεχόταν 

τrραyματικό: να κατα®άλλει αύτό τό φόρο αν ή κυ<δέρνηση της 
έτrέτρετrε ν' άνε<δάσει την τιμη των είσιτηρ(ων. 

Μέχρι τότε στη Χιλη καl σ' άλλες χωρες της Λατινικης 
Άμερικης αύτοϋ του είδους ό εκ<διασμός, μιας καl τrρέτrει να 
λέμε τα σύκα σύκα καl τη σκάφη σκάφη, τrληρωνόταν τrάντο
τε άκρι<δά. Σ' αύτες τlς μάχες, ή Μόσιον Π ίκτσερς. εχοντας 
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πάντα τή δυνατότητα νά σταματά μέ το πρωτο τήν είσοδο 
των ταινιών σέ μιά χώρα, καταδ(καζε τlς περισσότερες αί
θουσες σέ κλείσιμο, κι ετσι είχε ενα ύπολοyίσιμο άτου στά 
χέρια της: το δτι, αν πάρουμε ύπόψη μας τήν κοινωνικη ση
μασία του κινηματοyραψ_ικου θεάματος στlς μεyάλες κυρίως 
πόλεις, μπορουσε νά προξενήσει στην κυ~έρνηση δυσκολίες 
διόλου αμελητέες. Πόσο μάλλον δταν σ' αύτές θά ερχόντου
σαν νά προστεθουν κι άλλες παρόμοιες δυσκολίες οφειλόμε
νες σ' άλλες μορφές άποκλεισμου. 

'Αλλά η Χιλιανη κυ~έρνηση κράτησε καλά. Καl η Μόσιον 
Π ίκτσερς άπο τή μιά μέρα στήν άλλη σταμάτησε τlς άποστο
λές ταινιών στη Χιλή. Έδω άξίζει τον κόπο ν' άψήσουμε το 
λόyο στούς έκπρόσωπους του Χιλιανου κινηματοyράφου, δυο 
νέους άπεσταλμένους της Χιλή - Φίλμς (2), πού ηρθαν στή 
Γαλλία yια να διαπραyματευθουν τήν άyορα ξένων ταινιων, 
καl περαστικοl άττο το Παρίσι εκμεταλλεύτηκαν την εύκαιρία 
να μας δώσουν μια συνέντευξη yια τήν κατάσταση στή Χιλή. 
Τούς δίνουμε το λόyο, αφου ττιο πρlν σημειώσουμε στα yρή
yορα δτι η τταρουσία των δυο αύτων τριαντάρηδων «μπίζνεσ
μεν», του 'Αντόνιο Όττόνε, διευθυντου του διεθνους τμήματος 
της Χιλη - Φίλμς, καl του Χουαν Κάρλος Μοράyκα, προέδρου 
τοϋ συνδικάτου των εργαζομένων στον 'ίδιο οργανισμό, άττο
δεικνύει κατάφωρα πώς κάτι εχει άλλάξει σέ μιά χώρα πού 
στέλνει yια «έμττορικές διαπραyματεύσεις» στο εξωτερικο 
τον έκλεyμένο αντιπρόσωπο των έρyαζομένων ττλάι σ' εναν 
έμττορικο διευθυντή - πού ό ενας είναι κομμουνιστής κι δ άλ
λος σοσιαλιστής. Τούς άκουμε λοιττόν: 

«Τότε ξεκίνησε μιά μεyάλη διαμάχη, μας λένε. ·Η Μόσιον 
Π ίκτσερς δμως δέν είχε ύπολοyίσει τlς όρyανωτικές ίκανό
τητες της κυ~έρνησης καl της Χιλη - Φlλμς πού άμέσως άρχι
σε να στήνει ενα κύκλωμα κρατικης διανομης, ττράyμα ττου 
μας εδινε τη δυνατότητα να έψοδιάζουμε ενα μέρος της άyο
ρας. "Αλλωστε η κυ~έρνηση χορήγησε μιά βοήθεια στους 

μικρους Χιλιανούς διανομεϊς οί όποϊοι εχοντας καl μερικές 
ταινίες στη διάθεσή τους κατάφεραν ν' άνορθωθουν. Κι επει
τα η Μόσιον Π ίκτσερς δεν είχε λογαριάσει τήν άδελφικη 
βοήθεια των σοσιαλιστικων χωρων: με την πρώτη μας κατε
πείyουσα εκκληση δλες οί σοσιαλιστικές χώρες μας εστει
λαν - καl χωρlς άντίτιμο σέ δολλάρια, έννοεϊται - δ,τι κα
λύτερο είχε η παραyωyή τους. Βέ~αια την έττοχη έκε(νη πε
ράσαμε μια δύσκο~ 'Πs:p(Qδn Ullί(-)ΟΟUΥΚΡΟύσεων οσον άφορα 
--'-ν "ΤCpοyραμματισμό. Τελικά οΨ.ι:>ς μποροϋμε να πούμε 'Ιίd::1~ 
η άyορά τώρα πια εχει εψοδιαr·-cεϊ κανονικά. 
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ΜτωροΟμε άκόμα νό: πο0μf δτι αύτος δ νέος προσανατο
λισμος που ύποχρεωθήκαμε νά χαράξουμε εlχε θετικες συνέ
πειες. Το κοινο που δεν είχε συνηθίσει παρό: τον χολλυ
yουντιανο κινηματογράφο, άλλαξε yοΟστα. 'Έτσι άνακαλύ
ψαμε άληθινό: ενα καινούργιο τύπο κινηματογράφου τελε(ως 

άγνωστου μέχρι τότε στη Χιλή: άνάμεσα στίς μεγάλες έπι
τυχίες - καl άπο οίκονομικη άποψη - τούς τελευταίους μη
νες μπορουμε ν' άναψέρουμε τον ούyyαρέζικο «Κόκκινο Ψαλ

μό», το βουλγάρικο «Το Κέρατο της Κατσίκας», το σοι'f>ιετικο 

«Το Ήμέρωμα της Φωτιας». 'Εξάλλου όρyανώσαμε έι'f>δομάδες 

«έθνικων κινηματογράφων», τσεχοσλοι'f>άκικη έι'f>δομάδα, ούy
yαρέζικη έι'f>δομάδα κλπ. Πετύχαμε ν' άyοράσουμε καί μερι
κες ταινίες άπο την 'Αργεντινή, την 'Ιαπωνία. Κάναμε δρισμέ

νες έπαψές στlς Κάννες, στην «άyορό: του ψtl ,μ» κι έδω τώρα 
προσπαθοϋμε στο Παρίσι νό: κάνουμε κι άλλ'.i.r;. Πρέπει δμως 
νό: τ' δμολοyήσουμε: είναι πολυ δύσκολο· έκτος άπο την περί
πτωση των σοσιαλιστικων χωρων στίς περισσότερες άλλες 
πραγματικό: προσκρούουμε πάνω σε τείχος: ή Μόσιον Πίκ
τσερς κατέχει σχεδον το μονοπώλιο της διανομης των ψίλμ 
που παράγονται στίς καπιταλιστικές χωρες, καί φτάνει στο 
σημείο ν' άyοράζει ταινίες yιό: νό: μην τlς διανείμει. 

Νά σέ ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα: κυριολεκτι
κό: σέ πολιτιστικο άποκλεισμό. <Υπάρχουν ταινίες που θέλουν 
νό: δουν οί Χιλιανοί, μό: ή Μόσιον Π ίκτσερς τίς μπλοκάρει. 
Φυσικό: εχουμε άρχίσει συνομιλίες yιό: νό: πάψει αύτος ό άπο
κλεισμός. Καί yι' αύτο άκρι~ως εχουμε άνάyκη την διε.θνη 
κοινη γνώμη. 

CH ίστορία αύτη είναι άπο πολλές άπόψεις παραδειγμα
τική: γιατί οί ίδιοι οί έκπρόσωποι του «ελεύθερου κόσμου» 
-οί μεγάλες έταιρείες τοΟ Χόλλυyουντ- ηταν αύτοl πού, 
έπειδη τόλμησαν νό: τους θίξουν τό: ύπερκέρδη τους, ε~αλαν 
σ' ένέρyεια αύτην την ίδιαίτερα άποτελεσματικη μορψη άπο
κλεισμοϋ, στ' ονομα της έλευθερίας βέ~αια. Κι αύτη δεν ηταν 
λιγότερο λεπτη μορψη της συνωμοσίας που ύψαίνει δ βορειο
αμερικάνικος ίμπεριαλισμος γύρω άπο τη Χιλή. Γιατί εστω 
κι αν δ έψοδιασμος σε ψlλμ τελικό: μπόρεσε νά έξασψαλιστεί, 
ώστόσο οί Χιλιανοl δεν παύουν νό: στεροΟνται το δικαίωμα 
νό: βλέπουν ενα μεγάλο μέρος άπο την άξιόλογη παγκόσμια 
κινηματοyραψικη παραγωγή, πράγμα που εχει σάν συνέπεια 
την πολιτιστικη φτώχεια. Γιατί ή Μόσιον Π ίκτσερς δεν κινεί 
μονάχα τά κακά χολλυyουντιανά ψίλμ, άλλά και δ,τι ση
μαντικό ψlλμ άρπάξει άπο την άyορά. Καl πρόκειται yιά ενα 
μέτρο με διπλο άποτέλεσμα: τη στιyμη που οί σύμμαχοί της 
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στο έξωτερικο μπλοκάρουν αότά τό: ψtλμ, ή δεξιό: στη Χιλη 
στις έψημερίδες της, στά κανάλια της στην τηλεόραση, χω
ρίς ενδοιασμούς καl περιστροψες ώρύεται yιά τον «έκ(5ιασμο 
των συνειδήσεων». Φταίει ή κυ(5έρνηση, λένε, πού με την 
άδιαλλαξtα της μας εμποδίζει νό: βλέπουμε τlς ταινίες που 
ερχονται άπο τον «έλεύθερο κόσμο>>. 

Γι' αύτο πρέπει ν' άποκαλυψτει αύτος ό μηχανισμος καί 
νό: ξεσηκωθεί: ή παγκόσμια κοινη γνώμη. 

* Τόν 'Ιούνιο τοϋ 1973, τρεϊς περίπου .μηνες nρίν άnό τό 

στρατιωτικό ηραΕικόnημα στή Χιλή, δύο έκnρόσωnοι τοϋ Χιλιανοϋ Κι

νηματογράφου, ό Άντόνιο Όπόνε καί ό Χουάν Μοράγκα, είχαν έnα

φές στό Παρίσι μέ τό Σωματείο Σκηνοθεπων Κινηματογράφου κι εδω

σαν συνέντευΕη τύπου μέ σκοπό νά ένημερώσουν τήν κοινή γνώμη 

σχετικά μέ τόν πολιτιστικό άnοκλεισμό ,nού τούς έnιβάλλεται άnό τίς 

βορειο-αμερικανικές κινηματογραφικές έnιχειρήσεις. Στό όρθρο αύτό, 

πού είχε δημοσιευτεί μέ τήν έnιμέλεια τοϋ 'Εμίλ Μπρετόν στήν Νου

βέλ Κριτίκ Νο. 66, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 73, έκθέτουν τό ίστο

ρικό τοϋ άηοκλεισ,μοϋ κι άναλύουν τίς άnόψεις τους. 

1. Γιά παράδειγμα άναφέρουμε ότι τόν καιρό πού ηταν στήν έ· 

!;ουσία ή κυβέρνηση Φρέι, ή προβολή της ταινίας τοϋ ΡόΖ:ι «Τά χέρια 

πάνω άn' τήν πόλη» είχε ύnερβολικά καθυστερήσει, καί μετά άnό δια

δηλώσεις παίχτηκε μιά βδομάδα στά κρυφά σέ μιά μικρή αίθουσα. 

2. Ή Χιλή · Φίλμς,. έθνικοnοιημένος κινηματογραφικός όργανι

σμός εf χε δημουργηθεϊ τό 1936 άnό τήν κυβέρνηση Λαϊκοϋ Μετώπου 
γιά νά έφοδιάσει τόν χιλιανό κινηματογράφο μέ τήν άnαραίτητη τεχνι

κή unοδομή, στίς προηγούμενες άντιδραστrικές κυβερνήσεις είχε κατα

λήΕει νά γίyει ενα μέσο προπαγάνδας, στά χέρια μετριότατων Θμnορι

κων σκηνοθετων. Ή κυβέρνηση Λαϊκης Ένότητας όχι μόνο της Εανά

δωσε τόν nρωτο της προορισμό άλλά καί τήν όργάνωσε πάνω σέ τριπλή 

βάση (παραγωγή, διανομή, όργάνωση κυκλώματος αίθουσων καί κινη

των nροβολων). Πλάι στήν Χιλή - Φίλμς ύnηρχε άκόμα καί ή Ιδιωτική 

παραγωγή, όπως έπίσης καί κινηματογραφικές μονάδες ηανεnιστημίων, 

συνδικάτων, κλπ. 

* 
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SCH.: Το «ΕΙ., ENEMIGO PRINCIPAL» οα.σίζετα.ι πάνω σ" ενα. ευρύ
τερο σχέδιο: «ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΘΝΟΣ» (ιΑ NACION CIANDE
STINA». Ποιό μέρος ακριβώς ύπάρχει μέσα. στο ψίλμ; 

SANJ.: Το ψίλμ κρατάει μία. ίστορία. αυτού του σχεδίου &.λλά. μερικώς 

αλλαγμένη. 'Αρχικά. ~ταν ε1δώ ή περίπτωση τριών εpγα.των της γης οί 

δποίοι στο δρόμο τους ετσι καθώς πηγαίνουν σε κάποιο πανηγύρι, διη

γούνται ίστορίες. Γιά. τούς καμπεζίνος ή προφορικη επικοινωνία είναι 

κάτι ουσιαστικό. Κρατή·σαμε αυτόν τον τρόπο &ιφήγησης γιά. vά. κφδί

σουιιε τό εvδια::pέροv καί τήv εμπιστοσύνη τοϋ Καμπεζίvος - θεατή. 

Κρατήσαμε μόνο τήv πρώτη απ' τίς τpείς iφηyήσεις" το vά. κα.ταπια.

στουμε μέ το δλο σχέδιο θά. ~ταν περίπλοκο κα.l θά. τpαοουσε σέ μάκρος. 

'Έτσι φτιάξαμε μιά. ά.πλή ίστορία. μέ γραμμικη &vάπτυξη κα.ί μέ εvα 

αψηγητή. Έπί τ~υ προκειμένου είναι •εv'διαφέροv δτι το κλείσιμο μπορεί 

κανείς vά. τό σείρει &π' την ίστορία γιά. νά. το επαναφέρει δ αψηγητης 

στό τέλος. 

SCH.: llοιό είναι τό κεντρικό θέμα. του ψίλμ; 

SANJ.: «Ό βασικός εχθρός» είναι ενα &κόμα βημα γιά. την διαμόρφωση 
ενός κινηματογράφου του λαου. Γιά. ενα κινηματογράφο επικοινωνίας μέ 

το λαό, καί οχι μονάχα μέ το λα.ο της Βολιβίας αλλά. μέ δλους τούς λα

ούς της Ν. Άμερικης κι ακόμα μέ τούς α.λλους λαούς του Τρίτου κόσμ.ου. 

Το θέμα του φίλμ εΙναι ξεκάθαρο γιά. τούς ανθρώπου; πού αντιμετω1tί

ζουν καθημερινά. τό πρόβλημα της α.πελευθέpωσής τους. Διηγείται μιά. 

χληθινή ίστορία πού καμιά. φορά. οί λεπτομέριές της,. γιά. μάς δέν είναι 

πολύ ενδιαψέρουσες μιά. καί ή νοτιοαμερικάνικη παράδοση εΙναι πλούσια. 

σέ παραβολές πάνω σέ γεγονότα της καθημερινής ζωη;. Άπλως κα.l 

μόνο θά. θέλαμε vά. δώσουμε σ' αυτά. μια. συγκεκριμένη ίστορικότητα, δη

λαδη προσπαθήσαμε νά. τά. προσεγγίσουμε με την μαρξιστικη &.νά.λυση. 

SCH.: Το θέμα. σας λοιπον δέν είναι παρά. το πα.ληο ζήτημα. της 6ία.ς, 
&ντι-οίας, καταπίεσης, εκμετάλλευσης καl ε·ξέγερσης. 'Όμως για. πρώ

τη ψορά. αυτο τδ ζήτημα εμ::pα.vίζεται μπροστα. στά. μάτια μας τόσο κα

θαρό: ενοπλη &ντίστα.ση, αvτάρικος &γώvας. 

SANJ.: Να.ί, οί αντάρτες ε!ναι τδ κεντρικό ,επεισόδιο. Έκτυλίσσετα., σέ 

15 
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τρί;1. μέρη. Τό πρώτο μέρο; δείχνει μιά. ιγοιάνικη κοι·ιότητα. ή δποίr:ι, με 

κάπο:ο ελεεινό τρόπο α.πογυμνώ·ιεται &.πb ενα.ν τσιcρλικά. UΕνα.; ίvο~ά

ν,;; α.ντtστέκεται καί εκτελε[τα.ι κτηνωδώς απ' τούς ανθρώπου; τοϋ τσt

cρλικά. Τότε ,;ί χωρικοί ετ.;1.·η:Jτα.τοϋ•ι, σείρουν τον μεγαλοκτηματία στο 

οικαστήρtο γιά. νά. α.ντιληψθοϋν πολύ γρήγορα. την δια.cρfJορά. τη; οικα.ιο

σύνης. 

Στο δεύτερο μέρος, κατα.cρθά.νει στb χωριό μια. δμάιοα &.ντα.pτGJΥ. Αυτοί 

γνωρίζουν σιγά. σιγά. τήν κατάσταση καί προτείνουν cτούς χωρικούς να 

συγκροτίσουν ενα λ;1.ϊκό δtκαστήριο κα.ί το δπο'ίο στήν συνέχεια. καταδι

κάζει τον τσιφλικά. σέ θάνατο. Οί Ενο:άνοt χωρικοί τώρα. εχουν &.ποκτή

σει πολιτική σ'J-ιείδηση. Μερικοί προσχωροϋν στb αντάρτικο. Το τρίτο 

μέρο; περιγρά.cρε: τήν απάντηση τοϋ συστήματος, το δποίο επιστρέφει με 

μεγ;1.λύτερη μανί:χ, ή δποία δέv είναι παρά. μεγαλύτερη καταπίεση καί 

λυσα.λέ,;; αγώνα; κατά. τGJν α.vτα.pτών. Το cριλμ θέλει νά. δείξει, (8πως 

φαίνεται καί ±πb τον icρηyηtή,. δ δποίος εξηyη κατΥJγορηματικα.) δτι 

α.υτό; δ βασικός εχθρό; πρέπει yίχ χτυπηθη σε δλα τίχ μέρη μέ 8λσ. τά. 

μέσΥ. χα.ί π±νω απ' δλα μέ τό·ι ενeιπλο :χ.γώνα.. 

SCH.: Το προτελευταίο σας cρίλμ (EL CORAGE DEI.. PUEBLO) εΙνα.ι 

οργανωμένο πάνω στήν &ναγκαtότητα τη; πολιτική; οργάνωση; τώ·ι 

ινδιάνων. 

SANJ.: Tb EL CORAGE DEL PUEBLO προέρχzται άπό ενα αλλι:ι 

ίστορικb πλα.ί:ηο καί θέλει Κ'Jpίω; νά. ξεσκεπάσει τr(/ ενοχή των σφα

γέων των α.νθρακορύχων καί νά. έξηγrιση τό συμ6ά.ν αυτό σέ σχέση με 

δρισμένΥ. α.λλα. γεγονότα.. Σίγουρα. τά. θέμα.τα πολιτική; οργάνωσης κα

τέχουν ιι:i πολύτιμη θέση, δπω; κt' εσύ λές, -Ξντούτοt; πρέπει νά. ι·πο

yρα.μίσω πιίJς κα.τά. τΥ(Ι αν;1.παpάσταση το άπλό βρίσκεται μέσ;1. στήν έ

σωτεpιΧή &λήθεtα. των γεγονότων. Άπο την α.λλη πλευρά, το φίλμ ε!

χε στίς προθ,έσεις του τήν νέα κριτική στάση: Νά. δείξει την αποδιορ

γάνωση των ινδιάνων κατά. την διάpΧεια της νύχτας τοϋ Αϊγt&.ννη, κα.ί 

εξ αιτία.; α.υτης της καταπίεσης της μετα.τροπης των ίνοιάνων σε θύμα

τα τη; Υ.αταπίεσης. 

SCH.: Αυτό το θέμα επανέρχεται καί στό EL ENEMICO PRINCI
PAL. 
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SANJ.: Να.ί, αλλά. εδώ εχουμε προχωρήσει εvα. βημα. μακρύτερα.. Δεί

χνουμε τί είναι ίστορική τοποθέτηση· τί είναι δροι δια.βίω?ης· τί είναι 

αυθορμητισμό; (δείχνουμε πό)ς ,δεν δδηγε'ί πουθενά.) · τί είναι ή δλοκλή

ρωση τη; πρωτοπορείας αυτής πού διαμορφώνει τήν δραστική εξουσία. 

τοϋ λα.ου· τί είναι δ βασικός εχθρός κα.ί πώς πρέπει νά τον κα.τα.πολεμή

σει καvεί;. 

Με δυο λόγια. ivτικείμενο του φίλμ εΙνα.ι ή στράτευση κα.ί οί κοιvωvι

χ.ε; διεκδικήσεις. 

SANJ.: Σίγουρα.. 'Έτσι καθώς ειχα.με σκεφτεί τότε δτι δφείλα.με vά. συv

εχί'jουμε τή δουλειά μας, τά. τά.νκς του φα.σιστικοϋ καθεστώτος μάς Έ

σπρωξαν στήν απόφαση vά. συνεχίσουμε τήv διεύρυνση τη; φόρμα.; τοϋ 

επα.vα'jτα.τικοϋ κιvηματογράyJυ εξω ι.iπο τή Βολι6ία.. 

S(Ή.: 'Αλλχ ενα. μέρος τη; πα.ληiς δμά·δα.ς, δ συγγραφέα.; Oscar So
ι·ia, δ κα.μέρα.μαv Antonio Eguino κα.ί δ ύπεύθυνος παραγωγής Ricardo 
Rada, συνεχίζουν vά. μένουν κα.ί νά. εργάζονται στή Βολιβία.. Μάλιστα. 

εχουν φτιάξει κι' εvα. φίλμ μεγάλου μήκους νομίζω λέγεται Pueblo 
Chico. 

SANJ.: Ναί, είναι προσωπικές κα.ί οικογενειακές οί α.ιτιες της πα.ρα.μο

νης τους εκεί. "Οπ, γιά. το φίλμ πού μου λες δέv ξέρω τίποτα .. Γνωρί
ζαμε πλέον συνει·δητά. οτι βρισκόμασταν σέ μιά. ίστοpική καμπή, οπου 

~ταν αναγκαίο v:i μα.θητεύσουμε στον διεθvισμο καί v·:x. τον εφαρμόζου

με. Αlσθα.νόμα.'jτε σήμερα 'jά.ν κάτοικοι της μεγάλης Πατρίδας της Λα.

τιvικης Άμερικης κα.ί βλέπουμε σε κάθε περιοχή της το πεδίο της μά

χης' εναν τόπο γιά. τήv συνέχιση του επα.να.στα.τικου κινηματογράφου 

μέ τbv δποίο θά. μπορέ'jουμε Υά. καθοδηγήσουμε τον ±γώvα. ενάντια. στο 

βασικό εχθρ6. Άκριβως γι' αυτό το λόγο οί ταινίες μα.ς δεν τοποeετοuv

τα.ϊ σε μιά. συγκεκριμένη χώρα.. Οί ίστορίε; οφείλουν vά. ισχύουν για. 8-
λες ,ίς χώρες. Οί Περου6ια.vοί, οί Βολι6ιαvοί, οί κάτοικοι της Χιλης, 

της Βορείου Άργεvτιyη; κλπ. μπορουv νά. συvτα.υτισθουv με τοϋτο το 

φίλμ κα.ί με τήv ινδιάνικη κουλτούρα., για.τι δλόκληρη ή περιοχή των 

'Άνδ€ωv ,είναι πα.ροϋ,σα. 'jτο φίλμ. Έπίσης πιστ~εύω, δτι το φίλμ θά. εί

ναι χρήσιμο γιά. τούς εργάτες του Μπουένος - 'Άϋρες κα.ί για. τούς γεωρ

γούς της 'Αλγερίας. 



228 

SCH.: ΛΙJιπόv κιvηματΙJγρά.ψΙJς γιά. τ·ηv Λατινική Άμερική; 

SAN.J.: ΣίγΙJυp!Χ αυτό εΙv!Χι εvα ΛατιvΙJαμεpικάvικΙJ φίλμ. Γιά. τήv πρα

γματΙJποίησή τΙJυ συμμετείχαν ΒΙJλι6ιαvΙJί, 'ΑργεvτιvΙJί, ΠεpΙJυ6ιαvοί, 

Βραζιλιivοι 1 Χιλιαvοί αλλά. καί Γάλλοι. Ή σcJμμετΙJχή δλωv αυτών δεν 
οφείλεται σε εθνικά. αιτήμ!Χτα, αλλα. ύπακΙJύει στο κάλεσμα γιά. τόv α.

γGJvα πού είναι κοινός σ' δλόκληpη τήv 'f ψήλιο,. εvά.vτια στον Ίμπε

ριαλισμό. 

SCH.: Είπες πι:Jς θέλετε vά. κάνετε εvαv κιvηματογp±φο τοϋ Λαοϋ. Το 

ίδιο θέλουν πολλοί Λ!Χτινο!Χμεpικάvοι κινηματογpαψιστες αλλά. ο[ τα.ι'Jίε; 

των περισσοτέρων δεν ςεπεpvοϋv τίς καλες προθέσεις με αποτέλεσμα vά 

· διαιωνίζουν εναv περιορισμένο δ:ανοουμεvίστικο κινημα.τογρά.φο. Οί χρη
σιμοποιούμενες κινηματογραψικες δομες καί τα. στυλιστικά. στοιχεία. εΙ

vα.ι τόσο δύσΧΙJλα. και ή επικοινωνία με τις πλατειες ,μάζ·ες παραμένει πάν

τα εvα σοοαρό πρόολημα. 

'Εσείς πετύχατε με τήv ταιvίχ σα.ς vά. προσεγγίσετε το πολύ - πολ~:, τά. 

Π')λιτικοπr;ιημέvα στελέχη οπως &λλωστε συμοαίνει και με το ψίλμ 

τοϋ SOLANAS «Ι,Α HORA DE IjOS HORNOS». Έπίσης εσ~J εκανες 

α.ύτΙJκριτική για. τίς ·δυσκολίες πού πιχρουσιάζει ή κινηματογραφική γλώσ

σα της ταινίας σου. Τί κάνατε πάνω σ' αυτό; 

SAN .J.: Προσπαθήσαμε vά. οροϋμε μιά. γ λGJσσα η οπQία vά. είναι κ,1.τα

νοητή ±π' τά. μεγάλα στρώματα τοΟ κΙJινΙJϋ. Τά. προηγούμενά μας φίλμ 

~τrι.v για. το μεμυημέvο κιvηματογριχφικό κοινό. 'Ένα απ' τά. παληά μας 

φι.λ,μ το «ϊΑι\ΤΑR MAI,lJI(lT» το είχε δεί το 10% τ(;ϋ πληθυ'J'μοη της 

Βολιοία.ς, &.λλά. οί μεγάλες μάζες παρέμειναν μακριϊΧ. Λοιπόν, ταςι·δέ
ψαμε σ' δλ η τή χώρα προβάλλοντας το ψίλμ στους Ί νδιάνους, δυο και 

τρείς :ρορές παρακολουθώντας α.πό κοντά, τίς αντιδράσεις τους. 'Επρό

κειτο γιά. ε·ια χοινό που συμπτωματικά είχε δεί μία ·η δύο φορές κινη

μrι.τογρά::ρο. Ά να.καλύψαμε τήv μεγάλη ίκανότητά τους vά συλλαμ6άvου'Ι 

λεπτομέρειες καί vά τίς σχολιάζουν. Αυτο στά.θηκε για μας πολύτιμη εμ

πειρία, rι όποία. επηρέασε αποφασιστικά τήν κιvη1ματ()γραψική γλώσσα. 

τοϋ «ΒΑΣΙΚΟϊ ΕΧΘΡΟf». 
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SCH.: Αύτη ή ά.να.ζή,τηση γιά. μία πλα.τειά. βάση έπικοινωνία.ς με το Λαό 
εχει έπηρεάσει τον τρόπο πα.ρα.γωγης της ταινίας; 

SANJ.: Ό «ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ)> εlναt το αποτέλεσμα. συλλογιχ.ης 

ΟΙJυλεια.ς. Το μεγαλύτερο πρόολημα. πού &ντιμετωπίσα.με ~τα.ν vά κατα

πολεμήσουμε την αστικη διάθεση α.ύτοπροβολης ή δποία. συνυπάρχει δυ

νάμει μέσα. μας κα.t &.να.πα.ρα.άγετα.ι σε κάθε Έργο τέχνης' κα.t vά. με

tαοάλλουμε τούς εαυτούς μας, σε οάση της δμα.δικης δουλ~ια.ς, σε ο?γα.

ψ) του Λα.ου. Αότου τοϋ Λα.οϋ πού ή ζωντα.νη πείρα. πρέπει νά έκφpα

σθη πολύ συγκεκριμένα. στο φίλμ. Γι' αυτούς τούς λόγους δεν ύπάρχουν 

πρωταγωνιστές κα.t κεντρικά πρόσωπα., αλλά παρουσία. συνόλου. Κα.μ

μία. ιφοσωπικότητα., κα.νέν.α. ατομο. Αύτο ύπακούει στήν lδεολογική - πο

λιτική συνέπεια. γιά ·~ήν ενεργοποίηση μιiς συλλογικης κοινωνίας κα.ί 

στην iναζήτψη ενός συλλογικοϋ τρόπου ζωης. πού θέτει σάν βασική 

προϋπδθεση ή επα. νάστα.ση. 

SCB : Ποιά ή διεργασία. α.ύτη; τη; θέση; πάνω στο συνεργείο σας; 

SANJ.: 'Επιδιώξαμε νά κά.νΙJυμε εvα. φίλμ με μεγάλα. άπΗ πλάνα. οχι 

γιατί δεν μiς ενδιαφέρανε αλλες δυνατότητες (πού προσφέρει ή κ,νη

μα.τογραφική πείρα.) η γιατί τό ταλέντο μας σάν οπερατέρ προσα.pμο

ζότα.νε πά.ρα. πολύ στά. μεγάλα. πλάνα. η γιατί ψάχναμε νά. βροϋμε νέους 

τρόπους εκφρα.ση; σπω; τό κάνα.με στά πα.ληότερά μα.; φίλμ, αλλά. γιά. 

νά πετύχουμε μ' αυτή τήν πολύ άπλή αφήγηση τήv συνταύτιση τοϋ θεα

τή ωστε νά. μπορη νά συμμετέχη στή δρά.ση κα.l νά ζ η τήν ίστορία. Γιά. 

τεχνικούς λόγους δεν μπορέσαμε νά. φτάσουμε τό ιδανικό αποτέλεσμα. 

(πρός αύτήν τήν κα.τεύ·θ'Jνση) πολλές φορές ειμαστα.·ι αναγκασμένοι νά. 

χρησιμοποιούμε τρίπαδα. μηχανής σύμφωνα. με τήν παραδοσιακή τεχνι

κή καί νά καταφεύγουμε στήν παληά τεχνική λήψης πού εχει σάν έπα.

κόλουθο τό μοντάζ. 'Όλα. α.ύτά είναι μιά. πολύτιμη π~Ιρα. ωστε στο έπό

μενό μα.ς φίλμ νά εrμαστε πιο συνεπείς στήν &να.ζήτηση μιας λειτουργι

κής κινημα.τογρα.ψικης γλώσσας τοϋ Λα.ϊκοϋ Κινηματογράφου. 

SCH.: Ποϋ γυρίστηκε δ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ»; 
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SANJ.: Σέ μία. π!pιοχη πού είναι πολιτιστικά. δμοια μέ την Βολιοία, 

τό Π εροϋ καί τό Έκουα.vτόρ. Στήv δροσειpά. τιί)Υ 'Άνδεων. Γυρίσαμε σέ 

διαψορ,ετικά. μέρη μέ δια.φο,ρετικούς χωρ,ικούς οί δποίοι μ.ιλοϋσαv τή·J 

διάλεκ:ον Q11echua τrιν όποία. μιλοϋv οί χωρικοί της Βολι6ία.ς, τοϋ Πε

ροϋ κα.ί τοϋ Έκουα.vτόρ. Αύτό; δ κόσμος των 'Άνδεων εχει ενα.v έvιαίο 

πολιτισμό κσ.ί δiv πρέnει κανείς vά. 6άζη στο μυαλό του σύνορα. 

SCH.: Ή Γφμαvικη τηλεόραση τοϋ πρώτου προγράμματο; μέ τήν οt

κονομικη 6οήθειά της επηρέασε τή 6α.σική σύλληψη της τα.ινία;; 

SAN.J.: Αυτή τη συμμετοχη δέv μποροϋμε νά. τήv iποκαλέσουμε f.ο1ι

θεια. γιατί πιστεύουμε οτι ή Γερμανική τηλεόραση χρειάζεται αυτον 

τόv κινηματογράφο πού φτιάχνουμε εμείς. Ή Γερμανική τηλεόραση χι:,ει

άζετα.ι τήv iνησυχία. πού προκαλεί δ κιvηματογράψQς μας καθώ; :ήν 

πληροφόρηση πού παράγει αυτός δ κινηματογράφος. Λοιnόν, οί ,-χέσεις 

μα.; μέ τήv τηλεόραση, κα.θωρίστηκαv &πο πολύ συγκαριμέvα συμφέ

ροντα., κι' &πο τίς δύο πλευρές. 

' ~' ·: 



JORGE SANJINES 

ΕΠΑΝΑΣΤ Α ΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦΟΣ 

- ΜΙΑ ΒΟΛΙΒΙΑΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ -
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Ή ανθρώπινη καi πολιnκη πείρα του λαου άποτελουν ένεργες; καi 

ζωντανες; δημ10υργικες; δυνάμεις;. Το έπίπεδο τfίς; πολιηκfίς; 6Uνεί

δη6Πς; των βολ1β1ανων άνθtρακωρύχων εlνω, η.χ., τόοο ψηλό, που 

προ6φέρει απεριόριστες; δυνατότητες; 6υνειδητfίς; 6υνεργα6ίας. Ή 

iδέα αυτου τοϋ 5τρατευμένου κινηματογράφου του λαου πfίρε 1:ι\ν 

όp16ηκή της; μορφη 6Τον τόπο δπου ζουν καi έργάζοντω αύτοi oi 
ανθtρωnοι, που ξέρουν να περιγράφουν τα βιώματά τους; με άληθι

να άνηπρο6ωπευηκει;; εiκόνες. Μόλις; άπαρνηθήκαμε την τυπικη 

για κάθε προμελετημένη ταινία αντίληψη τfίς; γραμμικfίς; άφήγη-

6ης;, GVOlζε αμέ6ως διάπλατος ό δρόμος; Που όδηγοϋδε 6Tl1.V ΟU61α-
6Τ1Κι\ καi πλήρη 5υμμετοχ:ι\ TOU λασυ 6την δημιου9γία ένος; εργου, 
που εΙχε 6ClV θέμα τ:ι\ν ϊδια του την i6τορία καi το μέλλσν του. Στ:ι\ 
μνήμη μας; έρχότανε διάλογ01 άπο τα γεγονότα που άναπαpι6τάνα

με καi '6U(ητούοομε 6ΤΙς; Ι6Τορικες; ΤΟΠαθε6fες; με τους αύθενηκους; 

πρωταγωνι6τέι;;. Oi φ1λμουργοi μεταβαλλόταν 6υχνα 6ε εκπληκτGυς: 
μάρτυρες; μιας; άέναης; προοφοραι;;. Ί-Ι κινηματογραφικ1\ μηχανη ά

ναγκα(όταν ταυτόχρονα να παiξη ρόλο πρωταγωνι6του, 6.φου ~πρε

πε να άνηπpο6ωπεύ6η τiι;; άπόψε1ι;; δλων δ5ων 5υμpετεϊχαν 5τrιν 

διαδικα6ία τfίι;; δημιουργίας; καi να πάρη μέρος; 6αν να iίταν lνας; 

ακόμη αύτόπτης; μάρτυς;. 

Ι\Γ αύτον τον τρόπο, π.χ., γυpί6τηκε χωρiς: την ηαραμ1κρ1\ διακο

πη ή πρώτη 5φαγη 6.πο n\ν τωνία EL CORAJE DEL PUEBLO 
άπο η\ 6Tlγpn. δπου το πλfίθΌ,ς; 6.ρχί(ε1 να κατεβαίνει όρμητικα άπο 
τους: λόφους: W6ΠOU φτά,νει 610 6ημεϊο Που πέφτουν 01 Πυpοβολι-
5μο,ί, Oi χειpΙ6τες: των κινηματογραφικών μηχανών γύρ16αν ~να 

πραγματικο, μακελε1ό. Στο ϊδιο μέρος; επρεπε να γυρ16τεϊ καi μά

λΙ6τα δε 6ύντομο χρονικο διά6τημα, ένας: μεγάλος: άριθμος; παρό

μσιων fiκηνων, ηρiν χαθεί όρΙ6τικα αύτι\ ή 6Πάνια εύκαιρία. Κι αύ

το γ1ατί, δπως άκριβως: 6υμβαίνει καi 511\ν πραγματικότητα, θα iί

τα\· αδύνατο νcι έπαναληφθbυν, μια καi το κατάλληλο ψυΧlΚΟ κλϊ
μα δεν δημιοuργεϊτω παρα για μια καi μόνο φορά. 'Όταν άντικρύ-

6αμε 610 τραπέζι του μονταζ αύτες: τiς: διαδοχικει;; λήψεις;, 6υνε1δη

τοπο1ή6αμε δη εϊχαμε κινηθεί πάνω δε 6ταθερο εδαφο,ς:. Κανένας; 

6εναριογράφος; δεν μποροϋ6ε να έφεύρει αύτο το ύλικό, αύτες: τiς: 
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εiκόνες, καi κανένας 6Κnνοθέτnς δεν Θα pπορου6ε να τiς έμπνευ-

6τεi καi να τiς άποτυπώ5ε1 5η\ν όθονn, δίνοντας άκριβεiς όδηγίεc;: 

για τον τρόπο που θiά 'πρεπε να φωνάζουν, να κινουνται καi να μι

λουν oi ήθοποιοί. Αυτες fίταν εiκόνες που εΙχε δημ1ουργή5ε1 { η 
καλλίτερα: εΙχε Θυμnθεϊ) ό ϊδιος ό λαός· iίταν ΚQΤQ6Τά6εΙς που τις 

ό.ναπαρ1οτου5αν ανθρωποι που τiς ί,OU6QV για δεύτερη φορα 6TQ 
ϊδ1α κρ1βως μέρn, μέσα. οτον 5τρόβ1λο τfίς δράοnc_: καi τον κατωγ1-

5μο των πυροβολ16μων. Κ1 αυτο το πλ.fί.θος που άναπαρ1οτοϋ6ε 6Uλ

λογικα Tl1V 6ψαγή, άποκτου6ε εντελώς άπρόβλεπτες KQl άπρο6δ6-
κnτες έκφραοηκες iκανότnτες. Oi μόν01 που κουράοτnκαν καi πα
ραιηίθnκαν οε κάποιο οnμεiο fίταν το ουνεργεϊσ, oi φ1λμουργοi 
που αφnGαν άνεκμετάλλευτες τiς καλλίτερες, Ϊ6ως, 6ηγpές, η γύ

ριζαν όρ1ομένες 6Κnνες χωρiς να εχουν φiλμ 6Τη μηχανή. -;-Ηταν 

θύματα τfίς μεγάλης άναοτάτωοnς, τ:fίς ταραχ:fίς που έπ1κρατουοε, 

καθώς άπελευθερωνόταν καi ξέοπαγε αυτο το ουλλογικο πάθο,ς. Γύ

ρω μας ύπfίρχαν ανθρωΠΟιΙ που περίμεναν άπλως, περίεργω που 

δεν εΙχαν τίποτα να κάνουν· iίταν δμως Kl αλλο1 πσυ εκλαιγαν ά
ΠΟ 5υγκίνnοn· εΙχαν έντυπω61αοτεi τό6ο που δεν i'ίταν πια 6ε θέοn 

να ξεχωρίοουν την πραγμαηκότητα άπο την άναπαράοτα6ή τn,ς. 

Κανένα ένοχλnηκο 6ΤΟ1χεϊο, οϋτε καν Il όμάδα των χεφ16των τfiς 
μnχανfίς καi των ήχοληπτων, που περιφερόταν άνάμεοα οτο πλfί

θος, δίνοντας φωναχτα όδnγίες, δεν κατόρθωοε να άφαφέοn άπ' 

οοα ουνέβαιναν η\ν άλnθbφάνε1ά τους. 

Αυτι\ ή έμπεφία μας άνάγκαοε να ξαναοκεφτουμε ενα ,αλλο πρό

βλημα που εΙχε άποτελέοε1 άντικείμενο των ου(ητή6εων τfίς όμά

δας άρκετες φορες 6ΤΟ παρελθΌν; το πρόβλημα του 6UVαΙ6θημα

ηκοϋ 6ΤΟΙχείου. Καταλήξαμε 6ΤΟ όρ1οηκο, 6uμπέραομα ΟΤΙ δεν ε

πρεπε να άπορρίψουμε με κανένα τρόπο την δύναμη τ:fίς ουναι

οθ'ημαηκ:fίς έξέγεροnς που προκαλεί ή τωνία 610 κοινό, άλλα να 

τ:r\ν έκμ.εταλλευτουp.ε, άντίθετα, για να προκαλέGουμε την βαθϋ

τερn καi ουοιαοηκώτερn ουμμετσχή, που άπελευθερώνεται χόρn 

6ΤΟ 6UVQ16θnμαηκο 60Κ που μετατρέπετω οε οκέψn καi άκολουθεi 

τον θεατη καi μετα το τέλος τfίς πρσβολfίς, αναγκάζοντάς τον να 

προχωρήοn οτiιν άνάλυοn καi την αυτσκρηική. Αυτο, το 6Upπέρα-
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6μα ερχετω 6ε πλήρη άντίθε6n με την άντίλnψn έκείνn του κινη

ματογράφου που θέλει να δημιουργfi «άποοτα6η» μεταξυ θεατού 

καi τωνίας, για να μ1\ν έμποδίζει την λογική, δωνσnηκ:r\ διαδικα-

6ία. 'Αντίθετα μ' αύτ:r\ την αποψn εϊχαμε η\ν γνώpn δη το 6υναί

Gθnμα - που άποτελεϊ χαρακτnριfiηκο γνώρ1ομα τiίς άνθρώπινnς 

ψύ6nς - ΟΧΙ μόνο δεν έμποδίζει άλλα καi ύποβοnθδ το ξίmνnμα 

καi την διεύρυνfin τiίς 6υνείδn6nς. "Αλλωδτε ή άνακάλυψή μας δεν 

iίταν, δε τελευταία άνάλυGn, κάη κωνούργιο, άφου άφορουδε ~
ναν μnχανι6μΟ ΠΟU ένυπάρχει μέ6α 6Tl1V άνθρώπινn ΠpοοωΠΙΚότn

τα καi άποτελεϊτω άπο πολλους: παράγοντες, τόοο λογικους δοο καi 

6υνω6θnμαηκούς. Τα άποτελέ6ματα θα άποδείκνυαν την όρθότnτα 

αύτfiς τfίζ ΩΠΟψnς. 

'Απομακρύνοντας τον κίνδυνο τiίς «ταύτιοnς:» με τον ήθοποιο που 

μέοα της βουλιάζει ό θΙεαη\ς για να ζεχάοει KOl να 16Οβαθιμίοεl τιc; 

προοωπ1κές του άπογοnτεύοεις, βρίοκετω αντιμέτωπος με την πιθα

νότητα άνηκατό6τα5ής τnι;: άπο την ταύτ15n με μια όμόδα ανθρώ

πων, που προέρχοντω άπο τον λαο, καi παίρνουν την θέοn του έπω

νυμου, μεμονωμένου πρωταγωνιοτfί. Στην περίπτωδn αύτ:r\ ένερ

γοποιεϊτω μια τά6n κληρονομημένη άπο παλιους καιρούς: i1 τά6n 
τfίς «όμαδικfίς άλλnλεyγύης» ΠΟυ έςακολουθεϊ να ζfί 610 ύποδU

νείδnτο δλων των άνθρώπων καi οτ:r\ν όποία χρωοτάει το γένος 

μας την έπιβίωuή του. Το iδιαίτερο fiτοιχεϊο που όποδυναμώνε1 αυ

η\ η\ν τάοn καi η\ν άπομακρίτνει εΙνω ή άτομικ:n άλλοτρίωοn. 

'Ένα έπαναοταηκο περιεχόμενο, που άνηοτοιχεϊ οτον άνάλογο έ

πανα6ταηκο χειριοpο του θέματος, ανακαλύπτει η\ν κατάλληλη μορ

φ:r\ εκφραοnς, που καθορίζεται άπο τiς άπαηήοεlς τfίς ουμμετοχiίς 

καi τfίς 6Uνεργαοίας. Κι αυτο 6Πpαίνει δη, έφ' 060V το περιεχόμε
νο δεν άποτελεϊ άπλι\ πρόφαοη για άτομικα πειράματα καi απόψεις, 

εκφράζετω pε 6τοιχειώδn τρόπο, αψΟU μόνο οταν ερθει 6ε έπαψι\ 

με τον λαο KQl μόνο τότε έκπλnρώνει την άποοτολή του ΚΙ άνrα

ΠΟΚρίνετω 6τiς οποιες άπ01τή6ε1ς. Αύτο εlναι i<.να άπο τα βα61ΚQ 

προβλήματα του έπαναδταηκου κινηματογράφου. Αύη\ ομως ή ά

ναζήτηοπ μορφfίς καi ουλλήψεων, καθως καi 1ί έπινόn6ή τους δεν 
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θα πρέπει να θεωρnθοϋν ξεπερα6μένος: 6tη1βολιομός:, οϋτε πρέπει 

να ανημετωΠΙ6θοUV 6ClV «παραίτn6n» απο δnμιουργικες: δυνάμεις: 

( κυρίως: 6QV παραίτn6n άπο έγωκεντρικα κίνητρα). Αύη\ η άνα(ή
τn6η μιας: κατανοnτfίς; γλώοοας: προϋποθέτει εντονn καιi αύθενηκ~\ 

δημιουργικότητα, που πρέπει να προκύψn άπο η\ν γνώ6η καi η\ν 

ΚQΤανόηοη τfίς: iδιομοpφίας: του λαο,υ KQI του τρόπου με τον όΠJlΟ 
5κέπτεται, άπο η\ν ύπεύθυνη άνάλυ6η των πνευμαηκων του δο

μών καi των έ6ώτερων ρυθμών του κi ΟΧΙ άπο μια ύπολογι6μένη 
καi μνη6ίκακη 6.ντίθε6η γ1α η\ν γλώ66α των καταπ1ε6των. Γ1ατi 

μόνο αύη\ η γεμάτη 6εβα6μο κατανόη6η καi γνώ6η τσυ δυναμ1κου 

λαϊκού πολ1η5μου μπορεϊ να όδηγή6η άλάΘευτα στ~\ν άλήθε1α καi 

οη\ν ενω6η με τον λαό. 

* 
'Από6Πα6μα 6.πο κείμενο του JORGE SAN.JINES, που δημο51εύ
θηκε 6TUV 6υλλογη «Κ~νηματογρόφος; καi αγώνας: 5τrιν Λαην1κrι 

'Αμερ1κη - θεωρία καi πράξη του Πολπικου Κ1νηματογράφου». 



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ λΑΟ 

Μαν1φέ5το των κ1νηματογραφ15των τοϋ Λαϊκου Μετώπου. 

( Σ ανηάγκο Χιλή, 1970). 

Χ1λ1ανοi κ1νηματογραψ16τές:, iίρθε ιΊ 6nγμr\ ν' άρχί6ουμε μα.ζl με 

τον λαό μας: η\ν μεγάλη προοπάθεια για την έθνικ~\ όπελευΘέpω6η 

καi την οiκοδόμη6η του 6Οδlαλ15μου. 

"Ήρθε ή ωρα να ξαναδώ6ουμε 6τiς: αξίες: μας: η\ν πολιη6ηκiι καi 

πολιτική τους: ταυτότητα. Οϋτε 6ηγμrι δεν πρέπει ν' άφήοουμε την 

κυρίαρχη τάξη ν' άρπάξη τα 6ύμβολα που δημ10ύργη6ε ό λαος 6τον 

μακρυ άηελευθερωηκο όγωνα του. 

Τέλος: 6Tl1V παραμόρφω6η των έθν1κων μας: άξιων. για να όηοτελέ-
6Ουν 6τηρίγματα του καππαλι6ηκου καθε6τωτος:. 

'Άς: μετατρέψου,με το ταξ1κο εν611Κτο του λαου υέ ταξικι\ 6υνείδη-

6η. Σκοπός: μας: δε εlνω να έξαφανίοουμε τiς: όνηθέ6εΙς:, άλλα να 

τiς: φωτί6ουμε, για να βρούμε η),γ 6ω6το δρόμο που όδηγεϊ 5' ~ναν 
άμόλυντο κα! άπελευθερωηκο πολιη6μό. 
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Ό μακρόχρονος; αγώνας; τοϋ λαοϋ μας; για χειραφέτη6η μας; δεί

χνει τον δρόμο. 'Έχουμε χρέος να ξαναβρουp.ε τα χαμένα, δβη-

6μένα απο η\ν έπί6ημη i6τορΙογραφία, ίχνη των μεγάλων λαϊκωv 

αγώνων καi να τα παpοU61ά6ουμε 6τ()V λαο 6ΩV νόμιμη κληρονομΙά 

του, )'lQ VQ χpη61μέψΟUV 6QV μέτρο 6ύγκpΙ6Πς ιοϋ Παρόντος; Καl 
6ΧεδΙαυμοί1 τοίr μέλλοντος;. Πρέπει να κραταμε πάντα 6111V θυμη
οή μας; η\ν ύηέρσχη, άντωλιγαρχικiι καi άνη-ψπεριαλΙοηκiι μορ

φι\ τού Μπαλμακέντα. 

''Ας; μην ξεχνδ.με πως; ό Ρεκαμπάρρεν ανήκεΙ 5' έμας; καi 6τον λαό, 
πως; ό Καρρέρα, ό Ό 'ΧίγγΙνς;, ό Μανουελ Ροντρίγκες;, ό Μπιλμπάο 

Kl ό ανώνυμος; Μπέργκμαν, που επεοε μες; 6το γλυκσχάραμα, ΚΙ ό 
χωρΙάτnς; που πέθανε, χωρiς; ποτε να μάθει γΙατi εζn6ε καi πέθα

νε, ολοι αύτοi εΙνω oi πηγες; απ' δπου βγήκαμε. 

'Άς; μην ξεχνδ.με πως; ή χΙλωνι\ 6ημαία εΙναι ή 6ηpαία του ά

γωνα καi τfίς; απελευθέpω6nς;, των προνομίων του λαού, τfi.ς; κλη

ρονομιας; του. 

ΓΙ' αύτο καi δηλώνουμε: 

1. Σημανηκώτερη άπο την 6τpάτευ6ή μας; 6αν κινnματογραψΙ· 

οτων καi πολυ ΠΙΟ έπείγουοο εΙναι η 6τpάτευ6ή μας;, προς; οφελος 

τοϋ λαοϋ μας καi της; μεγάλης του άπο6τολfίς; : τfίς; οiκοδόμη5ης; 

τσυ 6Ο6ιαλ16μσϋ. 

2. Ή κΙVηματογράφος; εΙνω τέχνη. 
3. Ό χΙλιανος κΙνnματογράφος όφείλει -απο iοτορικr\ εύGύ

νη- να εΙναι έπανα6ταηκ1\ τέχνη. 

4. Ή έπανα6ταηκiι τέχνη προκύπτει μόνο άπο την 5υνεργα6ία 
μεταςυ καλλιτεχνών καi λαοϋ, μια 6UVεpγα6IQ ΠΟU πρέπεΙ να 61Π· 

ρίζεται 6το·ν KOJVO 6Κοπό: την απελευθέpω6η. 'Απο την μια πλευ
ρα βpί6κετω ό λαος; δQV φορέας τϊίς δpά6ης;, 6GV ού6lα6ηκος; ύπαί· 
ηός; της;, ΚΙ α'ΠΟ η\ν αλλη Ο Κ1VηματογpαψΙ6τΙις; 6QV μέ60 έΠΙΚΟΙ
Υωνίας;. 

5. Ό έπανα6ταηκος; κΙνηματο,γράφος; δεν μπορεΙ να δημΙουρ., 
γηθiί κατα παραγγελία. Γι' αύτο δεν εύνσουp.ε καμμΙα iδιαϊτερη 

μορφη κινnματογρά:φ16ης;, άλλα δλες; τiς; μορφες; πσυ μπορουν να 

ένΙ6Χύ6ΟUν τον αγώνα μας;. 
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6. Ό κινηματογράφος δεν πρέπει 6ε καμμια Πε{)ίπτω6η να α

πσξενωθεi απο τiς μάζες καi να 11εταβληθfί 6ε καταναλωηκυ προϊον 

μιας μικροα6ηκfίς ελίτ, που δεν εχει τι\ν παραμικρiι πιθανότητα να 

δημιουργή6η iδτσρία. Παρόμοιες ταινίες εΙναι άηολιτικές. 

7. 'Απορρίπτουμε κάθε μηχανικη χpή6η των rιρχων που προα

ναφέραμε καi αποκλείουμε την παροχη τυπικών κρπηρίων για τiιν 

κινηματογραφικ:ι\ δουλειά μας απο όποιαδήποτε δημόδια άρχη n ε
ξου6ία. 

8. Πι6τεύσυμε στι oi παρα.δοδιακες μορφες παραγωγfίς άποτε
λουν άπρο6Πέλα6τΟ εμπόδιο για τους νέους κ1νηματογραφι5τες KQI 

6υνεπάγονται μια όφθαλμοφανη ποληι6ηκη εξάρτη6η, άφου πη

γάζουν άηο μια αi6θηηκη nσυ εΙναι εντελώς ξένη 5τrιν φύ6η του 

λασυ μας. 

9. Τh5τεύοιυμε δη ενας κινηματογράφος με παρόμοιους: 5τό

χους προϋποθέτει άναγκα5ηκα νέα κρηικ:rι άνημετώπ16n. Διω,η

ρύ6υουμε δη ό μεγάλος κρη:rις 111αι;: επανα5ταηκfίς ταινίας: εΙνω ό 

ϊδιος: ό λαος 6τον όποϊον άπευθύνεται καi που δεν χρειάζεται με

οολαβητες: για να του την Παpου6Ιά50UV Και να την όναλύοουν. 

10. Δεν ύπάρχουν ταινίες: που εΙνω άηο μόνες: τους επανα-
5ταηκές. Στην κατηγορία αύτη εντά66ονται μόνον δταν ερθουν 5ε 

έπαφ:rι με το KOlVO καi iδίως οταν έπενεργή6ουν 6QV διαμορφωη
κοi παράγοντες μιας: επανα5ταηκfίς διαδ1κα6ίας:. 

11. Ό λαος: εχε1 δικαιώματα 5τον κινηματογράφο. Γι' αύτο πρέ
πει ν' άναζητή6ουμε -τiς κατάλληλες μορφες: που θα φτάοουν 5' δ
λους τους χιλιανούς. 

12. Τα μέ6α παραγωγfίς πρέπει να εΙναι προοηα 5' ολους: rινε
ξαιρέτως: τους: κινηματογραφ16τές:. Γι' αύτο δεν εηπρέπεται να ύ

πάρχουν προνόμια. 'Αντίθετα. Κάτω άπο μια λαϊκ1\ κυβέρνηοη ιί 

καλλπεχν1κη εκφραδη παύει να εΙναι προνόμιο rιίιν λί-χων και με

τατρέπεται 6ε άναφαίρετο δικαίωμα ένος λαου πυυ άγωνίςεται για 

να εξαοψαλί6Π η\ν άλnΗ1νή του άνεξαρτηοία. 

13. Λαος 11ε πολ1τι5μο εΙναι ενας: λαος που αγωνίζεται καi α
πελευθερώνεται VENCEREMOS ( θα ν1κήοουμε). 

Χ1λ1ανοi κ1νηματογραφ16τές:. 

Άπο το <<Κινηματογράφος καi επανά5τα5n 6η\ν Λαηνικ1\ Άμερικ~\:. 



JULIO GARCIA ESPINOZA 

Σ' ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Τό καθηκον ένός έπανασταηκσϋ κινηματ.ογράφου είναι νά 

κό·,ει έπανάσ, αση στόν κινηματογράφο. 

Ή <.ινηματογραφική πραγματικότητα δέν είναι μόνο άντα

νακλασηκή. 

Ή Αεμελιακή πραγματικότητα τοϋ κινηματογράφου ,είναι ό 

ϊδιοc ό κινημα rογράφος. 

· Η πr αγματικότητο πού άντανακλδ ό κινηματογράφος κατα
λήγει 1άντα 01 ή φανερή πραγματικότητα. 

Ό ·κινr,,ματογραφ,ος ,σάν πραγματιικότητα τείνει νά είναι πάν

τα άπώ•,. Αύτή r, άθέατη πραγμ,αηκότητα είναι ά:θέατη γι·ατί 
Ε·εφεύγει άπό τήν κριτική στάση τ.οϋ θεατη. 
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Είναι άναγι<:αίο ν' άνακαλύψει ό θε;ατής τή μυσηκή ηραγμα· 

τικότητα τοΟ κινηματογράφου. 

Είναι άναγκαίο νά πηγαίνει ό θεατής στόν κινηματογράφο 

rιά νά δ.εί ·<ινηματογράφο. 

Μέχρι τώρα στηριχνόμασταν στόν κινηματογράφο γιά νά 

καταλ{ βουμε τήν πραγματικότητα. 

Είναι άπαραίτητο νά στηριΖόμαστε στήν πραγματικότητα γιά 

νά καταλάβουμε τόν κινηματογράφο. 

Έκεί πού ό κινηματογράφος μπορεί νά .έπιδράσει περισσό· 

τερο είναι στόν 'ίδιο τόν κινηματογράφο. 

· Από δλες τίς πραγματικότητες, δσες ό κινηματογράφος 

μπορεί νά βοηθήσει γιά ν' άλλάξουν, ·έκείνη πού εχει τίς 

πιό πολλές δυvατότητες είναι ή κινηματογραφική ηραγματι· 

κότητα. 

Ό κινηματογράφος τοΟ Χόλυγουντ δέν είναι μόνο έπανακα

τασκευές. 

Ή μορφή δέν είναι οϋτε διακοσμητικό στοιχείο, οϋτε λοϋσο. 

"Ενας δημιουργός δέν μπορεί νά κάνει έπίδειξη της φαντα

σί,ας του ,οϋτε κάν στό ,σενάριο. 

Ή μορ,φη έγκυμονεί τό θέμα η καλλίτερα τό περιεχόμενο. 

«Αύτό τό φiλμ είναι ήλίθιο (η άνηδρασηκό) πόσο ώραiα 

φτιαγμένο είναι δμως». 

Έ1κείνο ηού μας ένδιαφt ρει δέν είναι ή ποιότητα άλλά τό πο

λιτισηκό παράδειγμα ποΛ φέρνει μέσα του. 

'Εκείνο πού .ένδιαφέρει (\Ιό ηολύ άνάμεσα στή Μαρία Άντο· 

νιέ11α Πόνς καί στή Ζάν r 1ορώ, άνάμεσα στό Φελλίνι •καί τόν 
Χουάν Όρόλ, δέν είναι ή ,1οιότητα. 

Ή Έηονάσταση πού μας tνδιαφέρει δέ γίνεται νά βρίσκεται 

στήν ποιότητα. 

Ή 'Επανάσταση πού μας ένδι·αφέρει είναι πολιτιστική. 'Εκλο
γή μας είναι ή άναΖήτηση ένός κινηματογράφου 1'00 λαοϋ. 

Τό ,άνηκείμενο ένός ,στρατευμένου κινηματογράφου είναι ή 

άναΖήτηση τσϋ κινηματογράφου τοΟ λαοϋ. 
"Οπως τό άντικείμενο της πολιηκης πρωτοπορείας είναι ή 

άν:αΖήτηση μιας ι<:ουλτούρας -rοϋ λασίi. 

Ό στρατευμένος ,κινηματογράφος προσπαθεί νά 'Καταστεί-
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λει τόν μεγάλο άριθμό διαμέσων καl τεχνασμάτων όνάμεσα 

στήν πληροφορία ·καί τό θεατή. Κι δχ1 μόνο γιά νά κάνει πιό 

άποτελεσματική τήν έπικοινωνία, άλλά γιά νά δείΕει πώς ό 

κινηματογράφος nού θέλουμε είναι άκόμα άντικείμενο άνα

lήτησης, πώς μένει άκόμα νά δημιουργηθεί. Ή μέγιστη ά

πλότητα, μιας καί οί έκφρασηκΛς λύσεις δέν είναι μιά μορ

φή πού άντιστέκετ·αι στόν δρώντα κινηματογράφο (actual 
cinema) - συγκεκριμένο στό χώρο 'Καi στό χρόνο - .παρά 

είναι καί ή συγκεκριμένη μας μορφή κινηματογραφικης δη

μιουργίας. 

Τό ν' άντισταθείς στό συγκεκριμένο κινηματογράφο δέση

μαίνει πώς Εεκινδς άπό τήν άρχή. 

Σημαίνει πώς έκτός άπό τήν πληροφορία ό στρατευμένος 

κινηματογράφος ,πρέπει ν' άμφιβάλλει καί γιά τίς δμεσες 

μορφές, τά διάμεσα καί τίς δομές τοϋ συγκεκριμένου κινη

ματογράφου. 

Είναι ένδιαφέρον νά μεταφερθεί αύτή ή δουλειά στό έπίπε

δο τοϋ έμπορικοϋ κινηματογράφου. 

'Όχι μόνο γιατί είναι ό κινηματογράφος πού εχει τή μεγα

λύτφη σχέση μέ τόν κόσμο, άλλά γιατί, τελικά, τά πολιτι

στικά παραδείγματα πού ·κουβαλάει είναι είτε παράλληλα εί

τε παρόμοια μέ κείνα τοϋ κινηματογράφου των διανοουμέ

νων: Κ!αταμερισμός έργασίας, ίδεολογική άσάφεια, κινημα

τογραφικό άντικείμενο, λατρεία της προσωπικότητας, τεχνι

κή τελειότητα κλπ. 

Ό ΚουβανέΖι.κος κινηματογράφος δέ μετριέται μόνο άπό 

τά τελειωμένα προϊόντα του. 'Υπάρχει έκεί μιά σχέση κινη

ματογράφου - θεατη δπως καί κινηματογράφου - δημιουρ

γοϋ. Είναι άναγκαία προϋπόθεση πώς ό κινηματογράφος δέ 

θά μπλοκάρει τή σχέση δημιουργοϋ - θεατη. 
Ό κινηματογράφος δέν είναι έπικοινωνία γιά ενα πρόσωπο. 
Ό κινηματογράφος είναι έηικοινωνία / εκφραση γιά τόν 
καθένα. 

Τό νά προωθήσεις τή σχέση κινηματογράφου - δημιουργοϋ 

σημαίνει νά είσδύσεις στή σχέση κινηματογράφου - θεατή. 

Τό μέτρο τοϋ Κουβανέζικου κινηματογράφου είναι τό μέτρο 
16 
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σχέσηc: τοϋ κινηματογράφου - δημιουργοϋ. 
Ή σχέση κινηματογράφου - δημιουργοϋ ·είναι τό καlάνι τηc: 
δημιουργίαc:. 

Ή σχέση τοϋ κινηματογράφου - δημι,ουργοϋ είναι τεχνητή 

(γιατί είναι άνθρώπινη κατασκευή). 

Μέ κανένα τρόπο δέν είναι στοιχείο τηc: lωηc:. 

Ή σχέση κινηματογράφου - δημιουργοϋ στό σημερινό Κου-

6ανέιικο κινηματογράφο: συστηματική πληροφορία, άγώναc: 

γιά τίc: ίδέεc:, σκηνοθέτης (δχι παραγωγόc:) σάν τό πιό ύπεύ

θυνο μέλοc: τοϋ συνεργείου, άπόρριψη των μηχανισμων συγ

κέντρωσης, άπόρριψη τοϋ κινηματογράφου σάν Μέκκα. 

Ή σχέση κινηματογράφου - δημιουργοϋ είν,αι πάντα ένα ση
μείο έκκίνησηc:, δπωc: καί ή σχέση κινηματογράφου -θεατη. 

Ό ΚουβανέΖικοc: κινηματογράφος προτείνει νά προχωρή

σουμε άκόμα μακρύτερα στό Εεηέρασμα τοϋ καταμερισμοϋ 

έργασίαc:. 

Τό ούσιαστικό άντικείμενο ένόc: κινηματογράφου τοϋ λαοϋ 

είναι νά συμβάλλει γιά νά έΕαφανιστοϋν δλεc: οί μικρέc: Ά

θηναϊκέc: ίδέεc: μαc:. 

'Ένα πληρεc: κινηματογραφικό συνεργείο είναι πάντα ένα 

συνεργείο στό όποίο ύπάρχουν έκείνοι πού έχουν ίδέεc: κι 

έκείνοι πού κάνουν τή δουλειά. 

Ό περιορισμός τοϋ συνεργείου δέν είναι μόνο οίκονομικό 

πρόβλημα. 

Είναι ή πραγματική δυνατότητα γιά τή συμετοχή όλων. Αύτό 

τό έπίπεδο στηρίιεται πάνω στό προηγούμενο. 

Δέν μπορεί νά Εεπεράσει κανείc: κάτι πού δέν ύπάρχει. 

"Αν καί αύτό δέν άποτελεί άλλωστε μιά προσθετική διαδι

κασία έΕέλιΕηc:. · Η σχέση κινηματογράφου - δημιουργοϋ όρί
ιει έΕαρχηc: αύτή τήν ,προοπτική. 

Σ' ένα συνεργείο μέ μεγάλο καταμερισμό δουλειδc: ύπάρχει 

πάντα ή άνάγκη νά ξεπεραστεί αύτόc: ό καταμερισμόc:. Κάθε 

.είδικόc: θέλει νά πηγαίvει πάντα πέρα άπό τήν είδικότητά 

του. Αύτή ή άνάγκη είναι πιό σημαντική γιά τόν άνθρωπο 

άπό τήν έπαγγ,ελματική άνάγκη. "Οταν ή lωή δέν παρουσιά

Ζει άληθινά άνθρώπινη έναλλακτική λύση τότε οί έπαγγελ-
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ματικές άδυναμίες γίνονται αύτοσκοπός, η γυρίΖ:ουν στό πε

ρίεργο μονοπάτι της όλοκληρωηκης άναγνώρισης, παρά της 

προσωπικης πραγμάτωσης. Ή όλοκληρωηκή άναγνώριση 

άλλάΖ:ει τή μοναδική έκλογή γιά μεγαλύτερη συμμε"ΓΟ)(ή. 

Ή Έπανάu11αση δέ δίνει στούς νέους τήν εύιωιρία νά είναι 

είδι·κοί μέ σκοπό νάναι οί είδικοί πού έμείς δέν εϊμασταν. 

Ή Έπανuσταση τούς δίνει τήν εύιωιρία νά είναι είδικοί για 

νδχουν rιλήρη συμμετοχή στή Ζωή πού ·έμείς δέν εϊχαμε. 

Τό έnό{γελμα δέν είναι ποτέ σκοπός, είναι πάντα μέσο. 

Τό έπάγyελμα οά σκοπός "Κρατάει τούς άνθρώπους χωριστά. 

Τό έπά\ γελμα σά μέσο τούς· ένώνει. 

Τό άληdινό έπάγγελμα τοϋ άνθρώπου είναι ή συμμετοχή. 

Τ ό έn,Jγγελμα tεχωρίΖ:ει δλες τίς διαχωριστικές γραμμές, 

«οί Έdρ'uίοι είναι μεγάλοι έπιχειρηματίες», «οί μεγάλοι μαϋ· 

ροι αθλιμέc,», «οί μεγάλοι όμοφυλόφιλοι καλλιτέχνες». 

Νό δεχτείς αύτό σά στοιχείο της Ζ:ωης δέν εχει αλλο σκοπό 

άπ<- τό νά ι,υγκαλύψει μιά "Γεχνητή πραγματικότητα. 

Ό ι<.ατuμερισμόc τηc έργασίαc ,είναι έιnίσηc ή παγιοnοιημέ· 
νη διαίρεση τοϋ "Γαλέντου. Παγιοποιημένη διαίρεση τοϋ τα· 

λέντοι; είναι ή διαίρεση σ' άνθρώπους μέ περισσότερα η λι

γ<.iπεr,α χαρίσματα. Τό χάρισμα είναι άποδεκτό σά στοιχείο 

ζωης γtατί άλλοιως θάηαυε νά είναι χάρισμα. Οί Σαtωνικές 

χωρες εχουν τό χάρισμα της βιομηχανικότητας. 

Οί Λατινικές χωρες εχουν ... ΙJ χάρισμα της τεμηελιδς. 
Τό χάρισμα είvηι ΙJιά μή άνθρώπινη έπινόηση πού παρουσιά

Ζεται σάν '1νθρώπινη κατάσταση. 

Ό bοων κινηματογράφος βασίζει τή δραματουργία του πάνω 

rιτήν παγιοποιημένη διαίρεση τοϋ ταλέντου. 

Ό κινηματογράφος τοϋ λαοϋ προτείνει τήν αρνηση αύτης 

της διαίρεσης. 

Στή σημερινή του φάση ό ΚουβανέΖ:ικος κινηματογράφος 

'ίσως μπορεi νά προχωρήσει καί ο' ,αύτή τήν ,περιοχή. Ό πε

ριορισμός τοϋ συνεργείου μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ 

τήν τ,εχνική άνάιπτυtη. Ή άλλαγή στή δραμα"Γουργία μέσα 

άπό τήν ίδεολογική έtέλιtη. Ή διαίρεση άνάμεσα σέ πρώ

τους, δεύτερους καί τρίτους ρόλους δέν είναι -τίποτα περισ-
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σότερο άπό τή διαίρεση άνάμεσα σέ περισσότερο η λιγώτε

ρο προι,κισμένα δτομα, σέ cηομα μέ περισσότερο η λιγώτ.ερc 

ταλέντο, σέ δτομα ,περισσότερο η λιγώτ,ερο ένδιαφέροντα. 

Γιά νά Εεπεράσεις τήν ηαγιοποιημένη διαίρεση τοϋ ταλέντου 

χρειάΖεται ν' άποκαλuψεις τά τεχνάσματά του. 

Ό κινηματογράφος, σάν τή Ζωή, τείνει νά δημοκρατικοποιή

σεr τίς δυνατότητες χωρίς νά λογαριάΖει τήν άνισότητα 

των καταστάσεων. 

Ή άναΖήτηση ένός κινηματογράφου τοϋ λαοΟ ·είναι άναΖήτη

ση τοϋ ίδιου τοϋ κινηματογράφου. 

'Όπως ή άναΖήτηση τοϋ νέου άνθρώπου είναι άναΖήτηση 

τοϋ ϊ·διου τ,οϋ άνθρώπου. 

ΆναΖήτηση σημαίνει ν' άνακαλύψεις ,έκείνο πού ύπάρχει σ' 

ό,τι δέν ύπάρχει άκόμα. 

Ν' άνα1καλύψεις δέ σημαίνει νά έπινοήσεις. 

Ό κινημαΤ'ογράφος τοϋ λαοϋ πρόκειται νά βρεθεί στίς δυ

νατότητες τοϋ δρωντος κινηματογράφου, δπωc ό νέος δν

θρωπος ,πρόκειται νά βρεθεί στίς δυνατότητες τ,οϋ σημερι

νοϋ. 

Σ' αύτή τήν κατεύθυνση πρέπει νά δουλέψουν καί οί κριτι

κοί κι έτσι ν' άπελευθερωθοϋν άπό τόν άναχρονιστικό ρόλο 

τσΟ διάμεσου. 

Ό έλληνισηκο-χριστιανικός μας κώδι·κας είναι .μέρα μέ τή 

μέρα λιγώτερο έλληνιστικός, λιγώτερο χριστιανικός καί λι

γώτερο δικός μας. Νά Ζηc η νά μή Ζης είναι ενα έρώτημ,α, 

άλλά καί τό νά έχεις η νά ,μήν εχεις είναι έπίσης ενα ·έρώ

τημα. 

Ή δική ·μας πραγμαηκότητα τήν άναΖητδ. 

Ό κινηματογράφος τοϋ λαοΟ έπιδιώκει νά στρέψει τόν ·κι

νηματογράφο στόν ,κινηματογράφο. 

Τ ό νά στρέψεις τόν κινηματογράφο στόν κινηματογράφο 

σημαίνει νά στρέψεις τόν δνθρωπο στόν δνθρωπο. 

Καί τά δυό όρίΖουν τό Εεπέρασμα της δι,αίρεσης δημιουρ

γοϋ - θεατη. 

'Αντικείμενο της πρωτοπορείας είναι νά έγγυηθεί γι' αύτό 

τόν όντικειμενικό στόχο. 



• .. 

. ·~ 



GLAUBER ROCHA 

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Θέλω ν' άποφύγω μιά πληροφοριακή είσαγωγη χαρακτηρι

στική των συΖ:ητήσεων γιά τή Λατινική Άμερικr.. Μδλλον θό 

όρίσω. μέ δρουc λιγώτερο περιοριστιιωύc άπο ι<είνουc πού 

χρησιμοποι,οϋν οί Εύρωπαίοι παρατηρητέc, ·rό πρόβλημα 

τηc σχέσηc μεταtύ τηc κουλτούραc μαc καί τηc πολιτισμέ

νηc κουλτούραc:. Στήν πρσγματικότη-rα ένω ή f\οτινική 'Α

μερική κλαίει άτέλειωl'α πάνω άηό τίc άθλιότητέc τηc. ό Εέ

νοc παρατηρητήc δέν τίc βλέηει σόν τραγικό γεγονόc παρό 

μόνο σό μορφική ποιότητα τοϋ πεδίου ει:.ιευνάc του. Καί 

στίc δυό περιπτώσειc αύτή ή έπιφανειακr άντιμετώπιση εί

ναι τό άποτέλεσμα μιδc αύταπάτηc πού ηΊ1νόίει άιπό πάθοc 
γιό άλήθεια (εναν άπό τούc πιό παράΕενουc μύθουc τηc 

όρολογίαc γιό τήν προσπέλαση τηc Λατιvικης pηΊ1οpικηc:) 

πού ένω γιά μδc εχει μιά λυτρωτική λειτουργία γιά τόν Εέ

νο δέν εχει δλλη σημασία εεω άπό τήν περιέργεια. Στό βα

θμό πού μδc: άφορα δέν είναι τίποτα περισσότερο άπό μιά 

δσκηση διαλεκηκηc:. · Από αύτη τήν αnυψη οϋτε ή Λατινική 
· Αμερική μεταδίνει τήν άληθινή της έΕαθλίωση ατόν πολιτι
σμένο δνθρωηο, οϋτε ό πολιτισμένος δνθρωηοc: καταλαβαί

νει άληθινά τό ·έΕαθλιωμένο μεγαλείο της Λατινικηc: · Αμερι
κηc:. 
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Βασικά αύτό ταιριάlει καί στήν κατάσταση τηc: τέ)(νηc: στή 
Βραlιλία. Μέχρι τώρα, μιά λαθεμένη έρμηνεία τηc: rφαγμα

ηκότηrοc: είχε προκαλέσει σειρά άπό άσάφειεc: πού δέν πε

ριορίlονταν ατόν καλλιτεχνικό κόσμο άλλά μόλυναν κυρίωc: 

τό πολιτικό πεδίο. 

Ό Εύρωπαίοc: παρατηρητήc: ένδιαφέρεται γιά τά προβλήμα

τα καλλιτεχνικηc: δnμιουργίαc: στίc: υπανάπτυκτεc: χίί>ρεc: στό 

μέτρο πού του ίκανοποιουν τή νοσταλγία του γιά πρωτογο

νισμό. · Αλλά αύτόc: ό πρωτογονισμόc: πορουσιάlεται σέ μιά 
νόθα μορφή, κληρονομιά τόυ πολιτισμένου κόσμου, καί δίνε

ται νά κατανοηθεί μέ κακό τρόπο τό δτι έπιβάλλεται μέσα 

άπό τίc: άποικιοκρατικέc: συνθηκεc:. Ή Λατινική 'Αμερική εί

ναι άποικία. Ή διαφορά άνάμεσα στήν άποικιοκρατία του 

χτέc: καi του σήμερα βρίσκεται μόνο στούc: πιό έκλεπτυσμέ

νουc: τρόπουc: των σημερινίί>ν άποικιοκρατίί>ν. Καί τώρα, δλ

λοι άποικοκράτεc: nr.>οσπαθουν νά τούc: άντιιωταστήσουν μέ 

άκόμα πιό ραφιναρισμένεc: καί πατερναλισηκέc: μορφέc:. 

Τό ,διεθνέc: πρόβλημα τηc: Λατινικηc: Άμερικηc: είναι μόνο 

ένα έρώτημα άλλαγηc: άnοικιοκράτη, καί κατά συνέπεια ή 

άπελευθέρωσή μαc: είναι πάντα συνάρτηση μιδc: νέαc κυρι

αρχίαc:. 

Ή οίκονομιrκή κατάσταση μδc: έχει όδηγήσει σέ μιά φιλοσο

φική παράλυση, μιά άδυναμία γιά τήν όποία δλλοτε έχουμε 

συνείδηση καί δλλοτε δχι. Στήν πρώτη περίπτωση προκαλεί 

στειρότητα, στή δεύτερη ύστερία. Γίνεται σαφέc: πώc: ή ίσορ

ροnία μαc: δέν βγαίνει άπό ένα όργανικό σύστη•μα άλλά άπό 

μιά τεράστια, αύτοκαταστροφική προσπάθεια νά νικήσουμε 

τήν άδυναμία μαc:. "Αν αύτόν τόν καιρό ό άποικιοκράτηc: 

μδc: καταλαβαίνει δέν είναι έΕαιτίαc: τηc: σαφήνειαc: του δια

λόγου μαc: άλλά γιατί μπορεί νά έχει τό αϊσθημα του άνθρω

πισμου. Γιά μιά άκόμα φορά ό πατερναλισμόc: είναι τό μέσο 

κατανόησηc: μιδc: γλώσσαc: δακρύων η σιωπηληc: θλίψηc:. 

Νά γιατί ή πείνα τηc: Λατινικηc: 'Αμερικηc: δέν είναι άπλά 

ένα άνησυχητικό σύμπτωμα τηc: κοινωνικηc: φτώχειαc: - εί

ναι ή ούσία τηc: κοινωνίαc:. Μπορουμε νά όρίσουμε τήν κουλ

τούρα μαc: σάν τήν κουλτούρα τηc: πείναc:. 'Εκεί βρίσκεται 
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ή τραγικη αύθεντικότητα του Cinema Νονο σέ σύγκριση μέ 
τόν παγκόσμιο κινηματογράφο. Ή αύθεντικότητά μας είναι 

ή πείνα μας πού είναι καί ή μεγαλύτερή μας άθλιότητα, ύηο

φερτή μά δχι κατανοητή. 

Κάθε φορά τό καταλαβαίνουμε καί Εέρουμ,ε ,πώς ό περιορι· 

σμός της δέν έΕαρτιέται άπό έπεΕεργασμένα τεχνικά ,προ

γράμματα άλλά όπό μιά κουλτούρα της πείνας, πού άνατρέ

πωντας τίς δομές, την Εεπερνάει ποιοτικά. Καί ή πιό αύθεν

τική πολιτιστική έκδήλωση της πείνας είναι ή βία. Ή παρά

δοση έκείνου πού συνέβηκε μέσα όπό τήν ΈΕαγορά καί τόν 

άποικιοκρατικό οΤκτο είναι ή αίτίο της κοινωνικης στασιμό

τητας, του πολιηκοϋ μυστικισμου ι-...:~ί των μεγάλων πολιτιστι

κών ψευτιών. 

Ή κανονική συμπεριφορά ένός πειναομέvου άνθρώπου είναι 

βίαιη. Ι:Jλλά ή βία του πεινασμένου δέν είναι .πρωτογονισμός. 

Ή αίσθητική της βίας npo"fOU νά είν,αι πρωτόγονη είναι έπα
ναστατική. Είναι ή στιγfJή πού ό άηοικοκράτης άποχτάει συ

νείδηση του άποικισμένου. Παρόλα αύτά αύτή ή βία δέν εί

ναι έμ,ποτισμένη μέ μίσος άλλά μέ άγάπη, 6κόμα κι δν αύτή 

ή άγάπη είναι τόσα βάρβαρη δσο ή 'ίδια ή βία, γιατί δέν εί

ναι μιά άγάπη συμβιβασμου η περισυλλογης παρά άγόπης, 

δράσης, μεταβολης. 

Πέρασε άνεπίστρεπτα ό καιρός πού τό Cinema Νονο χρεια
Ζόταν νά δικαιωθεί. Τό Cinema Νονο πρέηει τώρα νά κα
θι,ερώσει τά μέσα γιά μιά καλύ~;ερη κατανόη·ση του έαυ

του του τουλάχιστο στό βαθμό πού ή πραγματικότητά μας 

μπορεί νά κατανοηθεί, μέ τή συνείδηοη ηώς ή ,πείl\llα δέ 

μπορέί νά όδηγήσει οϋτε στήν άδυναμία οϋτε στήν τρέλλα. 
Τό Cinema Νονο πάντως δέ μπορεί νά άναrπτυχθεί στίς 

γραμμές των οίκονομι,ι<:ο-πολιτιστικων δια,δι,κασιων της Εύ

ρώπης. Κι αύτό γιατί άπό τήν άρχή - άρχή του δέν ,εΙχε άλ
λη έπαφή μέ τόν παγκόσμι,ο κινηματογράφο εεω άπό τίς τε
χνικές, βιομηχανικές ~αί καλλιτεχνικές πλευρές τ,ου. 

Ό κινηματογράφος μας λειτουργεί σ· έ:Ινα πολιτικό κλίμα πεί
νας καί ύποφέρει άπό τήν άδυναμί·α καταγωγης άπό αύτό 

τό εiδικό κοινωνικό, ίστορrκό φόντο. 







Glt\ UBER R OCΓlt\ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Έρ.: Μου φαίνεται κάπως δύσκολο νά σας πάρω συ

νέντευξη τώρα. "Αν καί ησασταν γιά πολλά χρόνια στό 

περιθώριο σδς πήρανε πολλές συνεντεύΕ,εις άπό τότε πού 

έγκαταλείψατε τή ΒραΖ:ιλία. Σ' αύτές τίς συνεντεύξεις 

διαγράφεται μιά στάση των Εύρωπαίων άπέναντι στόν 

Τρίτο Κόσμο πού ό 'ίδιος τήν έχετε καταγγείλει. Κι άκό

μα, άπό τό 1968 καί μετά άναπτύχθηκαν όρισμένες θεω

ρίες πού στηρίΖ:ονται σέ μιά άσυνείδητη ψυχολογική άρ

χή άποικιοκρατικου χαρακτήρα. Κάνουν κριτική ατόν κι

νηματογράφο γιατί δέν είναι οσο θδπρεπε πολιτικός καί 

χρησιμοποιουν τίς ταινίες του Σολάνας καί τίς δικές σας 

σάν συγκεκριμένες .έναλλακτικές λύσεις. Τί σκέφτεστε 

γι' αύτό; 

Ρόσα: Θάπρεπε νά όρίσουμε τό πρόβλημα καί νά τό 

ξεκαθαρίσουμε έπιστημονικά. Τί είναι κινηματογράφος; Εί

ναι ενα μέσο έπικοινωνίας μέ τεχνολογική καταγωγή, δεμέ

νο άδυσώπητα μέ τήν τεχνολογική έξέλιξη, κι έξαπλώνε

ται δλο καί πιό πολύ - δν καί μέ διαφορετικούς τρόπους -
σέ σχέση μ' αύτή τήν έξέλιΕη. Σήμερα παραδείγματος χάρη 

ό κινηματογράφος δέν διαδίδεται μόνο άπό τήν όθόνη άλλά 

κι άπό τήν τηλεόραση. Έδω μπαίνει ένα μι,κρό πρόβλημα. 

ΣυναγωνίΖ:εται ή τηλεόραση τόν κινηματογράφο η ό κινη

ματογράφος συναγωνίΖ:εται τήν τηλεόραση; "Η άλλοιώτικα, 
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ή όθόνη που εχουμε σπίτι μας μοιάΖει μέ τό ύπάρχον μέσο 

έπικοινωνίας η είναι καινούργια μόδα; Τό νά σκεφτοϋμε 

πάνω σ' αύτά τά προβλήματα σημαίνει πώς τό άντικείμενο 

της σuιήτησης δέν είναι ό κινηματογράφος, άλλά ό τρόπος 

πού τόν χρησιμοποιοϋμε. Δέν είναι ή όπτικοακουσηκή γλώσ

σα, άλλά ή χρήση της. 

"Αν είναι άλήθεια πώς ό κινηματογράφος εχει κοινά 

τά στοιχεία της είκόνας καί τοϋ ηχου είναι έπίσης άλήθεια 

πώς μπορεί νά κάνει κανείς έπιστημονικές η διδακτικές 

ταινίες, ίστορικές μαρτυρί,ες, άφηγήσεις fι nοιήματα ,μέ τόν 

ίδιο άκριβως τρόπο πού φτιάχνει έπιστημονικά κεί.μενα, πο

λιτικά δοκίμια, προκηρύΕεις, ποιήματα fι μυθιστορήματα μέ 

τή γραφτή fι τήν προφορική γλώσσα. Μοϋ φαίνεται πώς τό 

νά γράψει κανείς ενα μυθιστόρημα fι ενα ποίημα δέν είναι 

άπό μόνο του πιό προοδευτικό άπό τό νά γράψει μιά προ

κήρυΕη fι ενα δοκίμιο. "Αν τυχαίνει ,οί κινηματογραφιστές 

να όρίσκουν πώς αύτές οί διαφορές δέν ύπάρχουν πουθενά 

άλλοϋ παρά μόνο στόν κινηματογράφο αύτό είναι ενδειεη 

κάποιας βαθειδς ένοχη~. 

'Αντίθετα πιστεύω πώς ή θεμελιακή λειτουργία τοϋ κι

νημαΎ<ογράφου είναι ν' άντανακλδ μέ διαφορετικούς τρό

πους καί χωρίς κανόνες μιά πραγματικότητα όπου τά πο

λιτικά προι1λήματα είναι τό κυριαρχικό στοιχείο. Πέρα ό

μως άπό αύτό μπορεί κανείς ν' άκολουθεί ύποκειμενικά 

σχήματα η συστήματα έφόσον δέν μπορεί νά είναι δεμέ

νος μέ τή χρήση μιας καi μόνης κινηματογραφικης γλώσ

σας. Κι αύτό άλλωστε συμβαίνει γιατί nολιηκή, μέ τήν 

άληθινή της εννοια, σημαίνει δράση τή στιγμή πού μιά 

τάΕη μάχεται μιά άλλη. Δέν ύπάρχουν ,περιθώρια γιά 

ύποκειμενικότητα στή δράση, δταν δμως μιλaμε γιό «πο

λιτική ταινία» άναφερόμαστε στήν πολιτική σάν έπιστήμη 

πού σημαίνει κάτι πού δέν εχει γίνει άκόμα δράση άλλά 

είναι ή προετοιμασία γι' αύτή. Ό τρόπος πού ύπάρχουμε 

σάν πολιτικά άτομα είναι συνάρτηση τοϋ τρόπου πού ζοΟ

με μέσα στίς ταΕικές μας σχέσεις, πως βλέπουμε αύτές 

τiς σχέσεις μέσα στό κοινωνικό μας πλαίσιο, τί θέση τούς 
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δίνουμε στή lωή μαc:, πως τίc: άΕιολογοϋμε σέ σχέση μέ 

τίς θέσεις μας γιά τήν πολιτική δράση. 

Μπορώ νά χρησιμοποιήσω πολιτικά τήν κινηματογρα

φική μου μηχανή εϊτε ·κινηματογραφώντας δμεσα τήν 

πραγματικότητα εϊτε Εαναδημιουργώντας την μέσα άπό 

τό ύnοκειμενικό μου δραμα. Κ.αί στίς δυό δμως περιπτώ

σεις ή ύποκειμενι·κότητα ύπάρχει. · Ακόμα κι αν «κινηματο

γραφώ» δέν είμαι καθόλου άνηκειμενικός. Στήν ,πραγμα

τικότητα θ' άναnαράγω μέσα στήν ταινία τήν πραγματι· 

κότητα πού μ' ένδιαφέρει περισσότερο καί πού μ' αύτή 

έχω nιό δμεση σχέση. Τ ό γεγονός πάντως πώς ύηάρχει 

στόν Τρίτο Κόσμο ένα όρισμένο είδος .κινηματογράφου 

άφιερωμένο στό ντοκυμανταίρ κι ένα δλλο ά.φιερωμένο 

στό μύθο άποτελεί ίδιότυπη άνακάλυψη γιά τήν Εύρώnη. 

Προσωπικά πιστεύω πώς ή χειραφέτηση της άγορδς 

άπό τήν ίμnεριαλισηκή κυριαρχία πρέπει νά είναι κοινό 

άνηκείμΘνο στόν Τρίτο Κόσμο. Είναι βέβαια όλοφάνερο 

πώς ό κινηματογραφικός ίμnεριαλισμός θά nροτιμοϋσε ν' 

άnοκλεινόμασταν σέ κάποιο γκέττο γιά καλλιτέχνες καθα

ρούς, άμόλυντους κοί nαραδομένουc: στήν άγορά. Πρέπει 

δμωc: νά καταλάβουμε πώς ή οίκονομική χειραφέτηση έ

νόc: έθνουc: στό χώρο τοϋ κινηματογράφου, δπωc: άκριβως 

καί σ' αλλουc: nιό σημαντικούς τομείς είναι ό nρώτοc: δρος 

τηc: πολιτικηc: χειραφέτησηc:. 

ΠαραδοΕολογώνταc: θάλεγα riώc: ή άριστερά στήν Εύ

ρώnη καί στήν · Αμερική θέλει νά καταστρέψει τήν κατα
ναλωτική κοινωνία ένώ στόν Τρίτο Κόσμο ή άριστερά θέ

λει νά τή δημιουργήσει. Κι αύτή είναι ή θεμελιακή άντίφα

ση. ΈΕαιτίας 'ίσως αύτης τηc: άντίφασης καί μέσα άπό μιά 

σειρά λογικών κι ίδεολογικών μετασχηματισμών διαμορφώ· 

νονται όρισμένεc: σκεnτικιοτικές τάσεις στή στάση της εύ

ρωπαϊκης άριστερδς άπέναντι στήν κουλτούρα τοϋ Τρίτου 

Κόσμου. Σ' αύτό συντελεί καί ή ούσιαστικά μή-μαρΕιστική 

ύnοκειμενικότητα μέ τήν όποία ή εύρωπαϊκή άρι·στερά έφαρ

μόΖ.ει μερικές φορές τούς νόμους της δικης τηc: ίστορικης 

έΕέλιΕης σέ μιά ,κοινωνία μέ διαφορετική ίστορία. 
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Έρ.: 'Αλλά μέ ποιά εννοια ό κινηματογράφος τοϋ Τρί
του Κόσμου ιϊ ό δι,κόc σας, άπό τό «Barravento» μέχρι τό 
«Cabezas Cortadas», συμβάλλει στήν άπελευθέρωση; "Ισωc 
τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ εύρωπαϊκοϋ σκεπτικισμοϋ άπέναν

τι στόν βραlιλιάνικο κινηματογράφο προέρχεται άπό τήν έν

τύπωση πώς δέν μπορεί νά δοθεί άπάντηση σ· αύτό τό έρώ

τημα. 

Ρόσα: · Αλλά σέ ποιό βαθμό συμβάλλει στήν άπελευθέρω
ση ενα καθαρά πολιτικό δοκίμιο πού δημοσιεύεται σ· ενα εύ

ρωπαϊκό περιοδικό μέ κυκλοφορία μερικές χιλιάδες άντίτυ

πα; Πραγματικά δέν Εέρω. Είλικρινά πιστεύω πώc ~ rιδιι·,

μία νά δοθεί άπάντηση σ· ούτή τήν έρώτηση προέρχετοι ά

mό τήν άδυναμί,α της έρώτησηc, πού είναι άφηρημένη καί 

καθαρά ίδεολογική. "Αν κάνω μιά ταινία καί τή δοϋν ενα 

έκατομμύριο δνθρωnοι στή Λατινική · Αμερική δέν Εέρω δν 
καί κατά πόσο προωθεί τή συνειδητοποίησή τους. · Αλλά δν 
καί δέν εχω συγκεκριμένη άnόδειΕη είμαι άπόλυτα πεισμέ, 

voc ηώς γενικά οί ταινίες τοΟ Τσίνεμα Νόβο συνέβαλαν καi 
συμβάλλουν άκόμα στήν άπελευθέρωση μιας μερίδας τοϋ 

βραlιλιάνικου κοινοϋ άπό τά κόμπλεΕ της ίμπεριαλιστικηc 

·άποικιοκρ·ατίαc, μέ τά έπιβεβλημένα διανοητικά της σχήμα

τα καί τή μακροχρόνια έπιβολή της ·ι<εντροευρωπαϊκηc κουΛ

τούραc. 

'Υπάρχουν πολλοί δνθρωποι σήμερα πού κινηματογρα

φοϋν διαδηλώσεις καί κάνουν ντοκυμανταίρ πάνω στήν πρα

γ,ματικότητα. Αύτό είναι καί θετικό καί χρήσιμο. "Αν όμως 

έγώ θέλω νά φτιάΕω μιά ταινία πού κανείς δλλοc δέν εχει 

φτιάΕ,ει άντί νά κάνω κάτι πού εχει κιόλας γίνει μπορώ νά 

κάνω άκόμα κάτι χρήσιμο γιατί είναι κι αύτό έπίσηc άναγ

καίο. Φυσικά δέν παίlω κάνοντας ταινίες. Ό κινηματογρά

φος είναι πληροφορία, διδαχή, κινητοποίηση. Πρέπει νά είναι 

κουλτούρα μέ τήν εννοια της ποιοτικηc έπικοινωνίαc, μιας 
·κ:αί μόνο ή ποιοτική έπικοινωνία είναι έπαναστατική καί γιατί 

μόνο αύτή ,μπορεί νά διαφοροποιήσει τή ,συvείδηση ... Αν αύτό 
γίν,εται μέ δμεσο ντοκυμανταίρ η μέ μύθο, μέ δράμα ιϊ μέ 

κωμωδία, μέ έπική η σατιρι·κή ποίηση προσδι,ορίlετ,αι άπό 
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τίς ύποκειμενι·κές ιϊ άντικειμενικές ίστορικές συνθηκες. Πα

ραδείγματος χάρη στή ΒραΖ:ιλία είναι εύκολότερο νά έςηγή
σεις ενα πρόβλημα στούς έργάτες χρησιμοποιώντας τούς 

«κανγκασέιρος» παρά χρησιμοποιώντας τούς έργάτες. Μέ 

τόν 'ίδιο τρόπο είναι εύκολότερο νά περιγράψεις στήν άστι

κή τάΕη τήν κατάστασή της μέσα άπό ενσν ηρωα σάν τόν 

Μακουνάιμα παρά μέσα άπό τούς «καγκασέιροc». 

Μ" δλλα λόγια έπανάσταση είναι δράση, κι όσο κι δν 

προετοιμάΖ:εται άnό μορφές της συνείδησης είναι ίστορική 

μόνο στr- μέτρο πού είναι δράση. Σάν δράση, γιά νά είναι 

συνκε·ιφιμένη κατευθύνεται άπό καί πρός καθορισμένες ί

-.,τr,pικές συνθrl(ες, πού είναι διαφορετικές άκόμα κι δταν 

είναι φαινομενικά παρόμοιεc. Ό άληθινόc κίνδυνος είναι νά 

δ'lμιουργήσει~ ενα σχημα δράσης πού νά τό λές σχημα ίστο

rικηc κατάστοσηc. Στό μέτρο πού πρόκει-rαι γιά διαφορετι

•:ή ίστορία ή συγκεκριμένη δράση πρέπει έπίσης ναναι δι,α

ρορετική. Μ' αύτό τόν τρόπο δέν μπορεί νά ύπάρΕει κανέ

νας καθολικιvμός στήν έπανάσταση: η μιά έπανάσταση εί

ναι έτερόδο!:.η ιϊ δέν έ!Ξελίσσεται καθόλου. Έδω βασίΖ:εται 

ή παρεΕήγηο,1 πού ύπάρχει στίς διακηρύςεις γιά έςαγωγή 

της έπανάστuσηc όπωc κι ό μεγάλος κίνδυνος πού κρύβε

ται πίσω τουι..;. Ό Μαοϊσμός γιά παράδειγμα είναι πολύ ση

μαντικός σάν ίστορική εκφραση άκριβως σάν κινέlικη έπα

ιάσταση. · Ακpιβως όμως γιατί άνήκει σ' δλλη ίστορία μετα
. ·ρέπεται σέ vεοσταλινισμό όταν είσάγεται άπό τούc Εύρω
n 1ίους διανοούμενους. 

"Ετσι καί στόν κινηματογράφο πρέπει ν' άποφεύγουμε 

νc προσφέρουμε καί _v· άπαιτοϋμε σχήματ,α, όρθόδοΕα συ
στ \ματα κι ύπuχρεωτικές ,μεθόδους. 



JULIO GARCIA ΕSΡΙΝΟΖΑ 

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΤΕΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Ό τέλεισς l<ΙVnματογράφος. τό6ο άπο τεχν1κη 060 Kl άπο καλ
ληεχν1κn 51ωπ1ά, εΙνω 6ήμερα 6χεδον πάντα άvτ1δρα6ηκός. 

Αύη\ η\ 6ηyμ1\ ό μεγαλύτερος πεφαομος γ1α τον κου6ανέζ1κο Κl

vnματογrJάφο, ΩΠΟ η\ν 6ηγμ1\ Που πραγμαΤΟΠΟlεΪ τους 6ΚΟΠΟύς του 

καi γίνεται κ1νnματογράφος πο1ότnτας, εΙνω ακριβώς αυτος ό με

τα6χrψατΙGμος 5' εναν τέλε10 ΚlVnματογρ,άιψο, nράγ~μα Που εχει με
γάλη πολ1η5ηκι\ οruμαδία 5n\v πορεία τiίς Θπανάδτα.6nς. Ή εl\.ϊφn
ξn τσίτ λαηνοα;μερ1κάν1κου κινηματογράφου (με η\v Βρα(ιλία καi 

η\ν Κούβα έπ1κεφαλiίς καi τα έγκώμια των εύρωnαϊκων κύκλων 

των δ1ανοουμένων) εΙνω δμσ1α γ1α η\ν ωρα ,με η\ν ανθ1οη της λα

ηvοαμερικάνικης πεζογραφίας. 



257 

'Αλλα γιατί μας έγκωμιά(ουν; Χωρiς άμφιβσλία εχουμε φθάuει 

()i; κάπσια ποιότητα· 6υγχρόνως δμως κι fνας κάποιος πολιηκος 

όmτορτουν101ιος παίζει το ρόλο του. Γιατi τώρα θαιτρ,εnε να μας 

άιπα6χολούν τα έγκώμια τους; Μ{ιπως ή δηιμό51α άναγνώρι6n δεν 

εΙνα,ι μέ6α 6τους κανό,νες του παιγνιδιού της τέχνης κι ή εύρωπαί· 

κ11. άναγνώρ15η Gτο χώρο τfiς καλληεχνικfiς κουλτούρας δεν 160-
δυναμ,εϊ με Tll.V παγκό6μ1α όναγνώp16η; Το, yεγονος δη εργα τέ

χνης ποι'r παράγονται 6ε ύπανάπτυκτες περιοχες εππυ-γχόνοruν αύ

το το εΙδος άνα-γνώρ16ης δεν εΙναι προς οφελος της τέχνης τωγ 

λαων μας; 

ΕΙναι περίεργο άλλα oi λόγοι αύτfiς της ανηυυχίω;: δεν εΙναι μόνο 
ήθικfiς, άλλα περ166ότερο αi6θnηκfiς ψύ6εως. 

'Όταν διερωτώμαδτε γιατί εϊμα6τε μόνο έ.μεϊς oi 6Κnνοθ'έτες nοι'1 

κάνΟUi)lε ταινίες καi γιατί OXl oi αλλοι ανθρωποι, σi θεατές, το έ

ρώτημα δεν ξεκηrάει μόνο άπc} ήθικες προκαταλήψεις. Ξαίρουμε 

καλα Πως ε}μα6τε 6Κnνοθέτες χόρn 610 011 ανήκουrμε 6ε μια μειο
νότητα ποι'τ εΙχε το χρόνο καi τiς κατάλληλες 6Uνθ'fίκες να αιτοκτή

δεl μια καλλιτεχνΙΚll. παιδεία Kl ακόμα έπειδ11. τα μέ6α γΙα να 

κάνεις κινηματογράφο εΙναι ηεριορΙομένα καi -γιαυτο προδlτα 6ε 

μερl!Κους μόνο ΚΙ OXl 5' δλους. 

Άλλα τί θα ουμβεϊ αν οτο πανεπΙ6τήμΙο αν ή παιδεία παρέχεται 6ε 

δλους, αν ή οiκονομΙΚΙl. καi κ01νων1κ11. ανάπτυξη μδς έππρέψεΙ να 

μειώοουμε τις ωρες έpγα6ίας ΚΙ αν ή έξέλιξη τfi~ Κlνnματογραψl

κfiς τεχνικfiς ( πρδwα που nδη εχει ό·ρχίδ,ει να 6uμ6αίνει) 6ημά
νε1 την ωρα που ή κινηματογραφικη δημιουργία δεν θα εΙναι πια 

προνόμιο των όλίγων; Τί θα. Gυμβεϊ αν 11 τ,ελειοποίn6η του μαγνη
τοοκοιπίου ( video) μδς έιππρέψει να λύ6ουμε το πρόβλημα των α
ναπόφευκτα περιορ16μένων δυνατοτήτων των έρ-γα6τηρίων κι αν 

oi τηλεοπτικοί δέκτες rμε το να έmτρέψουν την προ6ολ1\ ταινιωv 
έκτος εiδικων κτιρίων κάνουν ΠερΙΠΟ το ύπάρχσΥ δίκτυο κινηrμα

τογpαψlΚWV αiθlουδων; 

17 
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Το άποτέλε6μα δεν θα Gημαίνει μόνο μεγαλύτερη κοινωνικiι δι

καιο6ύνn: το γεγονος δη ό καθένας θα μπορεί να κάνει κινnμα

τογράψο θα εΙνω κάτι πολυ 6Πi]l<l1VHKO για την καλλπεχνικiι παι

δεία έξαλείφσντας αιτ' αύη\ν κάθε εΙδος 6υμπλέγματσς ένοχης καl 

προ6δίδοντας 6την καλλιτεχν1κ1\ δpα6τrφιότητα η\ν πρα.γ;μ.αηκή 

της δnμαοία. 

Ή 6υνείδη6Π αύτου του πράγματος καi 6υγχρόνως ή άδυναμ:ία να 

τεθεϊ 6
1 έφαριμογ1\ άποτελεί η\ν αiτία της αγωνίας άλλα καi του 

φαριοοϊυμου δλnς της ούγχρονης τέχνης. 

Ση\ν πρα.γμαηκότητα ύπόρχουν δύο τά5ε1ς: Αύτοi που προ6πο1-

ουντω δη κάνουν τέχνη ά.δέeψευτοι κι αύτοi ηου δ1Κωώνουν την 

καλληεχνlΚ:rι δρα6τnρ1ότnτά τους, θεωρώντας τον έαυτό τους 

6Τpατευμένο. Τό6ο oi πρωτ0ι1 ομως 060 καi oi δεύτεροι τελικα φτά
ΥΟUV 6ε αδιέξοδο. Ό καθένας που άοχολείτω με την τέχνη ρωτάει 

κάποτε τοΥ έαυτό του πο1ά εiνω ή 5ηιμα6ία αrύτου που κάνει. Καi 

μόνο το γεγονοι;: δη τίθεται αύτο το Θρώτηιμα δείχνει δη 6TllV καλ

ληεχν1κ1\ δραοτηρ1ότητα έπενεργουν όp16μένο1 πρ<χ>δ1ορ16ηκοi πα

ράγοντες, άπο η\ν ϋπαρξn των όποίων γίνεται φανερο δη ή τέχνη 

δεν ά.νωπύ66ετω έλεύθερα .. 'Εκείνοι που έJημένουν να άρνουνται 

δη ή τέχνη εχε1 κάποια iδ1αίτερη 6ημαοία αi6θάνοντω τiς ήΟ1κες 

6Uνέπε1ες του έγωΙ6·μου τους. Oi αλλο1 που i6χυρίζοντω αντίθετα 
πώς εχε1 κάποια 6ηιμα6ία έξαγορό{οuν η\ν κακή του~ 6υνείδnδη 

με κο1νων1κ1\ 6Τράτευ6η. Δεν εχε1 ψU61KCl 6ηιμαοία δη oi μεοολα
βητες ( κρη1κοί, θεωρηηκοi κτλ.) Πf)ΟδΠαθουν να δικωώοουν καi 

τiς δύο δτόδειι;:. 

ΕΙναι άναμψ16βήτητα εύκολώτερο να ορ16ε1ς η\ν τέχνη 6ε 6Χέ6n 

με το τί δεν εΙνω, παρα με το τί εΙναι, ξαίροντας πως μπορούμε να 
μιλα.με για κλε15τους όp1δμους OXl μόνο για την τέχνη, άλλα για 
κάθε δpα6τnρ1ότητα της ζωfiς. Το πνεύμα των άνηψά6εων διαπερ

νάει τα πάντα καί τίποτα δεν μπορεί να φυλακιοθεί pέδα ο' fναν 
όρ16μο 060 Kl αν εΙνω άποδεκτός. 
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ΕΙναι δυνατο να πουμε οη 11 τέχνn μας; δίνε~ ενα οραμα της; κοινω
νίας 11. τfίς; ανθρώπινης; ψύ6ης; καi 6Uγχρόνως; δη δεν μηορου,με VCl 
η\ν όρίοουμε 6αν ενα δραμα τfίς; κο1νωνίας; η τfίς; ανθρώπινης; φύ-

6ης. Εϊvω δυνατο 11 αiσθtητηα\ ~ίδονι\ να 6nμαίvε1 ενα: κάποιο ναρ
κι6ω6ιμο του πνεύματος; 6ClV ΠρΟϊΟV τfίς; κcιατοιας 16τορικfίς;, ΚΟΙVω· 

νιολογuάίς;, ψυχολογ1κfίς;, φιλοοοφικfίς 5υνε1δητοστοίη6ης; που 5υν

επάγετω κ.ο.κ. καi 6υγχρόνως; το γεγονος; αυτfίς; τfίς; αΪ6θη6ης; να 

μι\ν εΙνω αρκετο να έξηγή6ει η\ν αiδθηηκι\ 6Uγκίνη6η. 

Νσμi(ουμε οη είναι δυνατο νcι πληωά60υμε τι\ φύ6η τfίς τέχνης; 

QV την έξετά6ουμε αΠΟ η\ν 6KOΠ1Cl τfίς; γνωδηκfίς; λειτουργίας; ΠΟU 
προ51διάζ'ε1 61 

αύτήν. Με αλλα, λόγια λέγοντας; δη ή τέχνη δεν εί

ναι μια «εiκονογράφη6η» iδεων oi όποϊες; μπορούν να έκφpα6θουν 
άπο την φιλο60φία, την κοινωνιολογία η η\ν η_ιιnωλογία. Ό πόθος 

του καλλιτέχνη να έκφρά6ιει το ό.νέκφρα5το δεν εΙναι τίποτα ηε

ρ166ό-rερο ό.πο την έπιθυ,μία του να έκφράσει το οραμα έvος; Θέμα

τος με δρους; που είναι αδύνατοι με αλλους; τρόιπους έκτος τfί<;; τέ

χνης;. Πιθανο Λ γνω6τική της; λεηουργία να εΙνω 6αν η\ν λειτουρ

γία τοϋ παιδικοϋ' παιγνιδιού. Πιθανο rι αi6θnηκ~\ 6Uγκίνn6η να εγ

κεηαι 5η\ν αΪ6θη6n τfίς; λειτσυργικότnτας; ( χωρiς; 6υγκεκριμένο 

6κοπο) την όποία παρέχει 6το πνεϋμα καi 511\ν εύω6θn5ία μας;. Ίf 

τέχνη μα-τορεϊ να δ1εγείρει η\ν δnμιουργικι\ τά6n τοϋ ανθρώπου. 

Μηορεϊ να λεπουργεϊ 6QV ενας; παράγοντας; διαιρκους; διέγερ6nς; 

τfίς; 6.νανεωηκfίς; τά6nς; της; (ωϊίς;. Πάντως;, καi 6ε ό.ντίθιε6n με την 

έm6τήpn, μας; έμπλουτί(ει μ' ενα τέτοιο τρόπο που τ' αποτελέ6μα

τά της; να μ~\ μrωροϋν να θεωρηθούν 5υγκεκριμένα καi να μη μπο~ 

ροϋν να εχουν μια εiδικiι έφαρμογή. Γι' αύτο το λόγο μηο,ροίηλε 

VQ την θεωρήοουp.ε 6ClV μ1α «ΟΟέδpευτn>> δρα5τηριότnτα. Καl 6QV μια 
μη ηραγμαnκiι «έργα6ία», καθώς; έπί@ς; καi τον καλληέχνn 6α\' 

τον λιγώτερο δ1ανοούμενο. 

Άλλ' σμω<.:: ό καλλιτέχνης: αi6θάνεται η\ν ανάγκη να δικωώ6ε1 τον 

έαυτό του 6αν «έργάτn», 6αν «διανοούμενο», 6αν <<έπαγγελματία», 

6GV ενα όργανωpένο καi Πε1θαρχημένο ανθρωηο, ακριβώς; ΟΠω<;; 

κάθε αλλο ατομο που έκτελεϊ κάποια παραγωγικη δpαδτnριότnτα. 
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Αi6θάνετω η\ν άνάyκn να έπ1βεβαιώοε1 την 6Πουδωότnτα τfίς δρα-

6τnρ1ότnτάς του, να εχει κριηκοuς ( μεδολαβnτες) που να τον ύ
πεpα6ηίζΌυν, να τον δ:καιώνσυν καi να τον έρμnνεύουν. Όιμ1λεί 

με (ήλεια, ),'IQ τους «ΚQΙΤΙΚΟ'ύς του» αiοθάνεται τ:nν άνάγκn να κά
νε! μεγαλό6χημες δnλώ6εΙς, 6QV να :r\ταν αύτος ό αuθενηκος έp

μnνευη\ς τiίς κο1νωνίας καi τiίς άνθρώπrνnς ψύ6nς. Δείχνε~ 60.V να 
θεωρεί τον έαυτό του τον κριηκο η μαλλον η\ν ϊδ1α η\ν 6υνείδη-

6n τfίς ΚΟΙVωνίας ένω 6ε μ1α Πpαyμαηκ1\ Ε:ΠαVα6ταηκ1\ δ1αδ1Κα6ίΟ 
θα.πρεπε ό καθένας να ά6κεϊ αύτο το ρόλο; που 6nμαίνε1 πως δλος 

ό λαο,ς: θ'α έπρεπε να τον Cl6Kεi. Άπ' η\ν αλλn πλευρα. θεωρεί ύπο

χρέω6ή του να περ1οpί6ει τα δρrά τc υ καi 6υγχρόνως να προβάλει 

αύτον τον περωpΙ6iJ1,Ο 6QY άναγκαiο, ετω ω6τε το εργο του να μι\ν 
μεταβλnΘεi 6ε μπpο6ούρα η 6ε κ01νων1ολογ1κο δοκίμ10. 

Άλλα γιατί αύτος ό φαp16Gϊ6μός; Γιατί ό καλλιτέχνης ένω άπο 

η\ν ,μια ΠQ.pΟυ6Jά(εται 6QV έpγάτnς, 6QV ΠΟλΠΙΚΟ ΠpΟΟωΠΟ Καl 6QY 
αvθιρωπος; τfίς έπ15τfψης ( και φυωκα. ΚΙ έπανα6τάτnς), άπο τiιv 

αλλn δεν εΙναι ετσrμος v' αναλάβει τους κινδύνους που ουνεπά
γεται αυτή του ίι 6τά6n; Το πρόβλημα εΙνω άρκετα περίπλοκο: δεν 

μπορούμε να πούμε εϋκσλα ΟΤΙ εΙνω άπο 6rοιορτουνι6μο n άnο 
δε1λία. 'Ένας ηραγμαηκος καλληέχνnς εΙνω προετ01μ06μένος να 

διατρέξει κάβε κίνδυνο άηο η\ 6TI\"lII\ που εΙνω 6ίγουρος δη το ερ
γο του δεγ θ'α πάψει YQ εΙνω εργο τέχγnς. Το μόνο πρcίγμα που 
δεν θα δ1εκ1νδύνευε εΙνω Ιί καλληεχνικι\ ποιότητα τοϋ ερyου του. 

'Υπάρχουν μερrκοi που δέχονται καi ύπο6τnρίζουν τον <<άδέ.eψευ

το» χαρακτήρα τfίς; τέχνης. Αύτοi ύποτίθετα1 δη είναι περιοοότερο 

ουνεπεiς. Προημοϋν η\ν ruκρία τfίς; άπο1ιόνωοής τους με την έλ

nίδα, οη μια μέρα Jί i6τορία θα τους δ1κα1ώ6εl. 'lδχυρίζοντω δη ε

χοντας λιγώτερες άνηφάοε1ς εχουν καi λιγώτερn άλλοτρίωοn. Άλ

λα δτrιν Πpαγμαηκότnτα αύτο δεν ουιμβαίνεΙ άκόμα ΚΙ QV αύη\ i\ 
6τά6n τους προοφέρει ενα. ίίλλοθι, χάρη 6το όποϊο εΙναι περ1οοό

τερο παιραγωγικοi 6ε προοωmκο έπίπεδο. Γεν1κα 6Uνωδθάνοντaι 

η\ δτε~pότnτα τfίς «καθαρότητάς» τους KGl μερ1κες ψορες άιποδίδον
τα~ 5' ενα δ10βρωηκο άγώνα, οντας δμως πάντα οε αμυνα. 
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ΕΙναι άδύνα:το να κ6νε1ς τέχνη άδέδμευτα. πράγμα που δήμερα εΙ

ναrΙ πε,ρ1οοότερο φανερο άπο ποτε αλλοτε. 'Ano τότε που 11 κοι

νωνία εγ1νε κ01νωνία, δηλ. άπο τότε που χωρί6θnκε 6ε τάξεις, 000· 
λάν-θανε πάντα αύη\ 11 κατ66τα6n. Κ1 δν 6ή•μερα εχε1 γίνει οξύτε
ρη εΙνα1 άκρ1βως γ1ατi 6ήμερα ιΊπά-ρχε1 11 δυνατότητα να ξεπερα-
6θεϊ. 'Όχ1 6ε μια prise de consience 0 OXl χάρη 6ΤΙ'ιν έπ1θuμία 

κάποιου καλλπέχνn, άλλα έπε1δ1Ί 11 πραγμαηκότnτα αρχίζει νο 

δείχνει 6uμmώματα που προ01ωνίςουν ενα μέλλον. καθόλου ούτο

mκό, 6το όποϊο <<δεν θ'α ύπά,ρχουν ΠΙΩ ζωγράφοι άλλα ανθρωΠΟJ 

που άνάμεδα 6ε αλλα πράyματα Θια ά6χολουντω και με η'ιν ζωγρα

φική>>. ( Μάρξ). 

Άδέδμευτn τέχνη δεν μπορεϊ να ύπάρξε1. "Α V δεν ξεπεράωυμε 

ιηα για πάντα η\ν iδέα καi η'ιν πραγματικότητα τfiς <<έλiτ» δεν 

θα μπορέ6ουμ,ε ποτε να φτά,5ουμε 6ε μια ούοlQ6ΤΙΚή, ποιοηκiι άλλα

γη 6τnv τέχνη. 

'Ωδτό6ο εϊμα5τε αiοilόδοξοι κι ύπάρχουν τρεϊς λόγω που δικαιολc

γουv αύη\ η\ν αιωοδοξία μας: 11 ανάπτυξη τfiς fΠΙ6τrιιμης, 11 ΚΟl

νωνικτι παρου6ία των μαζών καί 11 έπανα6ταηκ1Ί διαΘ'εωμότητα του 
6ύγχροvσυ κόδμου· αύτοi oi τρεϊς παράγοντες 6ιrνδέοντω μεταξίτ 
του<;: καi Gυνυπάρχσυν χωρiς άξ10λογ1κ1Ί iεράρχι6η. 

Γωτί φοβόμαιπε η\ν έπι6τήμη; Γωτί φοβόμα6τε πώς 11 τέχνη μπο
ρεϊ να παρακμ65,ε1 έξ αiτίας τfiς όλοφάνερης παραγωγικότητας και 

χρn61,μότητας τfiς έη16τήμης; ΕΙνω γεγονος δη οήμερα δοκιμάζου

με δUXVQ μεγαλύτερη εύχαpί6τη6η οταν διαβ,ά,ζοuμε ενα καλο. δο

κίμιο πα,ρα ενα μυθ16τόρημα. 'Αλλ' ομως δεν 5ταματδ1με να έπα

ναλαιμιβάνουμ,ε με φρίκη δη ό κόομος γίνεται δλο καi περ16δότερο 

χρηοψοΘη:ρ1κος καi ύλ16ηκός. ΕΙvω θαυrμά61ο που 11 άνάπτυξη τfiς 
έrnοτ:fφnς, τfiς: κο1νων10λογίας:, τfίς άνθρ,ωπολογίας καi τfίς ψυχο

λογίας: δυμβ6λλε1 δτο, ξεκαθ'άιpιομα τiίς τέχνης. Ή έμφάν16η χάρη 

οη'ιν έπ15τήμη νέων έκψραοηκων μέ6ων δπως 1\' φωτογραφία ΚΙ ό 
κ1νnμαωγρόφος, 05χετα με η'ιν καλληεχν1κή τους άξία, εχε1 6υμ

β6λε1 δτο να περ1έλθουν 11 ζωγραψ1ΚΙΊ καi το θέατρο δε μια κατά-
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5,τα6n μεγαλύrερnς <<καθαρότητας». Ή έπ15τήμn εΙναι mθανο να ά

ποδείξε1 άναχρον16ηκn τ:ι\ν «καλληεχν1κ:ι\» άνάλυυη τfiς άνθρώ

mνης ψυχiίς. Ή έπ1οτήμn μας εχε1 άπελευθερώ6ε1 cmo δλα έκεi
να τα κούφ1α φίλμ, τα φορτωμένα. με τiς άξίες ένος δfίθεν πο1nτ1-

κου κόομου. Ή τέχνη δεν εχε·1 τίποτα να χά6ε1 άπο n\v πρόοδο τfίς 
έm6TI1Jllnς. 'Α vτίθετα εχε1 να κερδίσει εvav όλόκλnρο κό6μο. Για 

πο1ό πραγμα φοβό,μα5τε; Μήπως γ1α το δη ή έπ15τήμn θα ξε~νώ-

5ε1 riιv τέχνη καi φοβόμα5τε δη θα βγουμ:ε 6το δρόμο γυpνοί; 

Ή πραγμαηκr\ τραγωδία του 5ύγχρονου καλλιτέχνη εγκεπα1 οτiιν 

αδυναμία του να κόνε1 τέχνη δον δρα5τηρ1ότnτα, μιας μειονότη

τας. Ύπο6τnρί(εται δη ή τέχνη δεν μπορεi να γοnτεύοει χωρiι,: 

την 6Ui)lμετοχ1\ του ύποκεφένου που εχε1 β1ώ,5,ε1 το περιεχόμενό 

της. Αυτο εΙνω άλήθiε1α. Άλλα τί θα κάνουμε δταv το KO,lVO 5τα

ματί6ε1 πια νανω ανηκεf:μενο καί γίνε~ το ϊδ10 ύπσκείμενο; 

Ί-Ι ανάπτυξη τfίς έπ16τl11)1ης καi τfίς τεχνολογίας καi τfίς πιο προω

θημένης κ01νων1κiίς Θεωρίας καi nρακηκfίς εχοuν κάνε~ δυναm. 

060 Ποτε αλλοτε, η\ν ένεργnηκr\ ΠQpOU6IQ των pαζ'ων 6Tl1\' ΚΟlΥω· 
ν1κr\ ζ'ωrί. Στο χωρσ τfίς καλλπεχν1κfίς (ωfίς ύπάρχουν περ166ό

τερο1 θεατες άπο δ,η 6ε όπο1αδήποτε αλλn περίοδο τfίς i6τορίας 

Αύτο εlνω το πρωτο 6τάδ10 τfίς δ1αδ1κα6ίας για η'Ίν κατάλυ6n των 

διαφόρων έλίτ. Αύτο που εχε1 τώ.ρα 6ημα5ία. εΙνα1 να ξαίρουp.ε αν 

όρ1μά,ζ,'ουν oi 5,υνθifίκες γ1α να μεταβληθούν αύτοi oi θεατες δε δη .. 
]JΙΟUργούς. Το έρώτημα που πρέπει να βάλουιμε εΙνα1 αν Il τέ

χνη εΙναι πράγμαη μια δρα5τnρ1ότnτα γ1α τους εiδ1κούς. αν ή τέ

χνη εΙναι δuναη'Ί μόνο γ1α μερ1κους η γ1α ολους. 

θcι Πρέπει VQ αpκε6θουμε 6τ1ς Προοm1κες KQJ. δυνατότητες τfiς τέ

χνης 60V pέ60U άπλfiς έπφόρφω6Πς του λαου 6QV μά(ας θεα.των; 

Συνήθως κάη που έγκαταλείπετω άπο η\ν «ύψnλη κουλτούρα» 

nερ.ν6ε1 6το ύnόλοιπο τ,μfi11α τfίς κ01νωνίας οαν εvα ύπόλοφα για 

να καταβροχθ1οθεi η να Π1Π1λίζ'εται QΠΟ έκείνους ΠΟΙJ δεν Ϊ\5αν 

προ6κεικλnιμένο1 5το γευμα,, Α ύτο εΙναι ενα αiών10 έλ1κοε1δες 6Χiί-

11α που τώρα εχε1 γίνε~ φαϋλος κύκλος. ΕΙνω άναπόφευκτο για 
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~να πραγματικα έπανα6τατικο παρον καi μέλλον να εχε1 τσυς: δι

κούς: του καλλπέχνες: καi διανοούμενους: άκριβως σπως: 1\ άδτικι'ι 

τάξη εχε1 τους: δικούς: της:; Σίγουρα oi πραγματικοi έπαναδτά:τες: 

θα πρέπει άπο τώρα να 6υμβάλλσυν 6η\ν ανατρσπι\ α.ύτων των 

iδεων καi μορφών πρακτικfiς: τfiς: έλiτ παρα να 6υνεχί6ουν να 

βρίδκοντω 6ε αiών1α άνα(ήτnδn τfίς: «καλληεχνικfίς: ποιότητας:» του 

fργου τέχνης:. Στην καλλπεχνικrι κουλτούρα του μέλλοντος: oi 
πολλοί δεν Οα 6υμιμετέχουν άπλως: 6ΊΠV εύχαρί6τn6η των όλίγων 

άλλα θα μπορουν oi ϊδ101 να εΙναι δnμ1ουργοi αύτfiς: της: κουλτού
ρας:. Ή τέχνη ύπiί,ρξε πάντα άνάγκn για σλσυς:, άλλ' οχ1 καi δυ

νατr\ 6ε ολους: δτον 1δ10 βαθμό. 

Παράλληλα με τ:ι\ν <<ύψηλι\ τέχνη>> ύπfίρξε πάντα, ξεχωpι6·τι\ καl 

μια λαϊκr\ τέχνη δεν εχε1 καιμμ1α 6Χέ6n με Tl1V λεγόμενη μαί,ΙΚ11 

τέχνη. Ή λαϊκr\ τέχνη 6τnρίζεται 6το προ6ωπ1κο γουδτο του λαου 

καi 5υvτείνε1 6τ:ην άνάπτΙJξn αύτου του γού6του. Ή μαζικ1\ τέχνη 

μια λαϊΚΠ τέχνη ΠΟυ δεν εχε1 καμμ1α 6Χέ6n με τ:ι\ν λεγόμενη μαζικη 

κουλτούρα των μαζων. Ή μα(1κ1\ τέχνη θα άποκτή6ε1 πρα

γμαηκr\ 6npα6ία σταν γίνει προϊον τfiς δnμ10υργ1κfiς δρα6τnριότn. 

τας: των ϊδιων των μαζων. Ό Γκροτόψ6Κl λέει πως: το θέατρο 6ή

μερα Πpfuτει να γfνει μJ.α τέχνη για τ:ι\ν μειονότητα μιας ΚΙ ό ΚΙVΠ

ματογpάψος μπορεί να εΙναι καλύτερα ή μα(ικ:ι\ τέχνη. Α·ύτο σμως: 

κάθε αλλο παρα άνταποκρίνεται 6η\ν πραγμαηκότnτα. Δεν ύπά.ρ

χει Ϊ6ως καμμια τέχνη που να λεπουργεi τόοο 6Ε. μια β66n με1ονό

τnτας: &ο ό κινηματογράφος. Σήμερα καi 5' σλο τον κό5μο ό κινη

ματογράφοι;: παράγεται άπο μια μειονότητα καi καταναλί6κεται ά

πο τiι;: μάζες. ΕΙνω πολυ π18'ανο ό κινηματογράφος: να.ναι ή τέχνη 

που πεp166ότερο άπο κάθε αλλn έμποδίζει τiς: μά(ει;: να ελθlουv 

5τ:ι\ν έξουδία. 

Ή μαζ1κ1\ τέχνη θαπρεπε λοιπον να.ναι λαϊκn τέχνη, δnλ. τέχνη 

που να ηαρόγεται άπο τiι;: μάζες. Ή τέχνη για τiς: .μό(ες:, σπως πολι'J 

6ωοτα. ~χει πεi ό Χάουζερ, παράιγετω άπο μια μειονότητα με 6ΚΟ· 

πο την iκανοποίnδn των άναγκων τfiς: μάζας ή όποία εχει περ10-

ρ16θεi 5το ρόλο τοϋ θεατfί καί τοϋ καταναλωτiί. Ή λαϊκ:ι\ τέχνη 
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ύπfίρξε πάντα δημιούργημα του λ1γώτερο καλλιεργημένου τμήμcι

τος τfίς κοινωνίας. Άλλα παρ' δλ' αύτα το τ,μfiμα αύτο τfiς κοινω

νίας εχε1 καταφέρει να διατηpή6ε1 μέδω τfiς τέχνης 6ηpανηκώ

τατα πολ1η5μ1κα 6τοιχεϊα. 'Ένα CLΠ' αύτα εΙνα.1 το δη oi δrψ.1ουρ
γοi εΙναι 6υγχρόνως καi θεατες κι άντί6τροφα. 'Α νcuμεοο 5' αύτους 
ΠΟΙJ Παράγουν Kl αύτσυς Που κα.ταναλώνουν δεν ίmά,pχει καμμια 

όp16T1Kll δ1άικp16η. 

Ή ύψηλΛ τέχνη 6τiς μέρες μας εχει φτάοει 6ε μια άνάλογη κα.τά-

6tα6η. Το .μεγάλο βfiμα 5η\ν όπελευθέρω6η τfiς 6ύγχρονης τέχνης 

εγκεπαι ακριβώς 5τ:ι\ν δημιουργία ένος καινούργιου ύπεύθυνσυ 

παράγοντα, που εΙναι ό ϊδισς ό καλλιτέχνης. Γι' αύτον τον λόγο 

εΙναι χωρiς 6ηpα6ία να αγωνίζεται κανεiς μόνο καi μόνο για την 

άνηκατά6τοοη των αστων ά.πο τiς μάζες οτο ρόλο του θ~εατfί. Ή 

καλλπεχν1κ1\ δημωυργία πρέπει Ύα γίνει ίmόθεδη ολων. Αύτο και 

τίποτα αλλο θ'α πρέπει να γίνει ό κύριος 6τόχος μιας αύθενηκα 

έπα να6ταηκfίς καλλπεχνικfiς κουλτούρας. 

Ή λαϊκ1\ τέχνη ακόμα εΙνα1 φορέας Kl ένος αλλου 6τ01χείου που 

εΙναι Ϊοως ακόμα ΠΙΟ 6npαντ1κο για τ:ι\ν κουλ τούρa.. Ή λαϊκι\ τέχνη 

εχε1 η\ν μορφ:ι\ μιας δραοτηριότητας ζωfiς, πράγμα που εΙνα1 άν

τίθετο απο η\ν τέχνη - καλλιέργεια τfίς ύψηλiίς τέχνης. Ή τέχντι 

6αν πράξη καλλ1έργε1α,ς παίρνει τον χαρακτήρα μιας μσναδικfίς 

καi εiδικfiς δρα5τηρ1ότητα,ς που δεν εΙναι τόδο κο1νωνικ:ι\ δpα6τη

ρ1ότητα 060 eva εΙδος πpο6ωπ1κfίς αυτοπραγμάτωσης. Αύτο εΙναι 

το άνη6τάθμ16pα για τ:ι\ν ϋπαρξη τfiς καλλιτεχν1κfiς δρα5τηρ1ότη

τας 6ε βΔ,ρος τfίς ανυπαρξίας τfίς λαϊκfίς δραοτnριότητας. 

Το αϊτη110. τfίς αύτοπραγμάτωδης 6τα περιθώρια τfiς (ωfiς ίmfίρξε 

ενα πολυ όδυνηρο αλλοθ1 για τον καλλιτέχνη καi για η\ν ϊδια η\ν 

τέχνη. Ό 6εκταp16μο,ς τfίς τέχνης, 1ί δημιουργία μιας μικρfίς κοι

νωνίας μέοο οη\ν κ01νωνία, μιας γfiς τfiς έπαγγελίας, οπου μ.πο. 

ρουμε να βρί61ωυμε μεταροίω6η καi αύτοπραγμάτωοη, 6τnρί(ετω 

6τι\ν ψευδαί6θη6η οη 11 α:ύτοπραγμάτωδη 6το έπίnεδο τfίς 6υνείδη
οης εΙναι ή ϊδ1α με η\ν αύτοπραγμάτωδη δτο έπίιπεδο τiίς ϋπαρξης. 
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Μέ6α δτiς; παρου6ες; 6UνΒ:iίκες; αύτο· εΙναι λιγάκι κοινότοπο. Το ού-

6Ια6ηκο δίδαwα της; λαϊκiίς; τέχνης: βγαίνει όπο το, γεγονος οη 

λεηουργεϊ 6CΙΥ ενα άναπό5παι5το μέρος τfί.ς δλης: ϋπαρξης κ1 οη δ 

ανθpωΠΟς δεν θα επρεηε VQ Πpα);]lατώνεΙ TOV έαυτό του 6QV καλ

ληέχνη, άλλα δη ό καλληέχνης θα εηρεπε να πραγ,ματώνε1 το:ν 

έαυτό του 6αν ανθρωπος:. 

Στον 6ύγχρονο κοομο καί iδ1αίτερα 6τiς: άναmυγμένες καmταλ1-

6Τ1κες; χωpες;, καθως ΚαJ. 6τiς: χω.pες ΠΟυ βpί6KOVTQl 6ε έπανα6ΤQ

ηκ1\ περίοδο έμφανίζσνται iίδη 5υμπτώp.ατα, 6ημ·εϊα καθαρα αύτfί.ς 

τfίς; μεταμόρφω6ης:. Oi δυνατ6mτες: για το ξεπέpα6μG του παραδο-
6Ιακου δ1χα6μου όλοένα, καi αύξαίνουν. Τα 6υιμmώματα δε αύτα 

δεν παρουο1άζοντ01 6HJ έπiπεδο μόνο τiίς; 6υνείδn6ης:, άλλα καi τiίς; 
ϊδ10ις: τfίς πραwαηκότητας. 'Ένα μεγάλο μέρος; του αγώνα που δ1ε

ξάγετ01 6τα πλαί61α τfί.ς; 6ύγχρονης; τέχνης: εχε1 6αν 6vόχο την δη

μοκραηκοποίη6η τiί.ς; τέχνης;. Ποιά αλλη 6ημα6ία εχει ό αγώνας 

ΠΟ\J γίνεται 6ήμ,ερα ένάνηα 6τους; περ1οp1δμους; του ΟΙ6θηηκου γού-

6του, ένάνηα 6η\ν τέχνη των μουδείων κι ένάνηα 6Ώι δ1αχωp16Τl

κη γρα,μμ~\ μεταξυ καλληέχνn καi KOIVOU; Π010 εΙναι το νόημα τfiς; 

«όμορφ16ς» 6ήμερα καi που βpί6κετα.1 6τiς; γραφ1κες; παpα6τά6εlς 

ΠΟυ 6τολiζουν τα ΚΟ>V6•ερβοκούηα, 6TQ 6ΚεΠά6ματα των 6ΚΟUΠΙδΟ
τενεκέδων η 6τα μπ1χλ1μπίδ1α των μ1κροπωλείων; 

Ύπάρχε1 6ήμερα ή τά6n να άμψ16βητουμε ακόμα καi η\ν αiώνια 

αξία του εργου τέχνης. Το ν6ημα όρ15μένων εργων γλυπηκfίς; άπο 

κομμάηα πάγου ΠΟυ ΕΧΟUν έμφαn6θεi δε προοφατες; έκθέ6εΙς: ΚΟΙ 

τα όποια λυώνσυν n\v ωρα, που τα βλέπουν oi Θεατές;, δεν εΙναι τό
οο δη ή τέχνη πάει να έξαφαν15θεϊ, 060 οη ό Ηεατης έξαφανΚε

ται. Π01ά αλλω6τε αξία εχε1 ΠΙΩ ενα εργο τέχνης 6QV κάη που δεν 

μπορεί να αναπαραχθεί; Oi άφί66ες; 6Tl1V ού6ία εχουν η\ν i'δια 

άξίά με το πρωτότU'Πο. Κι ακόμα τί θα λέγατε για τiς; πολλαπλες; 

κόπιες; ένας κα.i του ϊδ1συ φίλμ; Μήπως; αύη\ Ιί ανάγκη να ξεπε

ράοουν τα ορια της; τέχνης: τfίς έλiτ δεν κάνει πολλους; ζωγράφουι; 

να δέχοντω όποιονδήποτε, Kl OXl μόΥΟ τους; μαθητές τους, να 6Uμ
μετέχει 5η\ν όλοκλήρω6η ένας πίνακά τους; Την i'δ1α άκριβως; 
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6τά6n βλέηουμ•ε VCl τηροϋν Kill όρ15μένο1 δUVθέτες:, των όηοfων τα 
εργα αφήνουν μεγάλα ηεριθωρω για δ1GJφορετικ1\ έκτέλε6η. Ύπάp
χε1 γεν1κως: μια τά6η 6ΤΠV 6ύγχρονη τέχνη να κάνε~ τον θεατiι να 

6υp.μετά6χε1 δλο καί ηερ166ότερο δτην καλληεχν1κrι δημιουργία. 

Κι αν ό θlεατiις: 6υpμετέχε1 δλο καi περ166ότ,ερο δε ποιό 6ημεiο 

ακρ1βως: θα 6ταματή6εl; Στο τέλος: θα πάψε! να εΙναι ΠΙΟ. θεατής:. 

Αυτο θα εΙναι ή λογ1κiι κατάληξη αύτfίς του τfίς: πορείας. ΕΙνα1 μιcι 

Τάυη κολλεκηβίδτικη καi υυγχρόνως ατομικ1611κή. 'Αηο η\ν 611-
γμiι που δεχόμαδτε την δυνατότητα 6υp.μετοχfί~ δλων αποδεχό

μαδτε έπί6nς καi την δυνατότητα τfίς: ατομικiίς δημ1ουργ1κότητ0<;; 

6CI.V μια iδ1ότητα Που εχοιψε ολοι. 

υοταν ό Γκροτόφ6Κl λέει πως: το θέα,τρο δήμερα πρέπει να γίνει 

τέχνη της μειονότητας:, κάνει υίγουρα λάθος. Ή iδέα του <<φτωχοu 

του θεάτρου» προδίδει μια ακραία έκλέπτυνυη, ενα θέατρο που δε\' 

εχε1 ανάγκη απο δευτερογενfί θεατρικα 610IXEIQ οπως: ΚΟU6τΟ1JΊΠα, 
6Κηνικά, μακιγιαζ κ.λπ. Αυτο 6ημαίνει δτι oi ύλικες: ανάγκες: του 

περωρίζονται 6το έλάχι6το κι δη άn' αύη\ τη 6κοπια μnοροϋμε ο

λοι να κάνουμε θέατρο. Kai το γεγονος: μάλι6τα δη το κοινο τοϋ 
θεάτρου δλο καi λ1γοοτεύε1 6η:μαίνει δη oi υυνθiίκες: εχουν ώριμά-
6ε1 για να μεταβληθεί 5' ενα πραγμαηκα μα{Ίκο θέατρο. "Ιυως: η 

τραγωδία του Θεάτρου να βpίδκεται ακριβώς: 610 γεγονος δη εφθα
υε 5' αι'ττο το 5η,μεiο πολυ γρήγορα. 

Στην Ευρώπη ή παλ~α κουλτούρα δείχνει έντελως: ανίκανη να δώ-

6ει μιαν άπάντn6n 6τα προβλήματα τ:fiς τέχνης:. Σ η'ιν πραγματι

κότητα 11 Ευρώπη 000 η\ν μια δεν μπορεί να 6Uνεχίδε1 να κινεί
ται υτο παραδοδlακό της δρόμο κι άπο η'ιν αλλn δεν εΙναι iκανι'ι 

να βρεi εναν OU61Q6TlKQ καινούργιο δρόμο. Δεν εΙναι πια iκανiι 

να δώδεΙ υτον κοομο εναν κα,ινσύργιο iομό, άλλα κι οϋτε μnορεi 

να τελε1ώοε1 μ' δλους: τους iυμους: μια καi καλή. Γι' αύτο καi Πl

δτεύουμε δn εχει φτάδει 11 ωρα των ίmανάπτυχτων να γίνουμε 
oi φορεϊς της: νέας: κουλτούρας:. Αύτος: εΙναι ό μεγαλύτερός: μας 

κίνδυνοι;: καi ό μεγαλύτερός: μας πεφαδμός:. Σ' αύτο το οημεϊο φαί

νετω ό 6ππορτουν1ομος όριομένων ανθρώπων του Τρίτου Κόδμου : 
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λόγω της τεχν1κfiς καi έπ15τημονικfiς όπ15θοδρόμη5ης; και τiίς ά" 

δύναμης παρουδίας των μαζών ιμας δτr'ιν κ01νων1κ1\ ζωή, oi λαοί 
μας δεν μπορουν ν' άνηδρουν Παρα μόνο ,με παραδοσιακο τpόiΠΟ 

δτr'ιν κουλτούρα τfίς έλίτ, που δημαίνει να n\v έπιβεβωώvουν 6CJ.V 
iδέα καi οαv πρακτική. "Ετδl εΙναι πολυ mθανο ό πραγμαηκος λό

γος τfίς έmτυχίας που εχουν όρι6μένα λογοτεχνικά μας εργα καί 

φiλμ οτ:ι\v Ευρώπη να όφείλεται άπλα καi μόνο 6τr'ιν έξωηκr'ι vο

οταλ γία που προκαλουν 6τους Εύρωπαίους. Σε τελευταία άνάλυ6n 

ό Ευρωπαιος δεν εχε1 αλλη Ευρώπη για να 6Τραφεϊ. 

Ό τρίτος λόγος, ό 6nμανηκώτερος ωτ' ολους, εΙναι ή πα,ρου6ία της 

Έπανά6Ταοnς δτr'ι χώρα, μας τόοο εvτοvα 060 πιθαvο rrουθενα. άλ
λου. Ή Έrrανά6ΤΟ6η κάrvε1 δυνατ:ι\ αυτ:ι\v τr'ιν αλλη λύ6η, που 6η

μαίνε1 να πάψει πια ή τέχνη να ,εΙvαι ΤΟ μονοπώλειο μιας; όρ16μέ

νη,ς; μειονότητας. Ή έπαναδταηκ:ι\ πράξη εΙναι ή μόνη που κάνει 

δυναη\ τr'ιν πλήρη κι έλεύθερη παρουδία των μαζών. Κι αυτ:ι\ ή 

πλήρη κι έλεύθερη πα,ρου6ία των μαζών θα 6nιμάνει η\ν όρ15ηκ:ι\ 

έξαφάν16n της; οτεγανfiς δ1αφοροποίηδης τfίς κοινωνίας οε τάξεις 

καi ηύιματα. Γι' αυτον το, λόγο ~ί Έπανά6ΤQ6Π εΙναι για 11ας; ή ύ

ψnλότερη εκφραοη της κουλτούρας, διόη θα καταλύοε1 η\ν τέχνη 

Gαν μια άπο6.Πα6μαηκr\ δραοτnριότητα του άνθρώπου. 

Ποιό θα iίταν ή έπίδραοη αύτου 5το κουβανέζικο κινημτατογpάφο 

εiδικώτερα; Παραδόξως έμεϊς νομίί,ουμε οτι θα εΙναι lfl.G καινούρ
για ποιηηκr'ι καi οχ1 πολ1η5μικ:ι\ πολιτική. Μια ποιηnκr\ πολπικι\ 

της όrrοίας εργο Θα εΙvαι ή αυτοκτονία καi ή έξαφάνιοή της 6ClV 
τέτοια. Συγχρόνως αλλες; καλλπεχνικες άνηλι\ψεις; θα δυνεχίοουν 

να ύπάρχουν, άvτιλήψεΙ<;; που θα δυνεχίζουν να εΙναι άποδοnκες 

άπο πολπ16μ1κfiς πλευρας, ά:κρ16ως δπως θα δυνεχίοουν να ύnάρ

χουν ή ,μικρ:ι\ άγροηκr\ iδιοκτηοία καi ή θρηοκεία. 

'.Ωδτόοο 5το έπίπεδο τfίς πολ1η5μ1κfiς πολπικfiς; εΙναι βέβαιο δη άν

ημετωπίζΌυμε fνα οοβαρο πρόβλημα, το πρόβλημα της; κινnματο

yραφικης δχολiίς;. ΕΙναι 6ω6το να 6Uνεχίοουμ-ε να δnμιουρ,γουμε 

cl.δικου<;; 6TOV ΚΙνnμα;τογράφο; Προς; το παρον αυτδ δεfχγ;ει άνα-
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πόφευκτο. Kai πο1ό εΙνω το όρυχεϊο η\ν διάνυξη τοϋ &ποίου πρέ
πει να 5,υνεχiοου,με; Ή Σχολiι Τέχνης καi Άνθρωπιοηκων Σπου

δών 6το Πανεm6τήμω; Μήπως θα ε:πρεπε να διερωτηθοϋμε αν oi 
μέρες αύτοu του σχολείου θα.πρεπε να λιγοοτέψουν; Τί έmδιώκου

με μέ6ω τfiς Σχολfiς Τέχνης καi Άνθριιπη5ηκων Σπουδών; Μή

πως mθανους μέλλοντες καλλιτέχνες; 'Ή ενα μελλονηκο έξειδι

κευμένο κοινό; θα επρεηε να θiέ60UΙJ1ε το πρόβλημα αν μποροϋμι: 

να καταργήοουμε η\ν διάκρ16η άνάμεοα δε καλληεχνικiι καi έπι

δτημονικiι παιδεία. 'Απο ποϋ ελκει ή καλληεχνικiι παιδεία αύτο 

το γόητρο; Πως 6Uνέβn το γόητρό της να καλύψει την δλη εννοια 

τfiς κουλτούρας; 

Πιθανο βέβαια να όφείλεται δτο τεροοηο γόητρο που χαίρει το 

πνεϋμα οε βάρος το,ϋ 6ώματος. Ή καλληεχνικiι παιδεία θεωρήθηκε 

πάντα 6αν το πνευμαηκο μέρος τiίς κοινωνίας καi ή ~ηδτημονικiι 

παιδεία οαν το οωμαηκό της μέρος. Ί-Ι παραδο61ακiι καταπίεδη τοϋ 

6ώματος, τiίς ύλ1κiίς (ωiίς καi των 5υγκεκριμένων προβλημάτων 

της όφειλόταν έπί6ης 6Tf\V iδέα δη τα πνευμαηκα πράγματα εΙναι 
άνώτερα,, έκλεκτότερα, δσβαρότερα καi βαθύτερα άπο τα υλικά. 

θα πρέπει να καταλά.βσυμε πια πως ΤΟ οωμαηκο εΙναι έξίοου έκλε

κτο καi πως 11 ύλικ1\ ί,ωι\ έξί6ου ώραία. θα πρέπει ν' άντιλnφθοϋ

με δη 5η\ν πραγματικότητα ή ψυχι\ βpί6κεται μέοα 6ΤΟ οωμα άκρι

βως δπως το πνευμα μέ6α 5.η\ν ύλικι\ ί,ωη καi για να μιλήοουμε 

με QU6τηρα καλληεχνικους δρσυς, Jί συδΙQ, βρίοκεται 6ΤΠV έmφά

νε1α, το περ1εχόμενο 5111 μορφή. 

Πρέπει να άπαηή6ουμε λ01πον oi μέλλοντες 6Πουδαδτες καi κατα 
ουνέ~πεια oi μέλλοντες φιλμουργοi να εΙναι πραγμαηκοi έmοτή

μονες ( χωρiς φυ51κα να πάψουν να εΙναι καi φιλμουργοί), πρα
γμαηκοi κοιvων1ολόγοι, γιατροί, οiκοvομολόγοι, άγρονόμοι κτλ. Και 

ουγχρόνως θα εΠp·εΠε να εχουμε η\ν Ϊδια άξίωοη Kl άπ' τους KQ.· 

λύτερους έργάτες των παραγωγικών μας μονάδων, τους έργάτες 

έκείνου,ς που έπηuγχάνουν τα καλύτερα άποτελέδματα άπο πολι

τικiίς καi πvευμαηκfiς πλευρας. Δεν εΙναι δυνατο ν' ά1ναιπτύξουμε 

το γοϋοτο των μαζων δταν έξακολουθεϊ να υπάρχει ή διαφορα άνά-
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p;ε6α Gτiς δύο κουλτουρ,ες καi δταν oi μάζες δεν εΙναι oi πραγμα
ηκοi κύρ·ω1 των- μέGων καλληεχνικfiς παραγωγiί,ς. 

Ή Έπανά6Τα6η εχε1 άηελευθερώ5ε1 το καλληεχVΙΚΟ τμfiμα τfίς Κ'Οl

νωνίας μας. ΕΙναι λογικο τώ·ρα bμείς να Gυμβάλλουμε 6·η\ν άπε

λευθέρωGη των iδ1ωηκων μέGων καλληεχν1κfίς παραγωγfίς. Ή 

νέα Κ1νηματογραφ1κ1\ πο1ηηκ1\ θα εΙναι πρiν άπο κάθεη a.λλο μ1α 

6Τpατευμένη ΠΟΙnηκή, μια 6τpαιτευμένn τέχνη, ενας 6UVειδητος καi 

&τοφα616τικα 5τρατευμένος κ1νnματογράφσς, δηλαδη ενας ά:rελ~\ς 

κ1νnματογράφος. 'Αδέδμευτη τέχνη Gαν μια πλήρως πραγματωμέ

νη αi6θnηκ1\ δpα6τnρ1ότnτα μπορεί να ύπάρξει μόνο δτα,ν ό ϊδ1ος ό 

λαος κάνει τέχνη. 

Το μοτίβο τοϋ άτελfί κ1νn:ματσγράφου ( που δεν εΙναι δ1κfίς μας 

bπ1νόn6nς διόη iίδη προϋπfίρχε) εΙναι δπως θα.λεγε ό Γκλάουμπερ 

Ρόδα: «Δεν μας ένδιαφέρουν τα προβλήματα της νεύρω6nς, μδ.ς 

ένδιαφέρουν τα πρσβλή,ματα τfίς δ1αύγε1ας>>. Ή τέχνη δεν εχει πιu 

άνάγκn τον νευρωτικο καi τα προβλήματά του. Ό νευρωηκος αν

τίθετα εΙνω έκείνος που 6υνεχίζε1 να χρειάζεται την τέχνη κι ό ό

ποiος βpί6κει 5' αύη\ν μιαν άνακούφιδη, .n δπως θάλεγε ό Φρόϋντ, 
μιαν <<έξύψωGn» των προβλημάτων του. Ό νευρωηκος μrrορεi να 

κάνει τέχνη. άλλα 1\ τέχνη δεν εχει κανένα λόγο να κάνει νευρω
ηκούς. ΕΙναι γνω6ΤΙ1 Π ΟJΊΟψn δη Π τέχνη άφορα OXl τον ύγη\ 
άλλα τον αρpω6το, ΟΧι το,ν φυ6Ιολογικο ανθpωιΠΟ άλλα το,ν αψύ6ι

ΚΟ, οχι έκείναν που άγωνίί,εται, άλλα έκεϊνον που θρηνεί, OXl το 
καθαρο μυαλο άλλα το νευρωηκό. Ό άτελης κινηματογράφος θέ

τει το πρόβλημα διαφορετικά. Πιδτεύουμε περ166ότερο 6το,ν αρρω-

6το ανθρωπο παpα δτον ύγιη έπειδη η\ν αλήθεια, του την πληρώνει 

με πόνους. 'Αλλα πόν01 καi τέχνη δεν εΙναι 6υνώνυp.α. Έξακο .. 
λουθεi να ύπάρχει ακόμα ενα ρε~Ί,μα δτiι 5ύγχρονn τέχνη ( άναμφ1-
66ήτητα υυνδεδεμένο με η\ν χριGηανικη παράδοοη) που ταυτίςει 

η\ν οοβαρότnτα με τον πόνο. Το φάrντα6μα τiίι;: Μαργαρίτας Γκω

ηε 5τ01χειώνε1 ακόμα δήμερα τον καλλιτεχν1κο κόδμο. Μονάχα 

δτο προοωπο που ύποφέρει άναγνωρίζουμ·ε η\ν δυνατότητα να εΙ

ναι αύθενηκό, οοβαρο καi ειλικρινές. Ό 'Α τελι\ι;: Κ1νηματογράφος 
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θα πρέπε1 ν' άνnταχθεϊ 6' αιύτ1\ν την παράδοοη. Σε τελευταία άνά-· 
λυ6η, οΧΙ μόνο τα πωδ1ά, άλλα καi oi ένήλ1κες εχουν άνάγκη να
νω εύτυΧΙ6pένο1. 

Ό Άτελr\ς Κ1νη11ατογράφος βρίδκει μεταξυ αύτων που άγωνί(ον

τω ενα κωνούργrο κοrνό. Τα προ6λήματα του KOIVOU αύτου τροφο
δοτουν η\ν θεμαnκή του. Ύγη\ς γ~α τον Άτελn Κ~νηματογράφο 

εlναι έκεϊνος που 6κέφτετα1 καi αi6θάνεται δη ςiί 6' εναν κοομu 
που μηορεϊ ν' άλλάξε1 καi που παρα τiς δυ6κολίες καi τα προβλή

ματα εlνω πε16μένος δη μιΠορεϊ να 5υμβάλλε1 5τiιν έπαναδτατική 

του μεταμ6ρφω6η. Ό 'Α τελnς Κ1νηματογράφος δεν εχε~ άνάγκη 

να παλαfψεΙ γ1α ν' αηοκτή6εΙ ενα <<ΚΟΙVό». Στην πραγμα,ηκότητα 

ύπάιρχε1 μεγαλύτερο <<KOIVO» γ1α εναν τέτο10 κινηματογράφο παρα 
φ1λμουργοi γ1α το, «κ01νό». 

Τί μδς ζητάε1 αύτο το κα1νούργ10 κοrνό; Μήπως μ1α τέχνη δλο ήθι

κα παραδείγματα αξια προς μίrμηδη; 'Όχι, ό ανθρωηος εlνω κάη 

περ166ότερο άπο μιμητής, εlνω δημ1ουργός. Έπ1πλέον τα ήθικα 

παραδείγματα εΙναι κάη που θα πρέπε1 μδλλον να πάρουμε παρα 

να δώ6ου~p.ε. Μήπως μας ςητάε1 ενα κ1νηματογράφο - καταγγελία; 

Ναι καi ΟΧΙ. 'Όχι, αν i\ καταγγελία άπευθύνετω δε αλλους ΚΙ αν 
εΙναι τέτσια ω6τε αύτοi που δεν εΙνω 6τον άγώνα να μας ουμπαθή-

60UV και να 6υνε1δητσπο1ηθουν. Ναί. αν 11 καταγγελία λεηουργεϊ 
6αV Πληροφορία, 6QV τεκμηρίω6η καi 6QV ενα άκόμα δπλο στον α
γώνα αύτων που iίδη παλεύουν. 

Ύηο5τηρίζΌυμε δη ό 'Α τελι\ς Κ1νηματογράφος όφείλε1 περ16οοτε

ρο άπο κάθεn αλλο να άναλύε1 τα προβλήματα. Αύτο 5ημαίνε1 Πωί, 

θα πρέπε1 να εlναι το αντίθετο άπο τον κ1νnματογράφο έκεϊνο που 

εχει 6αV άρχr\ να ύμνολογεΪ τα άποτελέδματα, άντίθετος 000 fνα\' 
αύτ,άρεδΚΟ καi χαμένο 6ε δτΟΧQδμους ΚΙVΠpατογράψο, αντίθετος 

ώτο ενα κ~νημαmγράφο που εiκονογραφεϊ αi6θnτ1κως iδέιες καi εν

νο1ες που δλοι iίδη γνωρί(ουμε, ενα εΙδος ναρΚ16616pοu άπομακρυ-

6ΙJ.1'έινου άπο το πεδίο της μάχης. 
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Το να δείξεις: ενα μηχανιιψο δεν εΙναι άκριβως: το ϊδιο 6CJ.V να 
άναλύεις: η\ν λειτουργία του. Άνάλυ6η, με η\ν παραδοοιακι\ εν

νοια τiίς: λέξης, Gnμαιίνει πάντα να κάνεις: μια κλε~6η\ καi όp16ηκ1\ 

κρί6η. Το να αναλύ6εις: ενα πρόβλημα 6ημαίνει ΟΧΙ να δείξεις αύ

το ΤΟ 1δ10 Πάνω 6η\ν Πορεία τοϋ 6Χημαη6μΟU του, άλλα VCl το δεί
ξε1ς: μέδα όπο κρίυειι;: που προϋπάρχουν αύτiίς: τiίς: 6.νάλυ6ηι;:. Ά

νάλU6η 6nιμαίνε1 να αφαφεϊς άπο n\v 6.ρχη κάθε δυνατότητα όιπο 
τον θεαη\ να κάνει ό ϊδ10ς: η\ν ανάλυ6η. Το να δείξε1ι;: η\ν δ1αδι

κα6ία ένας Προ6λήματοι;: 6Π1J1αίνε1 να το θέ6εlς ύπο ΚplδΠ χωρiς VCl 
εχεις: ετο~μn την άπάντnοη fuτo, την 6.ρχή. Το να δείξεις: η\ν δια

δικαδία ένος: προβλήματος: εΙναι 6ClV να δείχνε1ς την ποριεία των 
εiδήδεων χωρiς: Gχόλια· εΙναι 6αν να δείχνεις: την διάρθρωδn κά

ποιας πλnροφορίαι;: χωρiς: τεχνnη\ 6.ξιολόγη6n. Το ύποκε~μενικο 

Gτοιχεiο εγκεπαι 6η\ν έκλογiι του προβλiιματσς: που βα6ίζετω Gτο 

ενδιαφέρον του κοινού, το όποiσ εΙναι το ruρa.γμαηκο, ύποκείμενο· 

το δε αντικεψεVΙΚΟ 6το1:χ,εiΌ 6mV Παρου6ία6Π τiίς: διαδικα6ίας 6ΧΠ
μαη6μου τοϋ προβλήματος:, πραγμα που εΙναι το ανηκείμ,ενο. 

Ό 'Α τελiις: Κ1νnματοrγρ,άφος: μπορεϊ έπί6nι;: να εΙνω πnγη εύχα

ρί6τη6nς: τόοο για τον φιλμουργο 060 καi για τον νέο θΙεατή. Oi 
άγωνι6τες: δεν αγωνίζονται 6τα Περιθώρια τiίς: ζωiίς:, άλλα μέδα 5' 

αύτή. Ό αγώνας: εΙναι ή ζωη καi ά.ντί6τροφα. Δεν ά.γων1ζόμα5τε 

για να χαρούμε η\ν ζω:r\ «αργότερα». Ό αγώνας: άηαιτεϊ μια όρ,γά

νωδn που εΙνω ή όρ,γάνω6η τiίς: ϊδ1ας τiίς: ζωfίς:. 'Ακόμα καi δτην 

ΠΙΟ ακραία περίπτω6n τοϋ γενικού κa.i αμε6ΟU πολέιμσυ, ή ζωiι όρ

γανώνεται Gε 6.ντ16τοιχία με η\ν όργάΥωδη τοϋ πολέ,μου. 'Έτ61 καi 

6πι ζωή, δπως: καi 6τους αγωνες: ,ύπάρχει το κόθεη ακόμα καi ή 

χαρά. Ό 'Α τελλς: Κινηματογράφος: πρέπει ν' άρχί6ε1 δουλεια 6μέ-

6ω<;; 6ε 6υνερ,γα6ία με τους: κσινωνιολόγους:, τους έπαναδταηκους: 

iιγέτ,ες:, τους: ψυχολόγους:, τους: οiκονομολόγους: κλπ. Έn1πλέον ό 

'Α τελης: Κινηματογράφος απορ·ρίmει την «χείρα βοηθείας» τiίς: κρι

ηκiίς καi θεωρεί ά.ναχρονι6ηκ1\ την λειτουργία των με60λαβnτω,ν. 

Ό 'Α τελης: Κινηματογράφος: δεν ένδ1αφέρετα1 mα για ενα εiδικο 

-γοϋδτο, το λεγόμενο η.χ. <<καλο γοϋ6το». Το εργο ένας καλλιτέχνη 
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δεν άξιολσγεϊται με το κριτήριο τfίς ποιότητας. Το έρώτημα που θέ

τει 6TOV καλληέχνη εΙναι: «Τί κάνεις για να ξεπερά6εις τα δρια 

τfίς καιλλιε_ργnμένnς μειονότητας που μέχρι τώρα εχει προοδωρί

σει τ:r\ν μορφ:r\ του εργσυ 60U>>; 

Ό φιλμουργός, που άκολουθεϊ αύη\ η\ν καινούργια ποιητική. δεν 

θα πρέπει να βλέπει το εργο του δCΙΥ μέ6ο άτομ~κfίς του αύτοπρπ

wάτω6ης. 'Απο δω καi 6Το έξfίς ή δρα6τηριότητά πρέπει να.ναι δια

φορετική. θα πρέπει πρώτα άπ' δλα να θεωρεϊ τον έαυτό του 6Cl\· 
έπαναδτάτn. Ι\1ε μ1α λέξη, Θα ηρέπει να πpο6Παθή6εl να πραγμα

τώδεl τον έα1υτό του 6ClV ανθρωπο· καi OXl μόνο 5ClV καλληέχνη. 

Ό 'Α τελ1\ς Κινηματογράφος δεν ξεχνάει δη ό τελικός του 6κοπος 

εΙναι να εκλείψει 6QV μια νέα ποιητική. Το ζήτημα δεν εΙvαι ν' 

α.ντικατα5τή6Οtη1ε η\ν μία 6ΧΟλ1\ άπο Τ11Υ αλλn, τον ενα -16μο 

άπο τον αλλο, την ποίn6n όπα την άντιποίη6η, άλλα να «κάνουμε 

χίλια λουλούδια να βλα6τή6συν». Το μέλλον ά,~ει 5η\ν λαϊκ:r\ τέ

χνη. Kai δεν προβάλλουμε η\ν λαϊκι\ τέχνη με δημαyωγ1κ1\ ύπε
ρηφάιν-εια καi πανηγυρ15μούς. Την προβάλλοιηιε μδλλον δαν μια 

ο.γρια καταγγελία, 6ClV μια τραγ1κ1\ μαρτυρία του τρόπου με τον 
όποϊΌ oi λαοi μπορουν να δ1ατηρή6ουν την δύναμη τfίς καλλιτεχνι
κfiς τους δημιουργικότητας. Το μέλλον χωρiς αμφιβολία άνfικει 

6Τ11 λαϊκη τέχνη, αν καi δεν Θα.χει ΠΙΩ νόημα~ να η\ν όνομά(οιηιε 

ετ61, .μιας καi τίποτα δεν θ'αναι ΠΙΩ iκανο να παραλύδεl το δημ10υρ

γ1κο ΠΥευμα των ανθρώπων. Ή τέχνη δεν θα έξαφανιδθεϊ. 



lα hora de Zos hornos 

godard soZ.an.as 

ferno:rιdσ so Ζ.αrιαs 

18 





«Κά.θε τί από τίς πρά.ξεις μα.ς ε!να.ι ενα.ς π6λε
μος ενά.ντια. στον ιμπερια.λισμb κα.ί τον μεγά.λο 

έχθρό της ανθρωπ6τητα.ς· τίς Ήνωμένες Πολι

τείες». 

(Che Guevara) 

Τό LA HORA DE LOS HORNOS γυρίστηκε από τό 19165 ώς τό 1967 
στην 'Αργεντινή. 

Στοιχεία. γιά. τούς δημιουργούς της τα.ινία.ς ύπά.ρχουν στό ΦΙΛΜ Ν c 1. 
'Εδώ θα. ήθελα. νά. προσθέσω δτι ό Solanas εκα.νε τη cρωτογρα.ψία. της 
ταινίας κα.ί ό Getino τόν fιχο. 
Μετά. το γύρισμα. όλ6κληρο το ύλικό τραβηγμένο -::ό περισσ6τερο στα. 

16 111111 πέρα.σε στην τρυκέζα. &.cρ' ενός γιά. νά. μεγεθυνθεί στό 35 nιm 
κα.ί &ψ' ετέρου να. α.να.μορcρωθεί. 

Ή δουλειά. στην τρυκέζα. εγιν1ε μέ την διεύθυν·ση του Juan Carlos 

Desanω. Το αρχικό ύλικό fιτα.ν 180 ώρες ψίλμ απ' το όποίο 6γηκ~ ή 

τα.ινία. πού διαρκεί 4 ώρες κα.ί 20 λεπτά.. 

Σ~ν χαμηλώνουν τα. cρώτα. για. v' αρχίσει ή προβολη καμιά εικόνα. δεν 

ερχετα.: να. πέσει σ-:ην οθόνη. Καθώς ή μα.ύρη αμ6ρσα. κυλά.ει, ή ηχητι

κη μπάντα. κά.νει την εμψά.νισή της σε πολύ χαμηλό τόνο μ' εvα. τρο

π,κά.νικο ρυθμό πού ή εντα.σή του σιγά. σιγά ανεβαίνει. Αυτό διαρκεί πά.

νω από δύο λεπτα. κα.ί ή ανυπομονησία. των θεατών εντείνεται. Τ6τε κά.

νουν την εμψiνισή τους στην οθόνη ψευγα.λέες στατικές εικόνες οία.ιου 

χαρακτήρα. είτε εξέγερσης είτε καταπίεσης. 

Κι' ενώ κα.vείς μέχρις εκείνη τη στιγμη δεν ξέρε, τί vά. ύποθέσει μπαί

νει ό αψηγητης κα.ί δίνει μια. κατεύθυγση. CoιnpanieΓos λέει, α.ότη ή 

τα.ινία. δεν εrνα.ι ενα. θέα.μα. γιά. κα.τα.νά.λωση ... καί συv,εχίζ1εt α.ναπτύ

σοvτα.ς τό σκοπό της ταινίας σά.ν μέσον τα.υ,τόχρονης συνειδητοποίησης -
ενεργοποίησης στα πλαίσια. του &.ντιϊμπερια.λιστικοϋ &.γωνα. για. την &.πε

λευθέρωση. Μετά. α.κολΟ'υθουν οί τίτλοι κα.ί τό πρελού'ιτιο της τσ:ινία.ς eα. 

λέγαμε κλείνει με τό τέλος τους. <JΕνα. μικρό σχόλιο πά.λι του &.cρηγητη 

σε μαύρη &..μόρσα. μας εισά.γει σ' α.ότό πού είναι τό κύριο θέμα. του πρώ

του μέρους: Η ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ κα.ί ή ΒΙΑ της. 
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Άπό δGJ καί πέρα ή ταινία παίρνει τό ,δρόμο της, το ορομeι της εκθεσης 

κατά. μέρη χ.α.ί θέμα.τα της σύνολης Άργεντίνικης κα.ί κα.τ' επέκταση 

Λατινοα.μερικά.νικης διά.στα.σης. Σκηνές &π' δλες τίς μοp::ρες της κοι

νωνικής ζωής ερχοντα.ι στήν οθόνη για. νά. σχολιασθοϋν κα.ί νά. κριτι

καριστοϋν. Εικόνες κατά. κύριο λόγο «κλεμένε;>) μάς εκθέτουν δλη τήν 

ά.λυσίδα τGJν θεμάτων α.πό τί; στιγμές της καθημερινής οία.ς ώς τό &νέ

μελο χ.α.ιροσκότωμα τη; ολιγαρχίας με πισίνες καί -χ&μπυ κα.ί τήν πο

λιτική κα.ί πολιτιστική οία. ώς τήν ιμπεριαλιστική εξ±ρτηση, τό σύστη

μα καί τόν ιδεολογικό πόλεμο. 

'Ιδιαίτερη εμψα.ση δίνεται στόν ιδεολογικό πόλεμο χαί τή σχέση του 

με τόν κοινωνιΥ..ό &γώνα.. Άπ' τή μιά. τό μέτωπο τώv Άμεpικάνων κα.ί 

των ύποτpό::ρων τους, τοϋ κράτους κα.ί τGJY μέσων του, τοϋ τύπου κα.ί της 

δια.cρήμισης, τη; παιδείας κα.ί της λeιγοκpισία.ς. 'Απ' τήν αλλη δ Πεpο

νισμός κα.ί ή πα.pά.δοσή του. 

Ώστόσο ή ύπέpτα.τη ι·δεολογική μ.ορ:ρή πού 'Jτοιχεισθετεί τ' ονειpο έ

νός Νέου 'Αvθρώπου κα.ί τόν δρόμο &π' τόν δποίο θά. δδηγηθεί εΙνα.ι δ 

ΓκCι'Jεοά.ρα. μπολιασμένος μ' αρκετά. 'Jτοιχεία. &π' τόν Φα.vόv. 'Εκείνο πού 

εlvαι δύσκολο νά. πιστέψει κα.γείς ·είναι πω; δ «::ρ:ι:σίστα.ς» Περόν κληρ,;ι

δότησε μια. τέτοια. ιδεολογία.. Ή εlκόνα τοϋ Περόν οέ6αια. σά.ν ψα.σίστα. 

είναι μιά. εικό'ια. πού εχουμε εμείς οντα.ς τό'JΟ μα.κρυα απ' τήν 'Αργεντι

νή. Στήv τα.ινία. δμως έψpα.νίζετα.ι οχι μόνο σά.v δ άνθρωπος πού εψερε 

τις λαϊκές μiζε; στό πολιτικό προσκήνιο κα.ί τούς τ.ροσέ1δωσε κα.Α.ορι

στικό ρόλο στίς πολιτικές εξελίξεις, αλλά. κα.ί σά.ν δ α'ιθρωπος πeιύ οργά

νωσε τό προλετα.pιάτeι κα.ί τέλος έξεδιώχθη &πό τήv όλιγα.ρχία πp:Χξι

κοπηματικά.. 

Ό Περόν, δ Γκουεοά.ρα κα.ί δ Φαvόν ·εμφανίζονται αντίκρυ στου~ iποι

κιοκρά.τε; κα.ί τήv όλι γαρ χ ία. 

«Οί θ'εα.τες είναι είτε π ρ ο δ 6 τ ε ς zϊτε δ ε ι λ ο, ί». 

'Γό δεύτερο μέρος δεν εχει τήν μορψική κομψότητα. κα.ί τή ρυθμική έ

νά.ργεια. τοϋ πρώτου. Χωρισμένο crε ,δ,jο μέρη αποτελεί τόv κύριQ κορμό 

της τα.ι'ιία.ς. Τό πρώτο τμήμα του ετνα.ι μιά. &vα.δρομη στη σημαδιακή 

χρονιά. τοϋ '45 δπου οί μάζες εψεραv τόν Περόν στήν iξουσία η δ Περόν 
ηλθε 'Jτήν εξουσία μέσω των μαζών. 

'Από κεί κα.ί πέρα. δ Περονισμός είναι ενα κίvη,μα. με αρκετό εδρος και 
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δυναμικότητα.. Κα.ί πά.λι θέλω νά. σημειώσω •εδώ τήν εκπληξή μου, κα.

tίως πα.ρακολου·θοϋσα. το ψίλμ κι' εολεπα. νσ.. διαγρά.ψετα.ι μέσα. ά.π' τσ.. 

πα.λησ.. €πίκα.φα. κα.ί τσ.. λεγόμενα. τοϋ άφηγητη μια. προσωπικότητα. έν

tελGJς διάφορη ά.πο τήν εικόνα. πουχα. μέχρι τήν στιγμή εκείνη γισ.. τόν 

Περόν. 

Τό πρώτο μέρος τελειώνει μέ τό'ί Μνα.το τοϋ Che GuevaΓa. 'Ένας άμε

ρικανός φωτογράφος κα.οtΧλάει τό πτGJμα. του γισ.. νσ.. τό φωτογραφίσει, 

το πλάνο ακινητεί ύποδηλώνοντας τή σημασία της στιγμής σσ..ν σημείου 

ά.ρχειοθέτισης άπ' τή μιά, διαθήκης άπ' τήν οcλλη. 'Ένα. φωτογραφικό 

πορτραίτο τοϋ Γκουεοάρα γεμίζει τήν οθόνη κα.ί παραμένει επί 2 λε

πτά κοιτώντας στσ.. μάτια τούς θεατές ενώ συγχρόνως ακούγεται δ γνώ

ριμος τροπικάνικος ρυθμός μέ τόν δποίο άρχισε ή τα.ινία. 

Τό δεύτερο μέρος α.ν καί δ γενικός του τίτλος ήταν «ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΕΛΕfΘΕΡΩΣΗ» θα. μποροϋσε να. ονομαστεί και «Χρονικό τοϋ 

Περονισμοϋ». 

Ό Περονισμός εχει δύο περιόδους, Α' απο το '45 ώς το '55, με τόν 

Περο'Ι στήν εξουσία καί Β' από τό '55 ώς το '66, δπου δ περονισμός 

ιiγωνίζετα.ι χωρίς τον Περόν. 'Έιιφαση δίνεται τόσο στήν πρώτη δσο 

κα.ί στή δεύτερη περίοδο γιατί δ περονισμός σύν των cί.λλων ήταν καt ε

να. ισχυρότατο &.ντιαποικιακο σύμβολο. Ό rδιος είχε πεί: «Τό πρόβλη

μα. της Άργεντινης είναι οασικα. πολιτικό. 'Ένας μόvc τρόπος ύπάρχει 

y' ά.ποψευχθεί ή αποικιοποίηση· να. δοflεί ή εξουσία στο λαό». 

'Ενώ τό πρώτο τμημα είναι ή πολιτεία. τοϋ Περόν, το δεύτερο είναι ή 

κατάστα·ση στό «Περονικό) πρ·ολεταρ·ιiτο (χωρίς τον Περόν) δ αγώ

νας καί ή αντίστασή του. Πάρα πολλοί αγωνιστές ανώνυμοι κα.ί επιi)ΥU

μοι &.φανείς κα.ί επιφανείς μιλοϋν για. τον &γωνα τους καί τήν αύξανό

μενη οιαιότητα. πού αυτός προσλαμοάνει καθημερινά. Ή δράση των έρ

yα.τικων συγδικάτων εκτείνεται σ' δλα τα. μέτωπα &πό τα. ά.πλά. προ

παγανδιστικά, ώς τίς καταλήψεις των εργοστασίων. 

Τό τέλος τοϋ δεύτερου μέρους προϋποθέτει να. συνεχιστεί ή συζήτηση 

στήν αίθουσα μεταξύ των θεα.ων. 
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ΒΙΑ ΚΑΙ Α ΠΕΛΕrΘΕΡΩΣΗ είναι δ τίτλος του τρίτου μέpουςt κα.ί 

ά.ψιεpώνετα.ι στον Νέο 'Άνθρωπο που ά.να,,δύετα.ι μέσα. ά.π' α/,τόν τόν ά.

yιί>να. Τό τρίτο μέρος κατα. δάση εγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

ά.νοιχτό ·τόσο στήν 'εξέλιξή του δσο κα.ί στη μοpψή. Άποτελείτσ.ι ά.πό με

pικες συνεντεύξεις, γpά.μμα.τα., κρίσεις κα.ί σχόλια. τόσο αγωνιστών δσο 

καί των ϊοιων των δημιουργών. Στο τέλος γίνεται εκληση προς τους 

θεατες τόσο στο γά, συνεχίσουν τον &γύ)Υα. οσο καί :;το ΥΙΧ προσ:pέpουv 

στοιχεία για. vά συνεχιστεί ή ταινία δντα.ς δ κα.θρέψτης αυτοϋ του &γι,)να. 

'Ένα. τραγούδι ερχεται vά ύπογραμίσει την κα.τά.στα.ση που λέει: 

VIOI,ENZA e LIBERATION 
\TIOLENZA e preparacion 
YIOLENZA e organiration 
\ΤΙΟΙ,ΕΝΖΑ ΑΑ ....... . 

Μπορώ αψο6α. vά πω πώς τό LA HORA DE LOS ΗΟRΝΟΣ εΙvα.ι ή 

μοναδική πολιτική τα.ινία. που εχω δεί. Ή θέση της είναι εντελώς ξε

χωριστή μέσα στήv πλατειά κατηγορία. τύ)Υ «πολιτ•.κώv» ταινιών. Δεν 

είναι ταινία άπλα. πολιτικης θεματολογίας ο1τε πολιτικης iπηχητ:κ6-

τητας είναι τα.ινία έκφορaς πολιτικης συνείδησης με σκοπό τήv πολιτική 

συνειοητοποίηση - ενεργοποίηση. 

Οί προθέσεις της εΙvα.ι σαφείς περισσότερο προς τόv επιδιωκώμεvο σκσrsο 

παρχ στίς 6vτολογικες πα.ρα.τηρήσεις. Ό σκοπός συγκροτεί τον ίδε'1λο

γικό λόγο κα.ί δ ιδεολογικός λόγο; εκφέρεται μα.ζί :ιε τα. στοιχεία. -:οϋ 

πρα.γματικου σά.ν μιά. κατά.σταση ύπό αναίρεση η ύπό &.να.διάρθρωση. 

Γιαυτό κο:ί ή οομη της τα.ιvία.ς δεν είναι μόνο α.ποδια.ρθρωτικη σα.ν κα

ταγγελία iλλά. κα.ί εποικοδομητική σαν παραγωγή. '1{ πολιτικη α.π' τη 

μεριά, της επαvά.στασης εχει στοχαστικό χα.ρα.κτηρα - •Jπάρχει ενας 

σκοπός πέρα. :iπ' τις δυνατότητες τον δποίο τείνει να τ.ρα.γμα.τώσει πpι:;σ

τρέχοvτα.ς σε διαδικασίες. Οί Getino κα.ί Solanas fJλέπου,v τό εθνικό 

πρ66ληι.ια. της Άργεvτιvης vά λύνεται μέσω της 6α.θεια.ς περιψρόνηcrης 

των μοντέλων τοϋ ίμπερια.λισμοu τόσο στον τρόπο ζωής οσο καί σ":ήΥ 

κουλτούρα. Ή «α.ι,:;θητική» τους ή ϊδια είναι επίσης μιά. 6α.θεισ. πεpι

ψρόvηση της αισθητικης ετσι δπως νοείται στόν Άσ-:ικό Δυτικό κόσμο, 

σσ.v δ κόσμος της δμορψιας. 
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Πρέπει ν' ά.παλλαγοϋμε &.π' τό σύμπλεγμα της ομορφιάς αότου του εό

νουχιστικοϋ παράγοντα της κρίσης και στή θέση του vα. ορθώσουμε μια. 

ά.ντιαισθητική. 

Χρέ()ς αύτης της ά.ντιαισθητικης πρέπει ν&.ναι ή &π6οοση Ιjτό πραγμα

τικό της όντότητάς του σα.ν τέτοιο και ή &.πελευθέρωση της κριτικης 

σιw:εί-δησης μέσα στό πραγμ.ατικό και ί-στορικο πλαίσ:c. 

Το ενδιαφέρον δέ:ν είναι ή μετάδοση μιας ιδέας γι' αυτό πού φαίνεται 

να.ναι τό πραγματικο &.λλα. οί πραγματικές σχέσεις μέσα στίς δποίες ζοϋ

με κα.ί θ·έλουμε να. τίς &.λλά:ξουμε. 'Έτσι το φιλμ μπορϊί vά. γίνει εvα μέ

σο αντανάκλασης της ίστορία.ς καί οί θεατέ:; ενεργητικοί μετα.Ιjχημ7.τι

στές, κοινωνίας, ίστορίας καί φιλμ. 



OCT 4 νιο GΠΙΝΟ 
ffRN4NDO SOL4N4S 

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΡΙΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 



ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Μόλ1ς: πρiν λίγα χρόν1α θlα φωνόταν δονκ1χωηκη περ1πέτε1α 

Βτiς: άποηαακές:, νεο-απ01κ1ακες: n άκόμn καi 6τiς: ϊδ1ες: τίς: ipπερ1α

λl6ηκες: Χωρες: το να εmχεφή6ΟUV να γupl60UV τα.Ινίες: UVΤΙ-αΠΟl

ΚΙαΚές:, που να εΙνω αντίθετες: παθnηκα η ένεργα δτο· Σ ύ6τnμα. 

Μέχρ1 πρόδψατα, ~Ί τωνία εϊταν 6υνώνυμο με το Ηέαμα. η την ψυ

χαγωγία· με μία λέξη, εϊταν ενα έπi πλέον καταναλωηκο άγαθό. 

Το πεpΙ66ότερο που μ,πόρε6αV να πετύχουν oi τωνίες: εϊταν να δεί
ξουν την παρακμiι των ά6ηκων άξ1ων καi να καταμαρτυρήδουν 

τiιν κ01νων1κη αδ1κία. Πάντοτε, ομως:, άφορουν το άnοτέλε6μα καi 

_ποτε τίς: αίτίες:. Ό κινηματογράφος: ύπnρξε μυθοπο1ηηκος: η 6.νη

Ϊ6τορικός:. 

Κάτω άπ' αύτες: τiς: Gυνθηκες:, σi ταινίες:, που fi.5αv τα αξ1ολογώτε

ρα μέοο έπ1κ01νωνίας: τfίς έποχfίς: μας, προοpί6θnκαν γ~α να iκα

νοπο1ή5ουν μόνο τα iδεολογ1κα καi οiκσνομ1κα 6Uμψέpοντα εκείνων 

που κατέχουν τα μέ6α τfίς: παραγωγfίς καi δ1ανομfίς των των1ων καi 

που ή πλε1ονότnτά τους: εΙνω 6τiς: 'Ηνωμένες: Ποληεϊες:. 
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ΕΥταν δυνατον να ξεπερα6θbϋν αύτες oi δυνθfίκες; Πως μποροϋ
Gαν να γυρ16θσυν τωνίες έλεύθερης KplΠKfiς, οταν το κό6τος ψθό

νει μερικες έκατοντάδες χ1λ1άδες δολλάρια καi το 6ύ6τηιμα διανο

μiίς καί προβολiίς βρί5κετ01 6τα χέρ1α τοϋ άνηπάλοu; Πως μπο -
ροϋ6ε να έξα5φαλ16θεi ή Gυνέχεια της έργα5ίας; Πως μπορουGαν 

να ύπερνικηθοϋν τα μέδα καταπίε6ης καi λογοκρ16ίας που έπ1βόλ

λε1 το 6ύ6τημα; Π<ik μπορουδε να πληωα5θεi το κοινό; Oi έρωτή-
5ε1ς αυτές, ΠΟU θα μπορΟU6αV να Πολλαπλαοια6θοϋν 5' ολες τις 
κατευθύν6ε1ς, όδήγη6αν καi όδηγοϋν ακόμη Πολλοuς 610 6Κεm1-
Κlδμό: <<έπανα6ταηκες τωνίει;: δεν εΙνω δυνατον να παραχθοϋν 

πρiν την έπανά6τα5η»· «χωρiς την ύπο6τήρ1ξη έπανα6τα.πκiί~ πο

λιτικfίς δύναμης, έπαναοταηκες ταινίες n. τέχνη δεν γίνοντω~. 

Το λάθος εΙνω δη άντ~μετωπίί,οuν η\ν JΊραηιαηκότητα καi τίς τω

νίες κατα τον Υδ10 τρόπο, δπως Kl ή μπουρ(οuα(ία.. Τα μοντέλα πα
ραγωγfiς, δ1ανομfiς καi προβολfiς 6Uνέχι(αν να εΙνα1 τα Υδ1α άκρι

βως με έκεiνα τοϋ Χόλλυγοuντ, γιατi oi τωνίες δεν εχοuν γίνει α
κόμη φορέας μ1δς 5αφοϋς διαφοροποίn6ης άνάμε6α 6η\ν ά6ηκη 

iδεολογία καi 511\ν πολιτική. Μία ρεβ1ζ10ν16τικη πολιτική, τέτοια 

δπως έκδnλώνετω με το διάλογο, με τη 6uνύnαρξη καi με τι\ν ύnό

ταξη των έθνικων άνηφά6εων 5' έκεiνες που προοδ1ορίί,οντ01 άπ' 
τον άνταγων15μο δύο μοναδικων μπλοκ -τiίς ΕΣΣΔ καi των Η. 

Π.Α.- εΥταν καi εΙναι ανίκανη να παράγε1 ο,η δήποτε αλλο, έκτος 

άηο ενα κινηματογράφο που λειτουργεί μέ6α. 6το Υδιο το Σύ6τnμα. 

Στην καλλίτερή του περίnτω6η, άηοτελεϊ η\ν «προοδεuηκn>> πτέ

ρυγα τοϋ Κατε5τημέΥου κινηματογρόφοu. Καi άφοϋ θα ταχει πεi 

δλα, ό κινηματογράφος αύτος θαναι καταδ1κα5.μένος να περιμένει 

μέχρις στου λυθεί εiρην1κα ό παγκό6plος: άνταγων16μος προς οφε

λος τοϋ 6Ο61αλ16μοϋ, για να μπορέ5ε1 τότε ν' άλλάξει ποιοτικό. Οί 

τολμηρότερες ΠρΟ6Πάθε1ες των 6Κηνοθετων ΠΟυ έπεχείρηοαν να 

καταλάβουν το φρούριο τοϋ κ1νηματογράφου κατέληξαν, οπως εΙπε 

εϋ5τοχα ό Γκοντάρ, με το να παγ1δεuθοϋν oi Υδ101 oi οκηνοθέτες μέ
οο. 6το φρούριο. 

* * .. 

Τα νεώτερα έρωτήματα που τέθηκαν, ομως, φάνηκαν να δίνουν ύ

π0οχέ6ε1ς. Προέκυψαν άπο νέες iοτορικες ουνθiίκες; 6τiς όποϊες ι'> 
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Κ1νnματογραφ16ΤΙ1<;;, ΟΠως 6Up6αίνε1 6UXVQ με τα μορφωμένα 6τpώ
ματα του Τρίτου Κόδμου, εi'ταν μαλλον ένας «αργοπορημένος»· 

έμφανίζετα.ι δέκα χρόνια μετα την έπανά6τα6n τiίς Κούβας, τον 

πόλεμο του Β1ετναμ καi το παγκόιψΙΟ κίνημα που πήγαζ'ε άστο τiς 

χωρες του Τρίτου ΚόδpΟU. Το άποφα616Τ1ΚΟ γεγονός, που χωρiς 

αύτο δεν μπορου6αν να μπουν τέτοια έρωτήματα, clταν ή ϋπαρ

ξη μα(ων 6ε δ1εθνες έπαναδταηκο έπίπεδο. Μία νέα i6τορ1κι\ κα

τά6τα6n κι fνας νέος ανθρωπος γεννήθηκαν κατα η\ν άνάπτυξn 

των ανη-ιμπερ1αλ16ηκων αγώνων, που cmαιτου6αν μία νέα, έπα

ναδταηκiι 6τά6Π απο τους κ1νnματογρα.ψ16τές. Το έρώτnμα του αν 

εlναι iι οχι δυνατος ένας μαχηηκος κινηματογράφος πρiν η\ν έπα

νά6τα6η ανηκατα6τόθηκε fuτo το έρώτΙllμα αν ένας τέτοιος κινrψα

τογράφος εlναι η οχι αναγκαiο να 6υμβάλει 5τι\ δυνατότητα της έ

πανάοτα6ης. Ή καταφαηκι\ άπάντn6n εϊταν το 6nμεiον αφετηρίας 

6ε πολλες χω.ρες για την άνας'ήτη6n των δυνατοτήτων. Παράδει

γμα εlναι τα Newsrell μία νεο-αpι6τερι\ όμάδα κινnματογpάφου των 
Η.Π.Α. τα Cinegiornali τοϋ κινήματος των 'l ταλων 6Πουδα6των, oi 
ταινίες που γίνονται άnο τα Συνδικάτα του Γαλλικοϋ Κινηματο

γράφου, καθώς κι έκεiνες του αγγλικοϋ καi 'Ιαπωνικού κινήματος 

6Πουδα6των που δλες άποτελοϋν 6υνέχεια καi έξέλιξn τοϋ εργου 

ένος Γιόρις 'Ίβενς η ένος Κρiς Μαρκέρ. Άρκεi να παρατηρή6ουμε 

τiς ταινίες του Σανηάγκο Άλβαρεζ 5τι\ν Κούβα η των διαφόρων 

οκηνοθετων που άνας'ητουν ένα έπανα6ταηκο Λαnνο-αμερικάνικο 

Κινηματογράφο. 

«ΔΙΚΗ ΜΑΣ» ΚΑΙ <<ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ» 

Ή 6U(ήτη6η για το ρόλο των διανοουμένων καi των καλΛιτεχ\Τών 

πρίν την έπανάδταοη πλουτίςει, 6ήμερα, τiς προοπηκες του εργσυ 

των που διανοίγονται παγκό5μια. 'Εν τούτως, ή Gυ(ήτηοη αύτι\ 

διακυμαίνεται ανόμεδα οε δύο πόλους: 5' αύτον που προtείνει VC! 
διατεθουν δλει;: oi πνευμαηκες δpαδτηριότητες 6έ εiδικα πολιτικες 
η πολιτικο-6τραηωτικες λειτουργίες καi αρνείται κάθε προ6ανατο

λι6μο πρα;; τι\ν καλλιτεχνικι\ δημιουργία, με τι\ν iδέα πώς ·μια τέ-
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τοια δημιουργία θα άπορροφηθεί άrπο το Σ ύ6τημα, καi 5' έκείνον 

που διατηρεί η\ δυαδικότητα του διανοούμενου: άπο η\ μία πλευ

ρα ΤΟ «εργο τέχνης», «ΤΟ προνόμιο του ώραίου», που δεν 6Uνδέον

ΤQ1 άναπό6Πα6τα με τiι;: άνάγκει;: τfίι;: έπανα6ταηκfίς πολιηκfίι;: δια

δικα6ίαι;:, καί, άπ' ηΊ.ν αλλn πλευρά, ή πολπικiι πράξη που 6UVI-
6TQTQ1 γενικα 6τ:ι'ιν ύπογραφ:ιΊ. όpι6μένων άνη-ιμπεριαλι6·ΤΙΚων μα

νιψέ6των. Πρακτικά, ή δεύτερη αύηΊ. αποψη 6ημαίνει το διαχωρ1-

5μο μεταξυ πολπηάί.ι;: καi τέχνης. 

Ή παραπάνω πόλω6η 6τηρίζετω, δπωι;: εϊδαμε, έπάνω 5ε δύο πα

ρανοή5ειι;:. Πρώτον, 5η\ν άντίλnψη πώς ή κουλτούρα, ή έm6τήμn, 

ή τέχνη καί ό κινηματογράφοι;: εΙνω δροι έV1αϊο1 καi παγκοομι01, 

καί, δεύτερον, 6TnV άδυναμία να κατανοηθεί ΤΟ γεγονοι;: δη ή έπα
νά6ΤQ6η δεν άρχί(ει με τ:ι\ν κατάληψη Τfίς ΠΟλlΤΙΚfίς έξου5ΙQ(_;; ά

ΠΟ τον irμπεριαλ16μό, άλλα άπσ· τ:ιΊ. 6ηγμ:ι'ι που oi μάζες αiδθάνον
τω τ:ι'ιν άνάγκη τfιι;: άλλαγfίι;: καi που ~ί πνευμαηκ:ιΊ. έμπρο6θοφυ

λακ:ιΊ. άρχίζει να μελετα καi να διεξάγει αύτ:ι'ι τ:ιΊ.ν άλλαγ:ι'ι μέδω 

δpα6τηρ1οτήτων 5τα διάφορα μέτωπα τfίι;: κοινωνικfίι;: καi πολπ16η

κfίι;: (ωfiι;:. 

Κουλτούρα, τέχνη, έπι6τήμn καi κινηματογράφοι;: άνταποκρίνονται 

6ε άνταγωνΙGηκα. 5υμφέροντα των τάξεων. Στiι;: 6υνΘfίκει;: του νεο

αn01κ1Gμου 5υγκρούοντω δύο δ1αφορεηκει;: άντ1λήψε1ι;: τfίι;: κουλ

τούρας, τfίς τέχνης, Τfίς εΠι6Τή,μnς ΚΟΙ του κινηματογράφου: εκεί

νη που έπιβάλλουν oi κυβερνωντει;: καί εκείνη που έκφρά(ει το 
εθνοι;:. Καi ή 6ύγκρου6η αύηΊ. 6υνεχίζει οοο ή έθνικ:ιΊ. άντίληψn δεν 

ταυτίζεται μ' αύηΊ.ν των κυβερνώντων καi 060 διαιωνίζεται μέδω τfίι:; 
βίας το άποικιακο n. νεο-απ01κιακο καθεδτώι;:. Έξ αλλου, ή δυαδι
κότητα δεν μπορεί να ξεπεpα6θιεi καi να όδηγηθεi δε μία ένιαία 

καi παγκό5μ10 κατηγορία, παρα. μόνο δταν oi άνώτερει;: άξίει;: του 

άνθρώπου πεpά5ουν άπο, τ:ιΊ.ν προγραφ:ιΊ. 6τ:ιΊ.ν έπικράτηδη, δταν ή ά

πελευθέρωδη του άνθ'ρώπου γίνει παγκόδμια. Στο δ1ά5τημα αύτu 

θα ύπάρχει Ιί κουλτούρα μας κι ή κουλτούρα τουι;:, το 6ινεμά μαι;: 

καi το 51νεμό τουι;:. Καί έπειδι\ Ιί κουλτούρα μαι;: εΙναι μία ωθnδn 

προι;: την χειpαφέτΜη, θα 6υνεχί(ε1 να ύπόρχει fωι;: δτου ή χει-
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ραφέτηuη γίνει πραγμαηκότητα: μία κουλτούρα άλλαγfiς που Θc.ι 

φέρει pαζί της μια τέχνη, 111α έπι6mpη Kl ενα κινηrpατογράφο αλ

λαγfiς. 

Ή ελλειψη ένημέpω6ης . 6Χεηκα μ' αύτει;; τiι;; δυαδικότητες ό

δηγεi γενικα τους διανcούμενους να έκφράζοντω 6Tl1V ΠερΙΟΧΠ 

τfίι;; έπl6τήμης καi τfίς τέχνης κατα τον τρόπον έκεϊνον άκριβωι;; που 

εχει υiοιθετηθιεϊ παγκό6pΙα απο τiς τάξεις που κυβερνουν τον κό-

5μο, το πολυ - πολυ έπιφέρονται;; μερικες διορθω6εις. Δεν εχουμε 
Πpοχωρήuεl αρκετα 6TI1.V ανάπτυξη έπανα6ταΤΙΚΟU θtεάτpου, άρχι

τεκτοVΙΚfίt;;, iατρικfίς, ψυχολογίας; καi κινηματογράφου, 6η\ν άνά

mυξη μιας κουλτούρας άπο μας καi για μας. Oi διανοούμενοι παίρ
νουν κάθε μία άn' αι'Jτει;; τiς μορφει;; εκφρα5ης 6QV ένότητα Που 
διορθώνεται μέ6α άπο τ:r\ν ϊδια της τr\ν εκφραδη, κι' OXl άπ' εξω, 

βάuει των δικών τους νέων μεθόδων καί μοντέλων. 

Ό ά6τpοναύτης κινnτοπ01εϊ δλο το· έπ15τnμον1κο όπλο6τά61ο του iμ

περιαλι6μου. Ψυχολόγω, γιατροί, πολιτικοί, κωνωνιολόγοι, μαθη

μαηκοi καi καλλπέχνει;;, άκόμn, ρίχνονται 6τ:r\ μελέτη τοϋ κάθε 

η πού, άπο την προνcιμιακι\ θέ6n των δωφόρων εiδικοτήτων, έξυ

πnρετεϊ την προετοψα6ία μίαι;; τροχιακfίς mή6nς :η τfίς αiματοχυ-

6ίας του Βιετνάμ. Σε τελικ:r\ ανάλυδη, δλει;; αύτες oi εiδικότητες 
χpη6ψΟΠΟΙΟύνταΙ έξ 160U για να iκανΟΠΟΙήδΟUV τiς ανάγκες του 
iμπεριαλlδμοϋ. Στο Μπουένος 'Άϊρει;; ό 6τρατος έξερίςωδε τίς 6UV-
01κίει;; τfίς αθλιότητας καi 6Tl1 θέ6η τους εκη6ε «6τpατnγικους οiκι
δpους» κατα ενα πολεοδομικο 6χέδω τέτοιο που να διευκολύνει τι\ 

6Τραηωηκ:r\ έπέμβα6n, δταν αύη\ άπαπηθιεϊ. Oi έπανα5ταηκοi όρ
γανι5μοi EXOUV ελλειψn μετώπων 6τους εiδικουι;; τομεϊς τfίς iατρι
κfίι;;, τfίς μηχανικfίι;;, τfίι;; Ψυχολογίας καi τfί.ς τέχνης του Συ6τή

ματοι;; - να μη μιλήδουμε για η\ν άνάπτυξη τfί.ς έπανα6ταηκfic;: 

iατρικfί.c;:, μnχανικfίς, ψυχολογίας, τέχνης καi κινηματογράφου. Για 

λόγους άποτελε6μαηκότnταc;:, πρέπει να αναγνωpι5θεϊ 5' δλους αύ
τουc;: τους τομείς ή Προτεραιότητα κάθε 6ταδίου - αύτ:r\ Που άπω

τεϊτω για την μάχη τfίς έξου6Ιας Kl αι'Jτι\ ΠΟΙJ χρειάζεται ·pετα η\ν 

έπικράτη6η τfίς έπανά6τα6ηc;:. Παράδειγμα: δημιουργία πολιηκου 
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κρηnρίου ώς δ1αψωτ16pος για η\ν αναγκn να άναλnφθεi ή πόλη 

για η\ν έξου6ία· άξ10ποίη6n δλων των pέ6ων που διαθέτει ή iατρ1κ1\ 

για να Πpσπαpα6Κευά6εl το λαο 6ε iκανΟΠΟΙΠΤΙΚΙl 6τόθpη ύγεία.ς KQI 
ψU6Ικfiς άντοχfίς KQl να τον κατα6τή6εl i::τσψο για. τη διεξαγωγiι 
pαχων 6Ε. άγροηκες η ά6ΤΙΚες (ωνες· 6UVτOV16pO των ένεργειων 
ω6τε να φθάοει Il παραγωγiι τfίς ζάχαρης οε δέκα έκατομμύρια τό
νους, δπως εγινε 6η\ν Κούβα· η δ1αμόρψω6η μιας άρχηεκτον1κfiς 

KQl ένος Πολεοδοpικου σχεδίου iκα.νου να άντέξε1 6τiς pαζικες άε
ρσπορικες έπ1δρομές, που μπορεϊ όποτεδήηοτε να έπιχειρή6ει Ο 

iμπερ1αλ16pός. Ή εiδικiι άνάπτυξn κάθε τομέα καi κάθε περιοχfίς 

μπορεϊ να καλύψει τα κενα που θα δnμιουργηθουν άπο τiιν άπε

λευθερωηκiι πάλη καi να εύθυγραμpί6εl με μεγαλύτερη άποψα61-

6ΤΙΚότnτα το ρόλο των διανοουμένων 5τι\ν έποχή μας. ΕΙναι προ

φανες ΟΤΙ Il έπανα6τQΤΙΚΙl 6τάθμη κουλτούρας Και διαψωΤΙ6pΟυ θα 
έκπλnρωθουν μετα η\ν κατάληψη τfίς ΠΌλΠΙΚfίς έξου6ίας, άλλα 

δεν εΙνω λιγώτερο άλήθ'εια δη iι χρηοψοποίη6n των έπ1οτnμον1-

κων καi καλληεχνικων μέ6ων, μαζι με τα πολη1κο-οτραηωηκα μέ-

6Q, προετοφά{ει το εδαφος για να γίνει Il έπανάοταδη πρα γματι
κότητα καi διευκολύνει τiιν έπίλυ6n των προβλημάτων που θα προ

κύψουν άπο τι\ν κατάληψη τfίς έξουοίας. 

Ό διανοούμενος πρέπει να βρεϊ μέ6α άπο τiιν πράξη του τον χω

ρο 6τον όΠΟΪΟV θα pποpέ6?1 να έκπληρώοεΙ όpθολογ1κα το άποτε

λεοpαηκώτερο εργο. 'Απο η\ 6ηγμ:r\ που θα προοο10ρίοε1 το μέτω

πο τfiς δραοτnριότητάς του, το έπόμενο καθfίκον του εΙνω να δ1ε

ρευνήοε1 με άκρίβε1α, μέοα 5' α.ύτο το μέτωπο, ΠΟΙΟ εΙναι το όχυ

ρο του έχθροϋ και που καi πως πρέπει να άναπτύξει τiς δυνάμεις 

του. Μόνο με μια τέτο1α τραχεια καi δραματική. καθημερ1ν1\ ερευ

να θiα μπορέοει να διαμορφωθεϊ έπαναοταηκiι κουλτούρα, που θα

ναι Λ βάυn για να άναmυχθεϊ, άρχίζ'οντας άπο τώρα, ό νέα;; αν

θρωπος δπως τον προοχεδίαοε ό Τοε - ΟΧΙ ό ανθρωπος των άφω

ρέ6εων, OXl Il «έλευθερία του άνθρώπου•, άλλα lνας αλλος αν
θρωπος που θα βγεϊ άπο τiς οτάχτες του παλιου, άλλοτριωμέγου 

άνθρώπου, δπως εϊμα6τε έμεϊς, καί που ό νέος ανθρωπα;; θα τον 

καταοτρέψει - βάζοντας η\ φωηα άπο τώρα. 
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Ό άντ1-φπερ1αλ16ηκοι;: άγώναι;: των λαών του Τρίτου Κοοpου, κα

θώς: Kl έκεfνων ,που αγωνίζ'οντω pέ6α 6τiς: ipπερ1αλ16Τ1Κες: χώρες, 

άποτελεϊ 6Ιψερα τον αξονα τiίι;: παγκό6μ1αι;: έπανά6τα6nς:. Τρίτα_: 

κινηματογράφοι;: εΙναι, κατα η\ γνώμη μαι;:. ό κ1νnματογράφο<;; που 

αναγνωρίζ'ει 6' αύτσν τον αγώνα η\ 6Πpανηκώτερη ΠΟλΠΙ6Τ1Κή, έ

ΠΙ6τnμονηα\ καi καλλπεχν1κ1\ έκδήλω5η τfίι;: έποχfίς μαι;:. τ:r\ μεγά. 

λn δυνατότητα να οiκοδομηθεϊ pέ5α 6ε κάθε λαό, 6αν 5ημεΙον 6φε

τηρίαι;:, μία απελευθερωμένη ΠpΟ6ωΠ1κότnτα ~ με μία λέξη, αύτο 

που 5υν16τδ τι\ν άπο-απο1κοποίn5n τfiι;: κουλ τούραι;:. 

ΝΕΟ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ή κουλτούρα κι ό κινηιματογράφοι;: εΙνω έθνικά, οχ1 γιατι εντοπί

ζ'οντω pέ6α 6ε όρ16pένα γεωγραψΙΚQ ορ~α, άλλα εφό6ΟV ανταπο

κρίνονται 6τiι;: iδωίτερει;: ανάγκες: ανάπτυξης: καi άπελευθέρω6n~ 

κάθε λαού. Ό κ1νnματογράφοι;: που έπ1κρατεΙ 6ήpερα 5τiι;: χωρει;: 

μαι;: καi που εχει δ1αμορφωθεΙ για να άποδεχθεΙ καi να δ1Καιολο

γή5ε1 τ:nν έξάρτη6η, που εΙνα1 ή αiτία κάθε ύποανάπτυξnς, δεν μπο

ρεϊ VQ κάνει τίποτα αλλο, Παρα εξnρτnμένο KQl ύποανάπτυκτο Kl· 

νηματογράφο. 

Ένω, 6n\v περίοδο τfiι;: πρώτης: i6τορίαι;: ( η τiίι;: προϊ5τορίαι;:) του 

κ1vnματογράφου, ε1ταν δυνατο να μιλαμε για Γερμανικό, 'Ι ταλ1κ&. 

η Σουnδικο κινηματογράφο, 5αφωι;: δ1αφοροπο1ημένο καί άντί6το1-

χο προς τους: εiδικουι;: έθν1κουι;: χαρακτiίρεc;: τfi.ι;: άντί6το1χnc;: χώροι;, 

δήμερα, τέτοιες: δ1αφορει;: εχουν έκλείψει. Τα 6ύνορα 6αρώθiηκαν 

άπο την επέκτα6η του αμερικάVΙΚΟυ iμπερ1αλ16pΟU KQl του ΚlVΠ

pατογραφΙΚΟU μοντέλου που α.ύτσι;: επέβαλλε: τiι;: χολλυγουντ1ανεc;: 

ταινίες. Σήμερα, εΙνω δύ6κολο να βρσυμε 6το, κύκλωμα του έpπο

ρικου κινηματογράφου, περ1λαμβανομένου καi του <<κινηματογρά

φου ποιότηται;:» τό6ο των καπηαλ16ηκων 060 καi των 6Ο61αλ16η

κων χωρών, μία τωνία που να έπιχειρεΙ να ξεφύγει ό.πο τα πρότυ

πα του Χόλλυγουντ. Ή Μέκκα του κ1νnpστογράφου α6κη5ε μία τέ

τοια τερά5ηα έπιρο.r\ ω6τε μνημειώδη εργα, δπωι;: το οοβιεηκο «Πο-
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λεμος καi Εiρ{ινη» του Μπονταρτοούκ, να άποτελουν έξ Ϊ6ου μνn

με1ώδη παραδείγματα ύποταγfίς 5' δλους τους κανόνες που έπέ

βαλε το άμερ1κάν1κο ωνεμα ( δσμή, γλώ66Q κ.λ.π) καί, κατα δυνέ

ΠεΙα, καi δτiς iδέες του. 

Ή πpο6αρμογ1'ι του κ1νηματογράφου 6τα άιμερ1κάνικα μοντέλα, ε-

6τω κ~' άπ' την αποψη τfίς μορφfίς, τfίς γ λώ66ας, όδηγεϊ 6η\ν υiο

θέτnδη των iδεολογικων πλα16ίων που διαμορφώνουν α.ύη\ν άκρ1-

βωι;; τη γ λώ66Q Kl OXl αλλη. 'Ακόμη Kl' ή οiκε1οποίn6η μοντέλων 
που εiνω μόνο τεχν1κά, β10μnχαν1κά, έπ15τημον1κά. κ.λ.π. όδηγεϊ 

δε μία κατά6τα6η iδεολογ1κfίς έξάρτηως, έξ αiτίας του γεγονότος 

δη ό κ1νη1ωτογράφος εiνω μεν β1ομηχανία. που δωφέρει δμως 

άπο τiς αλλες βωμηχανίες κατα το δη δημ1ουργήθηκε καi οργα

νώθηκε με το 6ΚΟΠΟ να μεταδίδει όp16μένες iδ'εολογίες. Ή κάμε
ρα των 35 χλ6τ., τα 24 καρρε το δευτερόλεπτο, το βολταϊκο τόξο καi 

ή έμπορ1κη αϊθ1ου6α προβολfίς γ1α το κωνόν, δεν έπ1νοήθηκαν γ1α 

να μεταβ1βά(ουν τυχαϊα μία όπο1αδήποτε iδεολογία, άλλα για \'Q 
iκανοπωουν, κατα πρώτ16το λόγο, τiς ανάγκες έκπολη15μου καi 

ιrιυχαγωγίας μίας εiδ1κfίς iδεολογία.ς καi ένος εiδ1κου κοομο-ειδώ

λου: έκείνου Που έκΠpΟδωΠεΪ το αμερ1κάν1κο Πι6τωηκο κεφάλωο. 

Ή μnxaV16T1Kll. αντίληψη που βλέπε~ τον κινηματογράφο ώς ενα 

θέαμα προβαλλόμενο 6ε εύρύχωρες αϊθου6ες με τυποπ01ημένη 

διάρκεια Προβσλ.fίς Καl με θέματα έρμηηκα κλε15τά, ΠΟυ γεΥνΙΟϋ\'

τω καi πεΘαίνουν 5η\ν 68'όνη iκανσποιουν βέβαια τα έ,μπορ1κα 6υμ

φέροντα των έτωρε1ων παραγωγfίς, άλλα παράλληλα όδηγεϊ έπί-

6ης 5τ:rιγ άπορρόφηδη μορφων του Q6TlKOU κοομοείδωλου που απο
τελεί 6UVέXεlQ τfίς τέχνης του 19ου αiώνα, KQTQ την οποίαν Ο UV
θρωπος δεν κατανοείται 60.V κάτι που εχει Tll.V Ικανότητα VQ δ1ψl

ο,υργεi εγκυpη 16ΤΟpία, άλλα Παθητικά, 6QV αντικείμενο Που κατα
ναλώνε1, Που του έππpέπετω μόνο να δ1αβάζ°ε1 την Ι6τοpία, να η\ 

θεδ.τω, να τiΊν άκούε1, να η\ν ύφίοτατω. Σ η\ν ύψηλότερn 6τάθμη 

που μπορεϊ να φθά6ε1 ό κινηματογράφος τfίς ά6ηκfίι;; παραγωγ.fίι;;, 

ώι;; θέαμα., εΙνω 6η\ 6τάθιμη τ.fίι;; εύκολοχώνευτηι;; τροφfί(:. Ό κό-

6μος, ή ϋπαρξn καi 1\ i6τοpία έγκλείονται μέ6α 5η\ν κορνίζ'α ένος 
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πίνακα, 6η\ν άμετάθετη Gκην:ι\ του θεάτρου καi 6Τrιν κ1νηματογρα

φ1κη όθόνη· ό ανθρωπος άνηκρύζ'εται ώς καταναλωη\ς iδεολογίας 

καi οχ1 ώς δnμ1ουργοι;: iδεολογίας. Λύτη ή άντίληψη εΙνω το Gn

μεϊον άφετηpίας για το θαυpα6το ΠαΙΧVΙδΙ άνάμε6α 6TI1V ά6ΤΙΚ11 φ1-
λο6οφία καi 6τiς πολιη5ηκες άξίες. Το άποτέλε6μι.:ι εΙναι ενας KlV) 
φοι;: μελετημένος άπο άναλυτες κινήτρων, άπο κοινωνιολόγους καi 

ψυχολόγους, άπο άτέλειωτες ερευνες των όvείρων καi των άπογοn

τεύ6εων των μαζ'ων, κι' δλα αύτα με 6ΚΟΠΟ να πουλή6ΟUV κινημα

το-(ωή, πραγμαηκότητα τέτο1α δπως η\ν άνηλαμβάνοντω oi κυβερ
νω6ες τάξεις. 

Ή βα61κι\ παραλλαγι\ αύτου του πρώτου κινηματογράφου, δπως 

θα μποpού6αμε να τον όνομά6ουμε, έμφανίςετω με τiς λεγόμε

νες «τωνίες ποιότητας», «έκφραGηκο κ1νnματογράφο», νουβελ 

βάγκ, τ6ίνεμα νόβο, iί, 5υμβατ1κά, δεύτερο κινηματογράφο. Ή 

παραλλαγ:r\ αύτ:r\ έ6ήμωνε ενα βfίμα μπροοτά, έπειδ:r\ άπωτου6ε να 

έκφράςει ό Gκnνοθέτnς έλεύθερα τον έαυτό του καi πέρα ωτο η'ι 

γλώ66α των Gτερεοτύπων, καi έπε1δ:r\ εϊταν μία πpο6nάθεω για πο

λ1t16ηκ:r\ άπο-άπ01κ10ποίη6η. 'Αλλα τέτοιες πpο6πάθειες εχουν φθά... 

6εl Π Πλη61ά(ουν VCI. φθά6ΟUV 6TCI. 6ύνοpα εκείνου Που εππpέΠεl 
το 6ύ6τnμα. Ό Κιν:ηματογραφ16n'ις του δεύτερου κινηματογράφου 

«παγιδεύθηκε μέυα 6ΤΟ φρούριο», δπως εΙπε ό Γκοντάρ, η βρίGκε

ται δ,tο δρόμο τfίς παγίδας. Στην 'Αργεντινή, ή άναςήτnGη άγορας 

άπο 200.000 Θεατές, άριθμος που ύπολογίςετω πως καλύπτει το κό
Gτος μίας άνεξάρτnτnς ντόπ1ας · παραγωγfίς, ή πρότα6Π για την ά

νάπτυξn ένος μηχανΗψΟU παραγωγfίς παράλληλου προς έκεϊνον 

τοϋ Συ6τήματος δπου έν τούτοις ή διανομ:r\ θα έκτελεϊτω άπο το 

Σ ύ6τημα καi Gύμφωνα με τους δικούς του καν6νες, ό άγώνας για 

την βελτίω6η των νόμων προ5τα5ίας του κ1~nματογράφvυ καi η\ν 
άνηκατά5ταοη των «κακών ύπαλλήλων» άπο «λιγώτερο κακους>> 

κ.λ.π., δλα α.ύτα άποτελουv μία ανας'ήτηδη χωρίς β1ώωμες προοπτι

κέ<;:, έκτος έαν θεωρηθεϊ ώς β1ώ61μn ή πρσοπηκη να ένταχθεϊ δτο 

κο1νων1κο κατε6τrι,μένο καi να πολπογραψnθεϊ ώς ή «ώpγιδμένn 

νεότης» τfίς νεοαπο1κιακfίς κοινωνίας. 

Προοπηκές, που να διαφέρουν πραγμαηκα άπο κεiνα που 

19 
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πpο6φέρε1 το Σ ύ5τnμα, εΙvα1 δυνατες μόνο οταν έκπλnρώνεται 

μία απο τiς έξης δύο πρσϋπο~1έ5ε1ς: παραγωγη ταιν1ων που το Σ ύ-

5τnμα δεν μπορεΙ να τiς αφοp01ώ5ει καί που εΙνω ξένες προς τir, 

ανάγκες του η παραγωγ~\ των1ων που ρnτα καi αμε5α αντψάχον

τω το Σύοτnμα. Καμμία απ' αύτες τiς άπαπήοεΙς δεν πpοδαpμόζε

τω μέ5α 5τiς Παραλλαγες ΠΟU Πpοοφέpονται μέχρΙ 6ήpεpα άπο το 

δεύτερο κ1νnματσγράφο, μπσροϋν δμως να βροϋν θέ6n 5το έπανα

οταηκο ανοιγpα προς ενα κινηματογράφο εξω κ~' αντίθετα προς 

το Σύοτnμα, 5' ενα κινηματογράφο απελευθερωηκό: τον τρίτο κι

νηματογράφο . 

.-\.ΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ 

ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ J\ΙΑΣ: 

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΙΝΗJ\1ΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ή αποκοπι'ι των δ1ανοουμένων καi των καλληεχνων άπο τους; με

cαοχnμαη5μοuς τfίς έθνικfίς χεφαφέτηοης - ιί όποία, άνάμεοα 5τ · 
αλλα, μας βοηθάε1 να έντοπί50υμε τα δρ1α 6ΤΩ όποΙα oi μεταοχnμα
ΤΙ5μοi αύτοi παρέμειναν άνεξέλ1κτ01 - τείνε~ να έκλείψε1 οτο μέ

τρο που oi δ1ανοούμενο1 κ1 σi καλλιτέχνες άρχίζουν να άνακαλύ
πτουν δη εΙνα1 αδύνατη ιί καταοτροφι\ τοϋ έχθροϋ χωρiς πρiν άπ' 

ολα. να ένωθοϋν ο' ενα αγώνα γ1α τα κ01νά τους ουμφέροντα. Ό 

καλληέχνnς αρχίζει να αiοΘάνεται η\ν ανεπάρκε1α που παρου61ά

ζε1 ό άνηκονφορμ1ομός του κι ή άτομικι\ έπανάοταοη. Άπ' τι\ν αλ

λη πλ.ευρά, με η\ οεφά τους κ1' οί έπαναοταηκες όργανώ6ε1ς δ1α

n1οτώνουν τα κενα που δημ10υργεϊ 5τον έκπολΠΙ6ΤΙΚΟ τομέα rι πό

λη της έξουοίας. 'Έτ51, τα προβλήματα -των κ1ν1ιματογραφι5των, ό 

iδεολογ1κός τους περ10ρ15μος 5τίς νεο-απ01κ1ακες χώρες κ.λ.π., ό

φείλοντω καi οε άνηκεψενικοuς λόγους που προiίλθαν άιπο το yε

γονος ΟΤΙ oi λαϊκες όργα νώβεΙς δεν εδω5αV την άπαιτούμενη ΠρΟ-
60Χ11 οτον κ1νnματογράφο. Κύρια μέοο έπ1κο1νωνίας μεταξυ των 

όργανώ5εων καi των πρωτοΠΌρε1ακων 5τρωμάτων τοϋ πληθυομου 

παραpένουν άκόμη σi έφημερίδες καi το έν γένει εντυπο ύλικό, ά

φίοες ΚΙ έπιγραφες 6ΤΟUς τοίχους, όμιλίες καί αλλες μσρφες γλωδ-

61Κiίς πληρσφόρηGnς, δ~αφωηομος καi ποληικοποίηοη. 'Αλλά, oi 
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νέει;: πολιηκες θέGειι;: όριGμένων κ1νηματογραφ15τών κι ή άντίGτοι

χη έμψάV16η ταινιών Που έξυπηρετοϋ6αν τουι;: 6ΚΟΠΟυς τfίς άπε

λευθέρωGης έπέτρεψαν Gmv πολιηκη έμnροGθοφυλακη να κατανο
ήGει η\ GημαGία τοϋ κινηματογράφου. Ή Gημαδία πρέπει να άνα(η

τηθεϊ 5το ρόλο τfίς ταινίας. ώc μέGου έπ1κο1νωνίαι;:, καθώς Gτα iδιό

μορφα χαρακτηρ15ηκά της που εΙναι: ή δύναμη προGέλκυGης κοι

νοϋ άηο διάφορες προελεύ6ε1ς Κ1 ό έπφεα6μοι;: κοινοϋ που δεν θα 

άντιδρουGε εύνοϊκα Gε ποληικες άγορεύ6ε1ς. Πέρα άπ' το iδεολο

γ1κο μύνημα που περιέχει, rι ταινία πρ0Gφέρε1 ενα άποτελευμαη

κο μέGον GυγκέντρωGης άκροατηρίου. 

Ή 5υνθεηκ1\ iκανότητα κι iι βαΘεια έπφοι\ τfίς φ1λμ1κfίς εiκόνας, 

oi δυνατότητες που προοφέρονταJ άηο το (ωντανο ντοκουμέντο καi 
η\ γυμνη πραγμαηκότητα καί, τέλος, iι δύναμη διαφωτ1Gμοϋ των 

όπηκοακουGηκών μέGων Gτα όποϊα Gτηρί(εται κάνουν την ταινί<ι 

πολυ πεp166ότερο άποτελε6μαηκι\ ό.πο όποιοδήποτε αλλο 6ύ6τη

μα έπικ01νωνίας. Εϊναι περπτο να GημειώGουμε δη σi ταινίες έκεΙ

νες Που Πετυχαίνουν να 6Uνδιά6ΟUV μία. εμπεφη χpή6η τfίς εiκό

ναι;:, κατάλληλη άναλογία έννοιών, γ λώ66Q καi δόμη6η που να κά

νουν W6τε τα θέματα να ρέc υν φυωκα άπο το ενα 6τ' αλλο καί, τέ

λοι;:, έναρμόν16η τnι;: όiτηκοακου6ηκfίς αφήγηGης φθάνουν 6ε άπο .. 
τελέ6ματα ό.ποφα616ΤΙΚQ άκόμη καi 6το εύρυ κ01νό, οτα.ν αύτο· ει-

ναι δυνατόν. 

Oi 6Πουδαδτει;: που 6ήκωοον όδοφράγp.ατα 6το Μσντεβίδεο, 6Τlς 18 
'Ιουλίου 1969, μετα την nροβολι\ τfίς ταινίας του Μάιριο Χάντλερ 
<<ΜΕ GυSTAN LOS ESTUDIANTES>>, αυτοi που εκαναν διαδή
λω6η Gτrι Μερίντα καi το Καράκας μετα την προβολι\ τfίς ταινίας 

«LA HORA DE LOS HORNOS>>, iι αϋξου6α (ήτηGη ταινιών Gαν 

αύτε-ς που γύριοον ό Σαντιάγο Άλβάρε( καi ή κίνηGη τοϋ κουβα

νέζικου ντοκυμανταίρ, καθώς κι oi 6υ(ητή6εις καi 6υγκεντρώ5ε1ς 
που πραγματοποιήθηκαν μετα άπο ήμ1-δημό61ει;: προβολες ταινιών 

τοϋ τρίτου κινnμα.τογράφου, ό.ποτελοϋν η\ν άρχ1\ ένας δύοκολου 

δρόμου Που πρέπει VQ διανύ6ΟUV ΟΙ μα(ικες όργανώ6εΙς 6τίς κατα

ναλωηκες κοινωνίες (CINEGIORNALI LIBERI 5τι\ν 'Ιταλία, 
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Τ(ενγκακουρεν ντοκυμανταiρ 5την 'Ιαπωνία κ.λ.π.). Γ~α πρώτη 

φορα 6τrι Λατιν1κη 'Αμερ1κη oi όργανώ6ε1ι;: εΙναι ετοψει;: καi άπο
φα616μένει;: να χρn61μοπ01ή6ουν ταινίες; για ποληικο-πολη16τικουι;: 

6Κοηούι;:: το Σο61αλ16Τ1ΚΟ Κόμμα τfiι;: Χιλfίς: έφοδία6ε τα τμήματά 

του με ύλ1κο έπανα6ταηκων φίλμ, ένω oi Περον16τει;: καi μή- Περο
νι6τικει;: όμάδει;: της: Άργεντινfίι;: ένδιαφέρθnκαν να κάνουν το 1δ10. 

'Επί πλέον, ή OSPAAAL 6υμμετέχει 511\ν παραγωγη καi διανομη 
ταινιών που 5υμβάλλουν 6η\ν πάλη κατα τοϋ iμπεριαλ16μοϋ. Oi 
έπανα6ταηκες: όργανώ6εΙς; δ1επί6τω6αν την ανάγκη γ1α η\ δημιουρ

γία τμημάτων δπου, άνάμε6α 5τ' tλλα, ξέρουν να χειρίζονται την 

κάμέρα, το μαγνητόφωνο καi τiς: 11nχανες: προβολfiς: με τον άποτε

λε6ματικώτερο κατα το δυνατό, τρόπο. Ή πάλη γ1r- την άφαίpε6n 

της; έξου6ίας: άπο τον έχΘιρο εΙνω το KOIVO έπίπΒδο 610 όποϊον ή 

ποληηα\ κι ή καλληεχν1κη έμπρο6θοφυλακη διεξάγουν μία κοινι\ 

προ6Πάθεια που βοnθάε1 καi τiι;: δuό. 

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟ:ΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Μερ1κο1 άπ τους; δροuι;: που μέχρι προοφατα καθυ6τεροϋ6αV τη 

xρn6Ipoπoίn6n των ταινιών ώς: έπανα6τατικων εργαλείων :ί\5αν ή 

ελλειψn τεχν1κοϋ έξοπλ16μοϋ, oi τεχν1κει;: δυ6κολίει;:, Ιί άναγκα-

6ηκη εiδίκευ6n 6ε κάθε φά6n έργα6ίας: η έπεξεργα6ίας: τοϋ φiλμ 

καi το μεγάλο κό6τοι;:. Oi πρόοδο~ που 6npε1ώθnκαν 6τον τομέα κά
θε εiδ1κότnται;:: ά.πλοποίnδn τfίι;: κ1νnματογραφ1κfiι;: μηχανfiς: καi 

των μαγνητοφώνων· βελτίω6η τοϋ ιδιου του ύλικου. δπωι;: το γρή

γορο φίλμ που μπορεϊ να γράψει 6ε χαμηλο φως αυτόματα φω

τόμετρα· τελε1οποίn6n του όπτικο-ακου6τικου 6υγχpοVΙ6μου· τέλος:, 

ή δ16δο6n 5τι\ν πλατεια κυκλοφορία, ακόμη καi 6το μη έξει,δικεuμέ
νο κ01νό, περ1οδ1κων που παρέχουν πληροφορίες; καi όδηγίει;: έ

παγγελpαηκου έmπέδου· δλα αύτα βοήθηδαν να άποpυθοπωηθεϊ 1\ 
κινηpατογραφπα\ παραγωγι\ καi να άπογuμνωθεϊ άπο τη μαγ1κ1\ 

άχλυ Που την έκάλυπτε δnμ10υpγώντας: την έντύπιοοn Πως Il ται
νία άνήκει μόνο οτην περωχι\ των «καλληεχνων», των «ταλέντων• 

καi των <<Προνομ1ούχων». Ή κινnματογραφ1κ1\ παρα.γωγι\ γίνετω 

όλοένα καί ηερ16οότερο προ61τr\ δτα πλατεια κ01νων1κα οτρώματα. 
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Ό Κρiς: Μαρκερ πειραματί6θnκε 6τrι Γαλλία με όμάδες: έργατων 

6τiς: όποϊες: προμήθευ5,ε μηχανες: των 8 mm κα.i μερ_κες: βα61κες: ό
δηγίες: τοϋ χειρ15μοϋ των. Σκοπος ειταν να κ1νηματογραφή6ΟUV οί 

έργάτει;; τον τρόπο με τον όπο[ον βλέπουν τον κόσμο, δπως: όκρ1βωc; 

θα έκαναν ·με το γράψιμο. Αύτο το πραγμα ανο1ξε πρωτοφανεfς 

προοπηκες: γ~α τον κ1νηματογράφο· πάνω άπ' δλα, δημ1ούργη5ε 

μία νέα άντίλnψη για το γύρ15μα των1ων καi γ1α η\ 6ημα6ΙQ. τfίς 

τέχνης: 6η\ν έποχή μαι;;. 

Ο ΚΙΝΗJνΙΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

Τό60 6τiι;; καταναλωηκες: κοινωνίες: δοο καi Gτiς: νεο-απ01κ~ακες: χω

ρες:, ό iμπερ1αλ15μος: άποκρύπτε1 τα πάντα ΠΙ6ω άπο την οθόνη των 

εiκόνων καi των φαJνομενικστήτων. Κάνει π10 5ημανηκ1\ η\ν εiκό

να τfίς: πραγμαηκότητας: άπο τiΊν 1δ1α η\ν πραγμαηκότητα. Tr\v 
μετατρέπει 6ε ενα κόGμΟ κατ01κημένο άπο φαντα6ίες: καf φα.ντά-

6ματα, δπου κάθε η που εΙνω αGχημο ντύνετα1 1Jε 6μορφ1ά, ένω 

το ώραiο μεταμφ1έζετω 6Ε Ω6Χημο. Άπο η\ μία πλευρα εΙνω n. φαν
τα6ία, ό μυθ1κος: ά6ηκος: κό5μος: γεμάτος: με άνέGε1ς:, ί6οpροπία, τά

ξη, λογ~κiι 5οφία, άποτελε5μαηκότητα, καθώς; καi δυνατότητες: <<να 

γίνε1ι;; κάπσιος:». Κ1' όπ' η\ν αλλη τα φαντά5μα.τα, oi τεμπέληδεc:, 
oi άνίκανο1 κι oi ύποανάπτυκτ01 που προκαλουν την αταξία. 'Όταν 
κάπ010 ατοpο νεο-απο1κ1ακfίς: χώρας: άποδέχετω την κατό.Gτα5ή του, 

γίνεται εναι;; Γκάγκα Ντίν, προδότης: Gn\v ύπηρε5ία των άπ01κ10-
κρατων, ενας: Μπαρμπα-θωμας;, άπο6τάτnς: τfίς: φυλfίς του, η ενας 

ά.νόητος:, πρόθυμος: ύπηρέτης: καi άγαθος: χωρ1άτης:· άντίθετα, δταν 

άρνεϊται να ύποταχθεϊ 5τr\ν κατά6τα6η του κα.ταmε('όμενου, μετα

τρέπεται 6ε μνηδίκακο αγρ10, 6Ε καννίβαλο. υ06ΟΙ περ1λαμβάνον

ται pέ6α 6το Σύ5τημα βλέπουν τον έπανα5τατημένο Gαν λη5τή, κα

κοποιο καi δρπα.γα· ετ61, :r\ πρώτη μάχη που διεξάγεται έναντίον 
του δεν εΙνω 6το πολιηκο έπίπεδο, άλλα μδλλον 6ΤΟ Q6Τ1Κο-vομ1κο 

πλαί6Ιο διώξεων. υοοο πεp166ότερο Ο αvθρωπος: γίνετω άνηκείμε

νο έκμετάλλευ5nς:, τό5ο μετατσπί('ετω βαθύτερα 5το έπίπεδο του 

ά.6ήμαντου. υ06ο περ155ότερο άνθί5τατω τόοο ά.νημετωπί('εται 5αν 
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(ωο. Αύτο το βλέπει κανεiς 6το «" Αφρικα, αντίο» του φα6ί6τα 6ΚΠ

νοθέτη Ζακοπέτη: oi αγρ101 τ:ίίς 'Αφρικfίς ξεπέφτουν 6το βουρκο 

τfiς αναρχίας μόλις ξεφύγουν απο η\ν πpο6τα6ία των λεuκων. Ό 

Ταρζαν πέθανε καi 6τη θέ6Π του γεννήθηκε ό Λσυμούμπας, ό Λοp

πεμγκούλας, ό Νκόμος, ό Μάτ(~μπαμουτος, Kl αύτο εΙναι κάη που 

δεν μπορεϊ να το ξεχά5ε1 ή νεο-απο1κ1οκρατία. Ή φαντα6ία αντ1-

κατα5τάθηκε αΠΟ ψαντά6ματα ΚΙ ό ανθpωπος εχει pετατpαΠεΪ 6t 
κάτι που 6τήνεται y1a να πεθάνει, ω6τε να μπορέ6εΙ ανετα ό Ζα
κοπέπι να κινrφατογραφή6ε1 την έκτέλε6ή του. 

Έπανα6τατω, αρα, ύηάρχω. Αυτο εΙναι το 6Πμεϊον αφετηρίας γιά 

VQ έξαφαν16θοϋν ή ψαντα6ία Κω ΤΩ φαντά6ματα καi ν' αψή6ΟUV ε
λεύθερο το δρόμο 6ε (ωντανες ανθρώπινες ύηάρξεις. 'Q έπανα6ΤQ

ηκος κινηματογράφος εΙναι ταυτόχρονα κινηματογράφος άποδ1άρ

θpω6Πς καί οiκοδόμηδnς: αποδιάρθρωGn τ:ίίς εiκόνας πcυ εχει δn

μωυργήδεΙ ή νεο-αΠΟΙΚlΟΚρατία γ1α TOV έαυτό της KQI για μας, KQI 
οiκοδόμn6Π μ1ας πολλόμενnς, ζωντανiίς πραypαηκότητας: που ανα

δnμωυρyεϊ n\ν όλήθεω 6ε κάθε εκφpα6ή της. 

Ή άποκατά6τα6n των πραγμάτων 6η\ν αντικειμενική τους θέ6η καi 

6nμα6ία θ'εωρεϊτω ώς κατ' έξσχι\ν ανατρεπηκι\ πράξη, τόδο 6ΤΟ 

νε~αποικιακο καθε6τώς, 060 καi 5τiς: καταναλωηκες κοινωνίες. Στο 
πρωτο, το φωναμενικα διφορούμενο κι ή ψευδα-ανηκειμενικότητcι 

του τόπου. τ:ίίς λοyοτεχνίας: κ.λ.π., καi ή 6χεηκι\ έλευθερία των 

λα'ίκωv όργανώ6εων να διαθέτουν δικές τους: πληροφορίες επαυ-

6αν να ύηάρχουν, αφίνοντας η\ θέ6Π 6ε απροκάλυπτες απαyορεύ-

6εΙς κάθε φορα που ύπάρχε1 θέμα 6ΤΟ ραδιόφωνο καί 6η\ν τnλεό

ρα6n, 6τcι δύο 6Πουδαιότερα μέ6α έπικοινωνίας που εχουν μονοπω

ληθεϊ η έλέγχσνται άπο ΤΟ· Σύ6τnμα. Τα γεγονότα τσϋ Μάη 1968 
τ:ίίς Γαλλίας: μ1λοϋν 6αφέ6τατα ώ,ς: προς αύτο το 6ημεϊο. 

Σ' ενα κό6μο δπου κυβερνάει το μη πραγματικό, ή καλλ1τεχν1κι\ εκ

φρα6Π 5υμπ1έζεται 11έ6Ω απ' τους αγωγοuς τfίς φαντα6ίας, τ:ίίς μυ

θοπσίη6ης, τ:ίίς Κωδικοποιημένης γλώο6ας, τ:ίίς 5ημε1ογλώ66ας καi 

των 11nνυμάτων που ψιθtυρίζονται ανάμε6α άπ' τiς γραμμές. Ή 
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τέχνη άποοπαταJ άπο τα δυγκεκρψμένα γεγονότα -τα όποία άπο 

η\ν αποψη της νεο-άπσ1κιοκρατίας εΙναι ένοχοπο1nηκες ναρτυ

ρίες- για να έπ15τρέψει 6TOV έαυτό της ναρκι6ευόp.ενη 5' ενα κό
σμο άφαιρέ6εων καi φαντα6μάτων, δπου γίνεται αχρονη καi άνη-

15τορ1κή. Το Βιετναμ μπορεί να άναφερθεί, αλλα μόνο εξω άπ' τu 

Βιετνάμ· ή Λαηνικι\ Άμερικι\ μπορεί να άναφερθεί, άλλα άρκετι:Ί. 

μακρυα άπο τι\ν ηπειρο W6Τε να κινδυνεύει να η\ν έπιρεά6ε], 6Ε: 

ηεριοχες που εΙναι άπο-πολιηκοnοιημένες καi που δεν όδηγεί 6ε 

δρά6η. 

Oi τωνίες που εΙναι γνωδτες με η\ν όνσμα6ία <<ντοκυμανταίρ», 

με ολη την ευρύτητα με η\ν όποίαν νοοϋνται 6ήμερα, άπο τα έκ

παιδευηκα ψiλμ μέχρι την άνά6τύλω6n ένας γεγονότος 11 Ι6Τορ1κοϋ 
ουμβάντος, άποτελοϋν Ϊ5ως; την κυρία βά6n τοϋ έπανα6ταηκοϋ κι

νηματογράφου. Κάθε εiκόνα. που 6υν15τα ντοκουμέντο. μαρτυρία, 

άμφι5βήτη6n η έιμβά{}uν5η οτην άλήθεω μιας κατά6ταοης, εΙναι κά

τι πεpι66ότερο άατο ψιλμικrι. εiκόνα κι άπο καθαρ:ι\ τέχνη· γίνεται 

κάτι που εΙνω δύ6Πε6ΤΟ για ΤΟ· Σ ύ6τημα. 

Κάθε μαρτυρία 6Χεηκα με την έθν1κ1\ πραγμαηκότnτα εΙνα1 έ

ηί6ης ΚΙ ~να άνεκτίμητο μέ60ν για διάλογο κα.ί γνώ6η 6ΤΟ δ1εθνες 

έπίπεδο. Δεν μπορεi να διεξαχθιεί με έπιτυχία δ1εθνrι.ς; μορφ1\ πά

λης; έαν δεν ύπάρχει άμοιβαία άνταλλαγ1\ έμπειριων μεταξυ των 

λαών καi αν oi λαοi δεν κατορθω6συν να μεταφέρουν 6ε ήπεφω~ 
τικ1\ καi παγκόομ:ια κλίμακα τiς άντιθέ6ε1ς που ό iμπερ1αλι6μο·ς προ6-

ηαθι?ί να περ1ορί6ει 6ε ΤΟΠlΚΟ έπίπεδο. 

ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ; ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΛΑΘΗ. 

Το μcντέλο τοϋ τέλειου καλλιτεχν1κοϋ εργου, ή ταινία που εΙναι 

καλαι6θητικα δομημένη 6ύμψωνα με τους μετρ1κους κανόνες τfίς 

ά6τικiίς κουλτούρας, τέλος σi θεωρηηκοi καi oi κριτικοί της, εΙχαν 
άναΒταλ ηκrι. έπενέργε1α έπάνω 6Τον κ1νnματογραφ15η\ των έξnρ

mμένων χωρών, ίδιαίτερα δταν ό κ1νnματογραφ16τrι.ς έπεδίωξε να 

iδρύδει δμοια μοντέλα fiε μία πρα,γμαηκότητα που δεν διέθετε οϋ-
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τε κουλτούρα, οϋτε τεχνικiι οϋτε τα π10 βα6Ικα 6τ01χεία που εlνω 

άπαραίτnτα γ1α pία τέτοια δύνθεδη. Ή κουλτούρα τfic;: μnτρόπολnc;: 

κρατοil'δε τα Πανάρχωα pUδΤΙΚα Που εδ1ναν ί,ωη 6τα μοντέλα της 

γι' αύτό, ή μεταφορα τούτων 5η\ νεο-άπο1κ1ακη πραγμαηκότnτα ύ

πfίρξε Πάντα εναι_; μnχανι6μος άλλοτρfω6Πc;:, έφό6ΟV δεν είταν δυ

νατον για τον καλλιτέχνη των έξnρτημένων χωρων να άπορρο

φή6εl ,pέ6α 6ε λίγα χρόνια τα pU6TIKQ pιαc;: κουλτούραι_; καf μιας 

κοινωνίαc;: που εlχε διαμορφωθεί έπi όλόκλnρεc;: έκατονταετίες 6ε 

απόλυτα διαφορεηκει;: iδτορικει;: περ16τάδε1c;:. Κάθε προ5πάθε1α, που 

γινόταν δτiιν περιοχ~\ τfic;: 6Κnνοθεδίαc;: τοϋ κ1νnματογράφου, να 

ανταγωνι6θεi τiι;: ταινίει;: των κυρίαρχων χωρων, κατέληγε γενικα 

δε αποτυχία, μόνο άπο το γεγονος τfίς UΠαρξηι_;: δύο Χωριδτων 16τΟ

ρικων πραγμα.ηκοτήτων. Καi αύτεc;: oi άποτυχημένες άπόπεφει;: ό

δηγουν δε αi6θήpατα άπογοήτευδnς καi κατωτερότητας. 'Αλλα τέ

τοια αi6θήματα όφείλοντω, κατα κύριο λόγο, οτο φόβο των κ1νn

ματογραψιοτων να ρ1ψοκ1νδυνεύ6ΟUV 6ε έντελως νέουι_;: δρόμους, 

6ε κατευθύν6εΙς Που θα 6Πμαίνουν 6ΧεΟΟν άπόλυτη αρνnοn τοϋ 

«καυε6τΠΙpένου κ1νnμα.τογράφου». ΕΙναι φόβοι;: άναγνώρ1οnι;: των 

iδ1ομορφ1ων καi των όρίων δτlς 6υνθfίκει;: έξόρτnοnς - δταν αύ

τiι ή άναγνώρ16n γίνετω με 6κοπο να άνακαλυφθοϋν ai δυνατότη
τες που κρίJβοντα1 pέ6α 6τίι;: ίδιες τiι;: 6υνθiίκει;: έξάρτn6ηι;: καi να 

βρεθσϋν oi άρχέτυποι άναγκα5ηκά, δρόμοι για η\ν ύπέρβα6ή τους. 

ΕΙνω άδωνόnτn ή ύπαρξη έπαναδταηκοϋ κινηματογράφου χωρiι;: 

τiιν 6ταθερ:ι\ καi μεθοδ1κ1\ αοκηοη πρακηκfίς, ερευναι;: καi πειρα

μαηδμοϋ. Συνεπάγεται έπi πλέον, άπο τiιν πλευρα του νέου 6Κη

νοθέτη, δη Θια ύποχρεωθεϊ να διακ1νδυνεύοε1 οτο τυχαίο καi 6το α
γνω6το, να πηδήοεΙ 6το χωρο και 6τ<) χρόνο, να έκτεθεϊ ό ίδιοι;: 6Ε:. 

αποτυχία, δπωι;: 6υpβαίνε1 με τον έπανοοτάτη οταν προχωρεί 6ε 

μονοπάτια που τα άνοίγει με τα ίδ1α του τα χέρια 6το παρθένο ε

δαφος. Ή δυνατότητα να άνακαλυφθουν καi να έπινοnθοϋν φιλμι

κει;: μορφει;: καi δομες που θα χρη6Ιμεύουν για μία βαθύτερη δρα-

6Π τfίι_;: Πραγματικότητας Που μαι;: Περιβάλλει ίοτορικά, εγκειται KU· 

ρίως 6η\ν iκανότητα τοϋ κινηιματογραφιοτfi να θέ6ε1 τον έαυτό του 

εξω άπο τα δρια τοϋ οίκείου καi του προφανουι;: καi να χαράξει το 
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δρόμο του μέοο άnο 6υνεχεiς κινδύνους - που έξυπακούει το 

αγνω6τΟ καi το, νέο. 

Ή έποχή ;μας εΙναι μαλλον έποχ:ι\ των ύποθέ6εων παρα των θ'έ6εων, 

μία έποχ:ι\ ερyων διαδικα6ίας - ήμπελων, χωρiς τάξη, βίαιων ερ

γων ΠOtJ ){ΙVΟVΤαι με τονα χέρι 6Tl1V κάμερα καί ταλλο 6ffiV πέτρα. 
Τέτοια ερyα δεν μπορουν να έκημηθουν 6ύμφωνα με τους παραδο-

61ακους θιεωρηηκους καi κρπικους κανόνες. Oi iδέες για τη φιλ
μuα\ θεωρία μας καi κριηκ:ι\ θα πάρουν ζω:ι\ μέ6α άπο ά:να6τολές, 

μεταβαλλόμενη πρακηκ:ι\ καi πειραμαη6μούς. Ή γνώ6η ά:ρχίζει με 

η\ν πρακηκή. Κι' δταν ά:nοκτηθεi ή θεωρητικ:ι\ γνώ6η μέ6α απ' την 

πράξη, εΙναι απαραίτητο να έm6τρέψει 6' αύτήν. Άπο τ:r\ 6τιγp.ι\ 

που θα ακολουθή6ει τiιν πρακτική του πορεία ,ό νέος κινηματοyρα

φ15η\ς θαχει να ύπερπηδή6ει αμέτρητα έμπόδια· θα όποκτή6εl τiιν 

έμπεφία τiίς μοναξιας ολων έκείνων που οραματίζονται τη δόξα 

των μέ6ωV προβιβα6μου του Σ U5τήματος, για ν' ανακαλύψει OTl 
αύτα τα μέ6α εΙναι έρp.ηηκα κλειδωμένα γι' αύτόν. 'Όπως θδλεyε 

Ο Γκοντάρ, θα παύ6ει να εΙναι ενας Q66Ος μοτο6υκλεη6η\ς για να 

γίνει ένας ανώνυμος μστο6υκλετι6τής, βυθι6μένος 6τ:ι\ν άλυ6ίδα 

ώμων καi ατέλειωτων ά.yωνι6μάτων. θο ανακαλύψει δμως, έπί6Πς, 

δη ύπάρχει ένα KOlVO που περιμένει το ερyο του καi το παρακο
λουθεί 6QV δ1κό του εργσ, ΠΟυ Παίρνει μέρος 6τ:ι\ν ϋπαρξή του, Και 
που εΙναι έτοιμο να τον ύπερα6Π16θεi κατα ένα τέτοιο, τρόπο που 

δεν θα τοκανε ποτέ, μ' όποιονδήποτε διεθν:ι\ Q.660 μοτο6υκλετ16τή. 

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ο:ΜΑΔΑ ΩΣ ΟΜΑΔΑ 

ΕΠΑΝΑΣ ΤΑ ΤΙΚΗ 

Σ' αύτον το μακρύχρονο πόλεμσ, με την κάιμερα για δπλο μας, περ

νουμε πράγματι 6ε έπανα6ταηκ:ι\ δρα6τηριότητα. Αύτος εΙναι ό λό

γος για τον όποiον μία έπανα6ταηκ:ι\ κ1νηματοyραφ1κ:ι\ όμάδα διέ

πεται ΟΠΟ αύ6τηρους κανόνες πειθαρχίας, τό6Ο ώς προς τiς μεθό

δους έρyα6ίας 060 καi ώς προς την α6φάλεια. Μία έπανα6ταηκι\ 
κινηματοyραφικ:ι\ όμάδα λεπουργεi ,με τiς ϊδιες 6υνθlfiκες δηως κοi 

μία αντάρτικη· δεν μπορεί να i6χυροποιnθεϊ χωρiς 6τραηωτικ:ι\ δο-



298 

μη καί προ5τακτικσυc;; κανόνες. Ή όμάδα ύψί6ταταΙ ώς: fva δίκτυο 
6υpπληρωματικων ύnευθυνοτήτων, έπ:ε1δiι λεηουργεt άρμονικα 

κάτω άπο rιγε6ία Jί όποία 6υγκεντροποιεϊ τι'ι δουλεια τοϋ 6Χεδ10-

5μοϋ καi έξα5φαλί(ε1 η\ 6υνέχεΙά της. Ή πείρα δείχνεΙ δη δεν 

εΙναι εϋκολο να διατηρηθιεϊ ή 6υνοχη μ16.c;; όμάδαι_: δταν βομβαρδί

ζετω άπο το Σ ύοτημα, που oi 6Uνένοχοί του μεταμψΙέ(οντω 6UXVG. 
ώc;; «Προοδευτικοί», ΚΙ οταν δεν ύπάpΧΟUV αμεοα και έμψαντΙΚΩ κί

νητρα όπότε τα μέλη τηc;; ίmοχρεώνοντω να ύποφέρουv τίς δ,υ5χf

ρε1ες καi τic;; άγωνίεc;; μίαc;; έργα6ίαι;: που δ1εξάγεταΙ ύπόγεΙα καi 

διανέJμετω παράνομα. Πσλλοi εγκαταλείπουν τiς ύnευθυνότητέc;; 

το~ γιατi ύnοημοiJν τον εαυτό τους η γιατi τον μετροϋν με τιc;; ά

ξίεc;; που ταφιάζΌυν 6τον κινηματογράφο τοϋ Συ6τήματος κ1' οχΙ 

τοϋ άντεργκράουντ. Ή έμφάν16η έ6ωτερικων άνταγωνι6μων εlνω 

παρού6α πραγμαηκότητα 6ε κάθlε όμάδα που δεν διαθέτεΙ iδεολο

γικη ώριμότητα. Ή ελλειψη κα.τατοπΙ6μοϋ ένοc;; τέτοΙου έ6ωτερΙκοϋ 

άνταγωv16μοϋ Gτο ψυχολσγΙκο καi προ6ωπικο t:πίπεδο κ.λ.π., ή 

ελλεΙψη ώρψότηταc;; 6Χεηκα με τα προβλήματα 6Χέ6εων, όδηγεΙ 

κατα καφουc;; 6ε δυ6αpέ6κε1ες καί τρ1βεc;; που με τη 6ε~pά τουc;; γί

vοντω Πραγμαηκεc;; αiτίεc;; δια6Πά6εων πέρα άπο iδεολογΙκεc;; και 

άντ1κεψεν1κεc;; δ1αφορέιc;;. 'Όλα. αύτα 6nμαίνουν δη βα61κος οροc;; 

εlναι ή ένημέρω6η των προ6λημάτων 6χεηκα με τic;; πpο6ωπ1κε(; 

ιαέ6ε1ς, η'ιv ήγεGία καi το πεδίον άνταγων15μοϋ. Αύτο που χρειά

ζεται εΙναι να μιλαμε ξεκά9αρα, να έντοπί(ουμε τα έπίπεδα τfic;; 

δουλειας, να κατανέμουμε τίς ύnευθυνότητεc;; καi να άναλαμβάνου
με τι'ιν προ6πάθ.ε1α με 5τραηωηκΙ'ι άκρίβεια. 

Το γύρ15,μα έπανα6ταηκων τωνιωv μετατρέπει τι'ι 5υνείδηυη των 

κ1νηματογραφ15των καi 6Πάε1 την πνευμαηκη άpΙ6τοκρατία που ή 

μπουρζουαςία πpο6ψέρε1 5τουc;; άκολούθουc;; τnc;;· με μία λέξη, δημο

κραηκοποιεi. Ό δε6μοc;; τοϋ κ1νηματογραφ15τfί με τι\ν πραγματικό

τητα τον κάνεΙ να γίνετω μέρος τοϋ λαοϋ του. Τα πρωτοπορειακa 

ΚΙ oi ϊδιει;: oi μάζεc;; ακόμη 6υμμετέχουν ουλλογΙκα 6ΤΟ εργο του, 

δτα.ν αίηο άποτελεϊ η'ι 6UVέx16n τfίς καθημερινfίc;; τους πάλης;. Το 

LA HORA DE LOS HORNOS δείχνει πωc;; μπορεϊ να πραγματσ

πΌΙηθεϊ μία τωνία μέ6α υε έχθ'ρικει;: ουνθηκει;:, δταν εχει τη ουν-
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εργα6ία καi 6υμπαράδτα6n της όργανωμένnς πρωτοπορείας τοϋ 

λαου. 

Ό έπαναδτάτnς κινnμα.τογραφιδη\ς ένεργεϊ με μια ριζικα καινού

ρια οpαδn για το ρόλο του παραγωγού, η\ν όμαδικι\ έργα6ία, τα έρ

γαλεϊα, τiς λεπτομέρειες κ.λ.π. Πάνω ό.π' δλα, διαθέτει τον έαυτό 

του 5' δλα τα έπίπεδα, προκεφένου να γυρί6ει τiς ταινίες του, καi 

έξΌπλίζει τον έαυτό του 6' δλα τα έπίπεδα, μαθαίνοντας ηώς να 
χειρίζεται τiς Ποικίλες τεχνικες Που 6UVδοονται με τ(} έπάγγελμά 

του. Τα έπαγγελμαηκά του μέ6α γίνονται ανεκτίμητα έργαλεϊα, 

6UV16τουν μέρος καi γέφυρα της ανάγκης του να έπικοινωνή6ει. Ή 

κάrμερα εΙναι ανεξάντλnτΟζ έξερευνηη\ς εiκόνων - δπλων· καi ή 

μnχανι\ προβολfiς γίνεται i:<.να τουφέκι που μπορεϊ να ρίχνει 24 κα
ρε 610 δευτερόλεπτο. 

Κάθε μέλος της όμάδας θα πρέπει να έξοικειωθεϊ, τούλάχι6το;v 6το 

γενικο πεδίο, με τον τεχνικο, έξοπλι6μο που πρόκεπαι να χρη61-

μοποιnθεϊ πρέπει να προετοιμασθεί ω6τε να εΙναι 6ε θέ6n να άντι

καταδτήδεΙ όποιοδήποτε αλλο pέλος καί 5ε όποιαδήποτε φά6η τfir, 

παραγωγfiς. ΕΙναι καιρος να διαλυθεί ό μύθος των ανανηκατά5τα

των τεχνικών. 

'Όλη 1ί όμάδα πρέπει να άποδώοc1 μεγάλη 6npαδία 6τiς έλάχιδτες 

λεπτομέρειες της παραγωγfiς καθώς καi 6τ<:ι μέτρα αοφαλείας που 

χρειάζονται για η\ν προδτα6ία της. Μία ελλειψn προνοnηκότnτας, 

που θα περνου6ε απαρατήρητη 6η\ν παραγωγη 6υμβαηκων τωνι

ων, εΙναι δυνατον να αχρnuτεύ6ε1 πρακτικα βδομάδες καi μfiνες: έρ

γα6ίας. Καi μία αποτυχία δτον έπαναδταηκο κινηpατογράφο, δπως 

ακριβως καi 6την ϊδια η\ν έπανα6·ταηκ1\ δpά6n μπορεϊ να 6ηp.άνει 

η\ν απώλεια ένα;, εργου η η\ν πλή,ρn αλλαγη των 6Χεδίων. Κάθε 

μέλος τfi.ς όμάιδα,ς πρέπει ναχε1 την iκανότnτα να προοέχε1 τiς λε

πτομέρειες, η\ν πε1θαρχία, τ:ι\ν ταχύτητα καί, πάνω άπ' δλα, vαχει 

τι\ν άποψΟ.616Τ1Κότnτα να ξεπεράδεΙ TllV αδυναμία δτiς ανέδεΙς, τiς 
παλ1ες 6Uνήθειες, καί το δλο κλίμα της ψευδο-κανονικότnτας με τrιν 

όποίαν 5υγκαλύπτεται ό αγώνας της καθημερινfiς ζωfiς. Κάθε τω-
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νία εΙνω μία διαφορετικ:ι\ λειτουργία, μία διαφορεηκ:ι\ έmχείpηδn 

που άηαηεί παραλλαγει;: δτiι;: μεθόδους με δΚΟΠΟ να πετύχει δύγ

Χlδη η καθυδτέρηδη δτ:ι\ν κ~νητοποίηδη του έχθρου, ιδιαίτερα έπει

δι\ ή ίδιοκτη6ία των έργαδτηρίων βρίδκεταΙ άκόμη δτα χέρια του 

Ή έππυχία τfίι;: έργαδίαι;: έξαρτ6.ται δε μεγάλο βαθμο άπο την iκα

νότητα τfίς όμάδας να παραμείνει δΙωπηλ:ι\ καi με δυνεχ:ι\ προφυ

λακηκότητα, δροι;: που εΙναι δύδκολοι;: να έκπληρωθεί άκόμη καi 

6ε. μiα κατά6ταδη δπου φαινομεVΙκα τίποτα δεν 6υμβαίνε1 κι έν τού

τοις:, ό ΚΙνηματογρα.ψlδΤΙ1ς εχεΙ 6υνηθί6ει να λέει Πολλα KQl διά

φορα 6ΧεΤΙΚα με ό,τιδήποτε κάνει, γιατί l1 CJ.6TIK:n κοινωνία τον ε .. 
χει δ1αμ0ιρψώ6ε1 άκριβως πάνω 5' αύn\ τ:ι\ βά6Π τfίς προβολfίς κci 

του γοήτρου. Το 6ύνθnμα «6υνεχ:ι\ι;: έπαγρύπνηδη, 6υνεχ:ι\ς προφύ

λαξη, 6υνεχiιι;: εύκινη6ία, εχει βαθύτατη άξία για τον έπαναδτα.ηκο 

κ~νηματογράφο. Πρέπει να δίνετε ή έντύπωδη πώς: ή δουλ~εια γίνε

ται 5ε διάφορα 6Χέδια, να δια6Πωνται τα ύλικα τfίς: δ1αδικα6fω;:, να 

χpη61μοπο1ουντα1 μεδά[οντ·ει;:, να άνακατεύετω το κυρίως: ύλικο με 

αλλα φίλμ, να χωρί[ετα1, να 6υγχέετaι, να έξουδετερώνετaι καi νcι 

χ6νοντω τα ϊχνn. 'Όλα αύτα εΙναι αναγκαία οοο ή όμάδα δεν δια

θέτει δικό της: έξοπλι6μό, εδτω καi 6τοιχειώδη, και 050, υπαρχουν 
άκόμη όρ15μένει;: δυνατότητες: 6τα παραδοωακα έργαGτήρια. 

Ή 5υνεργα6ία των όμάδων μεταξυ διαφόρων χωρών μπορεί 

να Χpη61μεύ6εl για VC! έξα6ψαλι6θεί l1 δυp,πλήρωδη μίας: ταΙνfαι;: 

Π i\ έκτέλεδn όp16μένων φάδεων τfίι;: έργαδίας που δεν μπόρ,εδαν 

να γίνουν δη\ χώρα τfίι;: προέλευδής: της:. Σ' αύτό, πρέπει να προδ

τεθεί ή άνάγκn ϋπαρξnς ένος κέντρου άρχε1οθέτη6Πς: του ύλικου 

Που θα χpη6ΙμΟΠΟΙείταΙ άπο τiς: διάφορες: όμάδες:, καθώς καi ή Πρ<>· 

οπτικiι δυν1εργα.6ίας δε ήπειρωτικι\ η καi δε παγκόυμω κλίμακα. 

για να ένι6Χύ6ει η\ δυνέχ16Π τfίς: έργαδίας: δε κάθε χώρα: Πεpιοδι

κες τοπικες: 11 διεθνείς: 6Uγκεντpώ6ιεις; για άνταλλαγι\ πείρας:, CtμΟl

βαία 6Uμβολή, δΧεδια6μΟ τfίς; έργαδίας: Κ.α. 
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Στα αρχ1κα 6τόδ1α, τούλάχ1οτον, ό έπανα6ταηκοc;; κ1νnματογραφ1-

6η'ιc;; καi oi όμάδεc;; έργαGίαc;; θα εΙΥω oi μσναδ1κοί πα,ραγωγοi τωΥ 
τωVΙων τους. Πρέπε1 να φέρνουν την εύθύνn γ1α τ:ι\ν ανεύρε6η 

των οiκονομικων πόρων πσυ Θα διευκολύνουν τi'ι 5υνέχ15n τfίc;; 

έργαυίαc;;. Ό έπανα6τατ~κοc;; κινruματογρόφος δεν δΙα.θέτει ακόμη 

αρκετ:ι\ πείρα για να όρί5ε1 ετοψους κανόνες 5' αύτον τον τομέα· 

μοναδ1κ1\ ηείρα πάνω 5' αύτο εΙνω, πρiν απ' δλα, ή iκανότητα να 

χρn61pοπο10υντα1 oi 6υγκεκριμένες 6υνθfίκες τfίς κάθε χώρας. 'Αλ
λά, ανεξάρτητα ό.πο το ποιέ<.;; εΙνω αυτε<_;; oi δUVθfiκες, δεν μπορεi 
να ξεκ~νή5ει ή προετοψαδία της παραγωγiί<.;; μ1ciς τωνίας, χωρiς; 

να μελετηθεΙ παράλληλα ΠΟΙΟ θα εΙναι το μελλονηκο κοινό τη<_;; κα1 

πω,ι;: θα καλυφθοϋν oi οiκονομικε<.;; έπενδύ6ε1<.;;. Στο 6nμεiο αύτο έμ
φανίςεται κα.ί πάλι ή ανάγκη ϋπαρξnς 5Τενων δε6pων ανάpιε5α 6Τ11 V 

πολπ~κi'ι καi 5τ:ι\ν καλλπεχνικ:ι\ πρωτοπορεία, έφ' ο6ον μάλ16τα 

oi δε5μοi αύτοi χρnωμεύουν για τr'ι 6υνδuα5μένn μελέτη των μορ

φών παραγωγfί<.;;, προβολfί<.;; καi 6υνέχι5n<.;;. 

υΕνα έπαναδταηκο φiλμ νοεϊται μόνο 6Ε 6Χέ6n μ·ε τους μrυωVJ-

6pους δ1ανομfίς: που δ1αθέτσυν oi έπανα6τατικες όργανώδειc;;, 6υμ
περιλαμβανσμένων κ1 αυτών που έπ1νοουντω :η ανακαλύπτοντω α

πο τον ϊδ10 τον κ1νnματογραψ16τή. Παραγωγή, δ1ανομ1\ καi οiκονο

μικε<.;; προϋποθέ6εlς για τ:ι\ 6υνέχ16n, πρέπε1 να ό.ποτελοϋν μέρη 

μ~ας έν1αίας 5τρατnγ1κfίc;;. Ή λύ6n των προβλημάτων που ά.νημε

τωπίςοντω 6ε καθένα ό.π' αύτσυς τους τομεϊς θα ένΘαρρύνει κ1' 

αλλους να δυνενωθοϋν 6τi'ιν έργαδία του έπανα6ταηκου κινηrματο

γ_rά:φου, ΠΟU ετ61, θα δ1ευρύνε1 τις τάξει«;; του KQl θανω λιγώτερο 

τρωτό(:. 

Ή δ1ανομ:ι\ των έπανα5ταηκων τωνιων 5τ:ι\ Λα11ν1κ:ι\ Άμ,ερ1κ:ι\ βρί-

6κετω ά.κόμn 5τα 6ηάργανα, ένω oi αντεκδ1κή6·ε1ς του Συδτήματος 
άποτελσϋν πλέον νομιμοπο1nμένο γεγονός. Άρκεi να 6ημε1ωθοϋν, 

6ffiV 'Αργεντινή, 01 έmδρομες ΠΟU 6UVέβη6αν κατα τ:ι\ δ1όρκε1α 
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όρlδμένων πρΌβολων καί ό καθαρα ψα616ηκοϋ χαρακτήρα νόμος 

καταπίε6nς των τωνιων, 5η\ Βραζιλία oi συνεχώς α.ύξανόμενες ά
παγ0ιρεύ6ε1ς που έπ1βάλλοντω 6τους μαχnηκότερους 6Κnνοθέτες 

τοϋ Cinema Νονο, καi οη\ Βενεζουέλα ή άπαγόρευοn τfίς τωνίας 

LA HORA DE LOS HORNOS· ο' δλn οχεδον η\ν :fίπειρο, ή λογο

κρ1οία αποκλείει κάθε περίπτωδn δnμό61ας προβολiίς. 

Χωρiς έπανα6τα,ηκες τωνίες καi χωρiς lνα KOlVO που να τίς ζη

τάε1, κάθε άnόπειρα να ανοίξουν νέοι δρόμοι διανομfίς εlνω κατα

δ1κα6μένn 6ε άnοτυχία. Κι' δμως, ύπάρχουν καi τα δύο αύτα οτι\ 

Λαην1κr\ Άμερ1κή. Σε όρ16μένες χώρες:, δπως δτην Άργενηvή. 

έμφανίοθnκαν ταινίες: που άνοιξαν νέο κανάλι διανομfίς, με προ

βολες: οε διαμ,ερίοματα καi 6Πίηα μπρο6τα 6ε KOlVO OXl μεγαλύτε

ρο αηο 25 ατομα. Σε αλλες χώρες. δπως οτr\ Χιλή, oi τωνίες προ
βάλλονται 6ε κοινότητες, πανεπ1οτήμια :η πνευματικα κέντρα, και 

6τr\v περίπτωοn τiίς Ούροιυγουάnς εγ1vαν πρvβολες 5η\ μεγαλύτε

ρη κ1vnrματογραφ1κr\ α1θου6α τοϋ :ΜοvτεβίδΕJο, κατάμε6τn άπο 2.500 
θεατές:, oi όποϊο1 μετέτρεψαν κάθε προβολiι 6ε γεγονος άνη-~μπερ1-
αλ1tπ1κfίς έκδήλωοnς:. 'Αλλά, oi προοπηκες 6ε iιπειρωηκiι fκταοn 
δείχνουν OTl Π δυνατότητα για η\ 6UVέΧ16Π ένος έπαναδταΤΙΚΟU 
κιvnματογράφσυ οτnρίζετω on\v i6χυροποίnοn δομών με βά6n αύ -
6τηιρα αvτεργκράουνr. 

Ή πράξη 6υΥεπάγετα1 λάθη καi αποτυχίες:. Όρ1ομέvο1 6κnνοθέτες 

θα άφεθοuv να πα.ραουpθοϋν απο την έmτυχία καi η\ν άημωρn6ία 

που 6υνάντnοαν 6Τiς: nρω.τες προβολές: τους καi θα τείνουν 6τ:ι\ χα

λάρω6n των προλΠΙJΠ1κων μέτρων, ένω αλλο1 θα πέοουν 6η\ν άν

τίΘετη κατεύθιυν6η, των ύnερβολικωv προφυλάξεων n τiίς: φοβίας 
καί σε τέτοια εκτα6Π ωστε 11 διανομι\ να' περ1ορ16θεϊ 6ε λίγες όμά
δες: φίλων. Μόνο ή 6υγκεκριμένn πείρα 6ε κάθε χώρα θα δείξει 

ποιες: εlνα1 oi καλύτερες μέθοδοι που εΙνω κατάλληλες: γι' αύτ1\v 
καi που δεν μεταφυτεύονταJ. εϋκολα για να έφαρμοοθουν 6ε αλ

λες: 6υνθiίκες:. 
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Σε όρ1ομένα μέρη θα εΙναι δυνατον να οχnμαηοθουν τμήματα nα

ραγωγfίς οε 6ύvδεοn με nσληικές, 6ΠΟuδαοηκές, έργαηκες και αλ

λες όργανώοε1ς, έyω οε αλλα θα εΙνω προημώτερο να ποuλnθουν 

κόπιες οε όργανώ-5ε1ς σi όποϊες θα άναλάβοuν να βρουν το άναγ

καϊο ΠΌ60V γ1α κάθιε κόπια ( το κό6τος τfiς κόπ1ας Kl έni πλέον ενα 

μ1κρο nεριθtίψιο). Aun\ ~ί μέθοδος, όποuδήηοτε εΙναι δυνατή, θ'α 

άnοδειχΘεϊ ώς ή πλέον βιώοιμη, γιατi έnπρέηει η\ν άnοκέντρωGη 

της διανομfiς, κάνε~ δuναη\ μία nεριοοότερο πολ1ηκ1\ xpn6ψoπoi

n6n τfi<;; ταινίας καi έnπρέηε1 η\ν άνεύρεοη, δοο ποuληθιοuν πε

ριοοότερες κόmες, των κεφαλαίων που άπαπουντα.1 για η\ν πα

ραγωγή. ΕΙναι άλήθεια δη οε ηολλες χώρες δεν εχσuν άκόμη κα

τανοήσει oi όργανώοεις η\ Gnμαοία αuτfiς της έργαοίας :iί, έαν η\ν 

εχσuν, τους λείπουν τα .μέοα για να την αναλάβουν. Σε τέτοιες nε

ρ1mώοε1ς μnορουν να χρnοφοnοιnθουν αλλες μέθοδοι: να διατε

θουν κόπιες για να ένθιαρρυνθlεϊ Λ δ~aνσμiι καi να κόβεται ταμεϊο 

άπο τους όργανωτες κάθε προβολfiς κλπ. Ίδανικώτερο θα εϊταν να 

γίνει Λ παραγωγiι κι ή διανσμι\ έπαναοταηκων ταινιών με κεφά

λαια αοηκα - δηλαδή, να έπιχορηγουοε οiκσνομικα iι μποuρζοuα

ςία τον έnαναοτα.ηκο κινηματογράφο με μέρος άπο την ύπεραξία 

που κερδίςει απο το λαό. 'Αλλά, οοο ή προοnηκι\ αuη\ παραμένει 

μία μακρόπνοη φιλοδοξία, oi παραλλαγες που ανοίγονται οτον έπα
'Vαοταηκο Κ1Vnματογράφο να 1καλύψει το Κόοτος Παpαγωγfiς Καl 

διανομfiς, εΙναι δμοιες μ' αύτες που 16χύοuν για τον οuμβαηκο κι

νηματογράφο: κάθε θεατης να πληρώνει το ίδιο εi61τήρ10 που θα 

πλήρωνε για να δεi ωνεμα του Σuοτήματος. Πίοτωciη, έπιχορήγη

οη, έξοπλιομος καi ύnιοοτήρ1ξη του έπανα6ταηκσυ κινηματογράφου 

άποτελουν πολιηκα καθήκοντα για τiς έπανα.οταηκες όργανώοεις. 

ΕΙναι δυνατο,v να γίνει μία τωνία, αλλά, έαν ή διανομή της δεν 

έπηρέπει την κάλυψη του κόοτοuς, θαναι δύοκολο η αδύνατον νι\ 

γίνει μία δεύτερη ταινία. 

Τα κυκλώματα των ταινιων 16 mrn 6lliV Εύρώπη ( 20.000 κέντρα 
προ6ολfiς δτη Σουηδία~ 30.000 κέντρα οη\ Γαλλία κ.α.) δεν άποτε
λουν το καλλίτερο παράδειγμα για τiς vεο-αruο1κιακες χω,ρες, άλ

λα αναμφίβολα εΙνω μία οuμnλnρωμαηκ:η λύ6n που πρέπει να 
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ληφθεί ύπ' Οψn YJ.Cl την αϋξnδn των κεφαλαίων, ιδιαίτερα δε 6UV
θfiκει;: 6Πι;: όnοΙει;: τέτοια κυκλώματα μnορουν να nα.ίξουv 6ημαν

ηκο ρόλο 6τiιv nα,ρου6ία6n των αγώνων του Τρίτου Κό6μου, 6(; 
6Uνάρτn6η προς έκείνουι;: nου έκτυλί660VΤG1 6Πς μητροnολη1κες 

χωρες. Μία τωvία που να αναφέρεται 6τουι;: άγωνες της Βεvε[ου

έλαι;: μπορεί να πεί πολυ περ155ότερα 6το εύρωπαϊκο KOlVO απο ο,τι 
θαλ1εγαν 20 δ1αφωΤΙ6ΏΚC1 φυλλάδω καf το 1δ10 l6Χύε1 για μαι;: με 

μία τωvία των γεγονότων του γαλλ1κου Μάη η των 6Πουδα6nκων 

αγώνων 6τΟ Μπέρκλεϋ ThJV Η.Π.Α. 

Διεθνiιι;: του έπανα6ταηκου κινηματογράφου; Γιατί οχι; Δεν εΙνω 

6.λfιθεια δη άναπτύ66ετω μία νέα Διεθνiιι;: μέ6α ά:π' τους αγωνες 

του Τρίτου Κοομου, μέ5' 6.π' η\ν OSPAAAL καi τiι;: έπανα6τατικει;: 

nρωτοπορ,είει;: των καταναλωηκων χωρων; 

Η ΚΙΝΗΜΑ'fΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: 

ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Σ' αύτο ακόμη το 6τάδιο, δnου γίνεται nρο61το μόνο 6€ περιορι6μέ
νει;: 5τρώ6εις του πληθυομου, ό έπανα6ταnκος κινηματογράφος πα

ραμένει αναμφίβολα ό μοναδικος κινηματογράφος που μπορεί να 

ύπάρχει για τα λαϊκα 5τρώ,ματα, έφό60ν εΙνω ό μοναδικος που έν

διαφέρετω YJ.Cl τα 6Uμφέροντα, τα iδεώδη καi τiς Προοπηκες ιfi<;; 

μεγάληι;: πλειονότητας του πλnθuδμου. Κάθε 6nμανηκiι ταινία που 

παράγεται 6.πο τον έπανα6ταηκο κινηματογράφο θα πρέπει να.ναι, 

αp:εοο Π εμμεοο, ενα έθνικο λαϊκο γεγονός. 

Ό κινηματογράφος του λαου, που έμηοδΚεται να φθάοcι εξω απο 

ενα αντmpο6ω!J11ευηκο τμfiμα του πληθυομου, προκαλεί με κάθε 

προβολή του, δμοια με μία έπα.ναδταηκiι έκδήλωδη, ενα άπελευθε

ρωrμέvο χω,ρο, ενα εδαφος άπο-απο1κ1σπ01ηrμέvο. Ή προ6ολiι μπο

ρεί να μετατραπεί 6' ενα εΙδος ποληικου γεγονότοι;:, πού, 6ύμφω
vα με τα λόγ~α του Φανόν, θα.ναι <<μία πρά{n λεηουργική, μία προ

vομιακη εύκωρία για ανθρώπινα οντα ν' 6.κούδουν καi να ακου

δθσυν). 
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Ό μαχόμενος κινηματογράφος πρέπει να εΙναι iκανος να άποδε

ιψεύ6ε1 η\ν όnειρία των νέων δυνατοτήτων που του παρου51ά(ον

τ01 άπο τiς 6Uνθfίκες προγραφfίς τiς όποϊες έπ1βάλλε1 το Σ ύ6m

μα. Γιατί, ή προ6πόθεω να ξεπεfJα6θεΙ ι\ νεο-GJ1σικ1eικ:ι\ καταπίε6Ι\ 

όδnγεΙ άναπόφευκτα 6η\ν έπ1νόη6η νέων μορφών έπ1κ01νωνίας 

κυοφορεί η\ δυνατότητα. 

Πρiν καi κατα η\ διάρκεια του γυpί6ματος τfiς τωνίας LA HORA 
DE LOS HORNOS, δοκφά6Θηκαν πολλοi μέθbδ01 για η\ διανομ~\ 
του έπα.ναGΤαηκου κινnrματογράφου. Κάθε προ6ολή, που γινόταν 

για τα μέλη όpγανώδεων, τους έργάτες και τους: 6Ποuδα6τες των 

παvεπ16τημίων, άποτελου6ιε -χωρiς αυτο να εΙνω καί ή άρχ1κϊ1 

πρόθε6η- ένα εΙδος πλατύτερης 6υγκέντpω6ης οπου oi ταινίες 

iίδαν ενα μέρος τους, άλλ' OXl το ΠΙΟ 61Ί!μανπκό. Άπο τότε ανακα
λύφθηκε μία καινούρια, πλευρα του κινηματογράφου: ή Gυμμ,ετσ

χ:ι\ άτόμων πού, μέχρ·ι τ6τε, έθ1εωρουντο θεατές. Λόγοι α.Gφαλείας, 

κατα κωρούς, ύποχρέωναν να έπ1δ1ώκετ01 Il δ1άλυ6η των όμάδων 
ΠΟU μετείχαν 6Tl1V Προβολή, αμέ6ως μόλις αύτ:ι\ τελείωνε, καί δ1α

ΠΙ6τώθnκε πολυ γρήγορα OTl αύτσ,ς ό τρόπος διανομfίς τfίς TQlVIα.: 
επαι(,ε Πολυ μικρο ρόλο εφό60V δεν 6U'Vοδεύετο (lΠΟ τι\ δuμμετο

ΧΙl. του κοινου κι' έφόοον δεν α.νοιγε 6υ(ήτη6η πάνω 6τα θlέματα 

1lJoυ ύπέβαλλε ή ταινία. 

Διαruβτώθηκε έπίδης οη κάθιε όργανωηκο μέλος που παρί6τατο 6ε. 

τέοο1ει;: προβολες τοκανε με πλήρη έπίγνω6n οη παρέβαινε τους 

νόμουι;: τοϋ Σ υ6τήμaτοι;: καi έξέθlετε την προοωπική του α.6φάλε1α 

δε ενδεχόμενο κίνδυνο. Το· α.τομο αύτο επαυε πλέον να εΙνω θεα

τής· αντίθετα μόλ1οτα, 6.πο τ:ι\ 6ηγμη που άπεφά61(ε να παρακολου

θήσει την προβολή, ό.πο τ:ι\ 6ηγμiι που αποφα5ί(ε1 να 6υνταχθεΙ μ' 

αύτ:ι\ τι\ θέ6η δ1ακ1νδυνεύοντας καi 6uιpβάλλοντας με τι\ (ωντανή 

του παρου6ία 6τη 6υγκέντρω6η, εχει μεταμορφωθεί 6ε ήθοποιό, ε

γινε εναι;: πρωταγων16η\ς ΠΙΟ 6111\lGVTlKOς άπ' αύτους που έμφα

νί{ονται βτiι;: ταινίες . .,Ενα τέτ:010 α.τομο 6.να(ήτη6'ε καi βρfίκε κι α.λ
λουc;: για να διαπράξΌυν αμσιβαία το ϊδ10 πραγμα. Ό θεατ:ι\ς αφη6ε 

τ:ι\ θέδn του βτον πρωταγων16η\ - ήθοποιό, ό όποιος προβάλλει τον 

έαυτό του 6•τσυς αλλουι;:. 
20 
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'Έξω άπ' αυτον το χωρσ, οπου oi ταινίες βοηθου6αν 6ηγμιαiα την 
άπελευθέpω6η, δεν ύπfiρχε τίποτα αλλο παρα μοναξιά; μη έmκοι

νωνία, δυοru6τία καi φόβος μέοο 6τον άπελευθερωμένο χώρο, οί 

ουνθiίκες μετέτρεπαν δλους 6ε συνένοχους τfiς πράξηι: που έξε

τυλίγετο. Oi 6υ[ητή6εις ξεπηδου6αν αύθόρμητα. "Οοο μεγάλωνε ή 
πείρα, ένοωμα.τώνοντο μέ6α οη\ν προβολι\ διάφορα 6τ01χεiα, για 

να ένιοχύοουν το θέμα της ταινίας, το κλίμα της προβολfiς, τη χα

λάpω6n των μετεχόντων άπο τiς άνα6τολές τους, καί, τέλος, το διά

λογο: μαγνητοφωνημένη μου61κiι η ποιήμαια, γλυπτα καi πίνακες_ 

ςωγραφηάίς, άψί6ες, ~ναι;: διευθυντiις προγράμματος που κατηύ

θυνε τι\ ουζ"ήτnοη καi παρουGίαζ"ε η\ν ταινία καi τα μέλη που έ

ηρόκεπο Υα μιλήσουν κ.α. Δ1απ1οτώθηκε δη λεηουργουοαν ταυτό

χρονα τρία οnμανηκα έπίπεδα: 

1) Το μηέχον μέλος, το ατομο -ήθοπ01ος- ουνένοχος που 

άνταποκρίvετσ οτα καλέοματα. 

2) Ό άηελευθερωμένος χώρος, οπου αύτο το α.τομο έξέφρα(ε 
τiς iδέες του καi τiς δ1αθέοε1ς του. έπολ1ηκοπο1είτο, καί ξεκ1νοϋ-

5ε γ' άπελευθερώοεl καi τον ϊδ10 τον έα,υτό του. 

3) Ή τωνία που επαιςε μόνο το ρόλο πρόφα6ηι;: η έvαύοματος. 

Το ουμπέραομα άπ' αύτα τα δεδομένα εϊταν δη μία ταινία θα μπο

ρουοε Υα εiναι πολυ περι66ότερο άποτελεδμαηκή, έα.Υ εϊτα.Υ άπό

λυτα ένηrμ,ερωμένn με τους παράγοντες που άναφέρθ'nκαν καi ά

νελάμβανε η\ φροντίδα να ύnοτάξει η\ μορφή της, τι\ γλώ66α και 

τα θέματά τnι;: 5' αύη\ η\ δραμαηκι\ πράξη καi 61 
αύτους τους ήθο

ποιους -για VCI. το δ1ατυηώοουμε με αλλον τρόπο, έαΥ αnεκάλυ
Πvε τι\ν όπελευθέpω6ή της 6ε έξάρτn6n καi 6ύνδε6η με τους αλ

λους, που εΙναι ~αί oi κύρ101 πρωταγων16τες της ζ"ωfiς. !\1ε 6ωοτiι 

χρnδψοποίnοn του χρόνου οτον όποίον ή όμάδα των προοώπων - ή

θοποιων πpό6ψερνε τiι;: διάφορες iGτορίες της, με η\ χρn6lμοποί

nοn του χώρου που κάθε φορα δ1ετίθετο, καθώι;: καi των ίδιων των 

τωνιων, εϊταν άπαραίτnτο να έπιχειρnθεί ό μεταοχηιμαηδμος του 

χρόνου, τfίς ένέργειας καi τfίς έργαοίας οε έλευθερώνουοα ένέρ

γεια. ''Ετ61, α.ρχιοε να άναπτύοοεται ή iδέα τοϋ οχnμαηομοϋ έκεί

νου που όνομάδθnκε φιλμικiι δράοn καί που εΙνω μία άπο τiς μορ-
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ψες ή όποίa. Π16τεύουιμε Πισς προ5δfδε1 μεγόλη άξία 6τΟ.Υ τρίτο Κl

νnμα'τογρόφο καl δ1κωώνε1 τr\ γραμμή του. Στον κ1νηματογρόφο 

έΚ!εiνον που ό πρώτος πε~ραμαη6μός του πρέπει να άνας'ητnΘεϊ, δ' 

ενα ά6αψε.ς 16ως επίπεδο, 6το δεύτερο καi 6το τρίτο μέρος της ται

νίας LA HORA DE LOS HORNOS ( κυρίως 6το μέρος που άρχί
ς'ε1 με TllV <<άντf5τα6n» KQl το «βία ΚΙ' απελευθέρωση»). 

Το μέρος α:ύτο άρχίςε1 με τα λόγια: 

«Σύντροφο~, αύτο δεν εΙνω ά1Κρ1βως μία κ1νnματογραφ1κr\ προβο

λή, οϋτε ενα Θέαμα· εΙνα~, μαλλον καi κατα πρώη6το λόγο, μία ΣΥ

ΣΚΕΨΗ - μία πρόξn ά.νη-ψπερ1αλ1υηκfiς ένότητας έδω εΙνω 

ενας χωρος για έκείνους μόνο που ταυτίς'οντω με αύτον τον άγώ

να, γ~ατi δεν ύπάρχε1 θέ6n για θεατες :η για 6υνενόχους του έχ

θρου· έδω ύπάρχε1 θέ6n μόνο για τσυς 6υγγραφεϊς καi τους πρωτα

γων16τες του δράματος το όΠΟΪΟV r'ι τωνία Πp06Παθεϊ να μαρτυρή

θεl καi να δ1ερευνή6ε1. Ή τωνία εΙναι ή εύκωρία γ1α δ1όλογο, γ1α 

τr\ν άνα{ήτn5η καi τr\ θεμελίω6n των αποφά6εων. ΕΙνω μία άνα

φορα που 6Gς η\ν έκθέτσuμε να τr\ν έξετό6ετε καi να η\ 6U(nτ{ι-

6εvε rμ1ετα απ' τr\ν προβολή». 

«Τα 6U']1Περό6ματα ( λέγετω 6ε αλλο 6nμεϊο του δεύτερου μέ
ρους) 6τα όποiα θα καταλήξετε, 6CΙ.ν oi πραγματ~κοi ουγγραφεϊς καi 
πρωταγων1οτες αύτfiς τfίς i6τορίας, εΙναι 6nμανηκά. Ή πείρα καi 

τα 6Upπεράοματα Που 6Uγκεντpώ6α]lε εXOUV 6ΧεΤΙΚΙ1 άλήθεω· εί

ναι χρή61]1Q δτο βαθμο που χρnο,ψεύουν οε 5Qς που αποτελείτε το 

παρον καί το μέλλον τfίς όπελευθέρω6nς. 'Αλλα mo 5nμανηκ1'ι 

εiνω ή δpά6n Που θα Πηγά6εΙ απ' a.ύτα τα 6U']1Πεpά6rματα, ή ένό

τητα πάνω οτr\ βάοn των γεγονότων. Αύτος εΙνω ό λόγος για τον 

όποiον Il TQlVlQ 6Ταματα εδω· άνοίγετω 6ε 6Gς ω6τε να μπορέσετε 
να η\ 6UVεΧΙ6Τε». 

Ή φ1λμ1κr\ δράοη 6nμαίνε1 μία ταινία που εΙνω άνο1κτr\ καi δεν ε

χει τέλος 6τ:r\y ού6ία της εΙνω ενας δρόμος μάθη6ης. 
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<<Το πρωτο βfίμα. 6Π1 δ1αδ1κα6ία τfίς γνώ6ης εΙναι ή πρώτη έnαφ1Ί 

με τα άVΤΙκείμενα του έξωτε,ρ1κου κό6,μοu, εΙναι ή 6Κηνiι των αi

οθή6εων ( 5το φiλμ εΙω1 τα [ωντανα φpε6κο εiκόνας καi iίχου). 
Δεύτερο βfίμα εΙναι 11 6ύνθε6η των δεδομένων που άnοκτήθηκαν 
άπο τiς αi0Ηή6ε1ς ή όργό.νω6n κ1 ή έπεξεργα6ία τους 11 6κnν11 των 
έννο1ων, των κpί6ιεων, των γνωμων καi των 6uμπεpα6μάτων ( 510 
φiλμ εΙναι σl άναφορές, τα δ1δάγμα.τα η ό αφηγnη1ς που κaτευθύ

νε1 η1ν προβολή). Kai άκολουθιεϊ το τρίτο 6τάδ10, το βfίμα της γνώ-
6ης. Ό ένεργος ρόλος τfίς γνώ6nς δεν έκφράζεται μόνο 6το ένερ

γο, αλμα QΠΟ ΠlV QΙ6θητηρ1ακ11 6111V όρθολογΙΚΙl γνώ6η, αλλά, κι' 

αύτο εΙναι το ΠΙΟ υημανηκο Q,Π() τι1ν όρθολογ16ηκiι γνώ6n 6T:rtV 
έπαναοταηκ:ι\ πράξη· 5η1ν πράξη μετα6χημαη6μοu τοϋ κοομοu. Σ~ 

μία τέτ01α ένότnτα τfίς Θεωρίας με την πράξη οκοπεύουν: 11 πρσ
βολ:ι\ τfίς φ1λp1κfίς δpά6nς, 11 ουμμιετοχiι των μελων - Θιεατων. oi 
προτά5ε1ς δράGης πσυ αναδύονται καί, τελικά, 11 ύλοποίη6ή τους. 

Ή π_ροβολ~\ τfίς φ1λμ1κfίς δpά61ις έξαρτατω απο τiς 6υγκεκρψένες 

l6Τορ1κες 6υνΘιiίκες, μέδα 6τiς όποϊ,ες γίνεται. Αύτο 6ημαίνε1 δη το 

άποτέλε6μα κάιθε προβολfίς έξαρτδτω άπ' αύτους που η1ν όργανώ

νουν, άπ' αύτους που παίρνουν μέρος 5' αύη\ν κι' απ' τον χωρο 

και χρόνc· iι δυνατότητα εi6αγωγfίς παραλλαγων, πpο6θnκων καi 

αλλαγων εΙνω άπερ1όρ15τη. 1'1ε τον ε.να η με τον αλλο τρόπο, ιΊ 

προβολ11 τfί.ς φ1λμ1κiίς δρά6Πς έκφ,ρά(ε1 πάντοτε τiς i6τ0,ρ1κες 6UΥ

θiίκες οτίς όποΙες έκτελεϊτω· oi προοπηκές της δεν έξαντλουντω 
6Π1V :ruάλn για TllV έξο,u5fα, αλλα αντίθετα, θα 6UνεΧΙ6θΟΊJV KQl μετα 
άπ' αύτήν. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Ό ανθρωπσς; τοίr τρίτου κινηιματσγράφου ---,με τiς: απειρες: κατηγο

ρίες; που αύτο περιέχει: τωνία - γράμμα, ταινία. - ποίημα, ταινία -
δοκίμιο, ταινία - ραπόρτο, ταινία - προκήρυξη κ.λπ.- πάνω άπ' ο

λα, άντικαθιδτδ τι\ βιομηχανία ένος; κινηματογράφου χαρακτήρων 

με ~να. κινηματογράφο θεμάτων, έκείvου των άτόμων με αύτο,ν τοϋ 

11λήθους;, έκείνου του 5,κηνοθέτη με αύτον τοϋ 5υλλσγικοϋ 6υνερ

γείου, έκείνου που διαφιεύγει η\ν αλήθεια μ' αύτο,ν που η\ν ξανα

mάνει, έκείνου τiίς; παθiηηκότnτας μ' αύτον τfίς: τσλμnρότητας:. 'Α

πένανn 5το 51νεμα - θlέαμα ανηπαραθέτει n\ φ1λμ1κ1\ δpάδη· 5τον 
κινηιματογράφο τfίς: άποδ1όρθ'ρω6ης: ανηπαραΗέτε,1 αύτον που εΙναι 

μαζι άποδ1ορθρωηκος: καi άνοικοδοιμηηκός;· 5τον κινnματσγράφο που 

φnάχτηκε για το παλ10 εΙδος; άνθρώπου ανηπαραθ'έτε1 τον κινημα

τογράφο που ανταποκρίνεται 6ε f"να νέο εΙδος: ανθρώπου. για εvα 

εΙδος; που καθένας: μας: εχε1 η\ δυνατότητα να γίνει. 

Ό αγώνας για η\ν άπο-απο1κ1οποίη6η δ:ι,εξόγεται, έκτος άπ' ταλλα, 
καi έναντίσν των iδεω,ν καi των μοντέλων του έχθιροu τα όποια 

βρίδκοντω αποτυπωμένα μέ6α 6τον καθένα μα.ς:. 'Αποδιάρθpω6n 

καi άναδόμηδn. Ό κόδμος έπανεξετάζετω, αναδιατέμνεται, ξανα -
ανακαλύπτετω. Oi ανθρωπσι γίνονται μάρτυρες: μ~δς; 6υνεχους; εκ
πλnξnς;, ένος εϊδους: δεύτερης: γέννη6nς:. Ά νακαλύπτουν καi πάλ1 

n\ν πρώτη τους: εύφυ"ί'α, η\ν iκανότnτά τους: για περιπέτεια. 'Έρ

χεται ξανα 5η\ ζω~\ ή ναρκωμένη iκανότnτά τους: να περιφρσνουν. 

Άπελευθ'έρωδη τfίς; άπαγορ,ευμένnς: αλήθειας: 6nμαίνε1 απελευθ'έ

pω5n τfίι;: δυνατότητας: για περ1φρόνn6n καi άπο6τροφή. Ή νέα 

άλήθlεια, 1\ αλήθεια του νέσυ άνθ'ρώπου που χτί(ε1 τον έαυτό του 
άπαλλα65όμενος: απο τα έλαττώ1ματα π:::υ ακόμη τον βαραίνcυν, ε

χε1 ανεξάντλητη δύναμη, κι έπi πλέον, εΙναι Ιί μόνη πραγμαηκ1\ 

δυνατότητα ζωfίς;. Σ' α.ύτι\ν mv προ6πάθεια, ό πρω;τοπόρος: κ1νnιμα
τογραψ~6mς άποτολμα με η\ν κριηκή του παρατήpη6η, η\ν εύαι

οθηοία, m φανταt>ία καi την πραγματοπ<>ίη6η. Τα μεγάλα θ1έματα 

-ή 16τορfα τfίς; χώρας, η άγάπη Kl ή αδιαφορία έκείνων Που άγω-
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νί(οvται, oi προοπάθει,εc;: τοϋ λαού να άφυπν16θεi- δλα αύτα ξα

ναγενν1οϋντα1 μπροοτα 5τους: φακους: τiίς: άπο-απο1κ16μένnς: κάμεράς: 

του. Ό κ1νnματογραφ15τι\ς: άνακαλύπτει δη τίποτα δεν λειτουργεί 

μέδα 6το Σ ύ6τnμα, ένω, εξω άπ' αύτό, δλα λεηουργουν, γιατi δλα 

περιμένουν να γίνουν. 'Ό,τι φαινότανε χθες: 5αν παράλογη περ1-

πέτε1α. Παρου61ά(ετα1 6ήμερα 6QV αμετάκλητη ανάγκη. 

Γιατi ταινία; κι οχι κάποια αλλn μορφη καλλ1,τεχν1κiίc;: έπ1κο1νω

νίας:; 'Ά ν διαλέξαμε τiς: τωνίες 6αν κέντρο για τίς: προτά6ε1c;: μας 

εΙνα1 γ10τi αύτες εΙν01 ή δουλειά μας:, άλλα καi γιατί ή γέννnδn 

ένος: τρίτου κινηματογράφου 6nμαίνε1, τούλάχ16τον γ1α μας:, το π1r) 

6ημανηκο έπανα6ταηκο καλληεχν1κο γεγονός: της: έποχiίc;: μας:. 



ιRΙ ΑΤΜΑ 
::ΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
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νίζονται, σi προοπάθει·ες του λαου να ό:φυπν16θεί- δλα αύτα ξα

ναγεννιοϋνται μπρο5τα 5τοι'Jς φακους τfίς άπο-απο1κ15μένης κάμεpάς 

του. Ό κ1νηματογραψ16τnς άνακαλύπτε1 δη τίποτα δεν λεηουργεϊ 

μέ5α 510 Σ ύ6τημα, ένω, εξω άπ' αυτό, δλα λεπουργουν, γ1ατi δλα 
περψένουν να γίνουν. 'Ό,τι φαινότανε χθες 5αν παράλογη περ1-

πέτε1α. παρου51άζεται ωίμερα 5αν αμετάκλητη άνάγκn. 

Γιατi ταινίες κι οχ1 κάποια αλλη μορφη καλλΗεχνικfίς έπ1κο1νω

νίας; "Αν διαλέξαμε τις τα.ινίες 5αν κέντρο για τίς προτάοεις μα(.; 

εΙναrι γιατi αύτες εΙναι iι δουλειά μας, άλλα καi γιατί ή γέννηδn 

ενος τρίτου ΚΙνnματογράφου 6nμαίνει, ΤούλάΧ1610V για μδς, ΤΟ ΠΗ) 

6nμανηκο έπαναδταηκο καλλπεχνικο γεγονος τfίς έποχiίς μας. 



IARI ΑΤΜΑ 
,·· 

Ο ΝΕΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
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Είναι yνωστόν, οτι ή '1 νδία 1ταραμένει ή 1τιο μεyάλη 1ταραyω
yος χώρα σε άpιθμο ταινιων, ξε1τερνωντας ακόμη καl τlς 'Ηνω

μένες Πολιτειες καl την Ία1τωνία. Το 1972, yυρίσθηκαν 428 
ταινίες μεyάλου μήκους. Ά110 αύτη τη 1τλούσια 1ταραyωyή 

yνωρίζουμε 1τολυ λίyα 1τράyματα. θα μ1τορούσαμε να 1τοϋμε 

οτι δεν χάνουμε τί1τοτα ά11' αύτό. Ξαφνικά, ομως, έμψανίζεται 

μια μετα®ολή στον κινηματοyραψικο χωρο 1του 1τροαναννέλλε.1• 

μια έ1τανάσταση. 

Μέχρι χθές, ό '1 νδικοc κ_ινηματοyράψος ηταν 1τρακτικα ανύ

παρκτος. Ό μοναδικος '1 νδος σκηνοθέτης 1του ηταν yνωστος 

στο δυτικο κοινο κατα τή δεκαετία '50 με '60 είναι ό Σατιάζιτ 
Ραίϋ. 'Όχι, έ1τειδή ό Σατιάζιτ Ραίϋ ηταν ό καλύτερος σκηνο

θέτης - ύτrηρχαν ό Ριτ®lκ Γκατακ καl Τα1ταν Σινα ά110 την 

Καλκούτα καί Μ1τιμαλ Ρόϋ, Β. Σανταράμ, Μεμ1τουντ Καν καl 

Γκυρυ Ντυτ ά110 τη Βομ®άη - άλλα yιατl yια 1τολλους λόyους, 

1.0 δυτικο κοινο δεν μ1τόρεσε να yνωρίσει άλλους σημαντικους 
σκηνοθέτες αν καl ό άριθμός τους, εϊμαστε ύ1τοχρεωμένοι να 

το δεχθοϋμε, ύτrηρξε 1τολυ ττεριορισμένος. 'Αλλά, αύτη ή κατά

σταση, 1τρi.ν λίyο καιρό, άλλαξε ριζικά. Μια νέα yενιά, μετα 

ά11' αύτή του Σατιάζιτ Ραίϋ, εχει 1ταρουσιασθει: κριτική στο 

κοινωνικο έ1τί1τεδο, με 1τολιτική συνείδηση, άρκετα τολμηρή 

yια να άμφισ®ητήσει τίς 1ταyιωμένες άξίες της κινηματοyραψι

κης yραψης, συχνα αναιδής, ~ίαιη, ετοιμη - καl με 1τάθος -
να ξεψύyει ά110 τήν 1ταyίδα της 1ταράδοσης καί 1τεριψρονωντας 

έντελως τίς νόρμες της έμ1τορικης έ1τιτυχίας, είναι στο σύνολό 

της άντικομψοριστική. 

Προ®άλλει, λοι1τόν, άνα1τόψευκτα τό ακόλουθο ερώτημα: ό 

'Ινδικός κινηματογράφος εχει ένηλικιωθει; Αύτό ομως θα η

ταν, νομίζω, μια 1ταρα1τιστική ά1τλο1τοίηση ,του θα ε1τρε1τε ν' 

ά1ταντήσουμε μονάχα καταψατικα η αρνητικά. Για να καταλά

®ουμε τον σημερινον ίνδικό κινηματογράφο είναι άναyκαιον 

να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, οχι μονάχα στο 1ταρελθόν του, 

αλλά, έ1τίσης, να μελετήσουμε σύντομα τήν κοινωνικο1τολιτική 

καl οίκονομικη διάρθρωση των '1 νδιων μετα την ανεξαρτησία 
ό,τότε άνα1ττύχθηκε καl θεμελιώθηκε δ Ί νδικός κινηματογρά

φος. 



Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

"Αν και έμτrνευσμένος άτrο τον Μελιές, τcού άτrο τrολλές άτrό

ψεις είναι ό τrρόδρομος του κινηματοyράψου της ψυχαyωyίας, 

ό ίνδικος κινηματοyράψος είχε, ηδη, στη τrερίοδο του 1930 άy
yίξει σύγχρονα θέματα. Εύσυνείδητοι κινηματοyραψιστές δτrως 

οί Β.Ν. Σιρκάρ, Χιμανσί Ρέ, Ντεμτrακi Μτrόζ, Β. Σανταράμ και 

αλλοι άτrέστrασαν τον ίνδικο κινηματοyράψο άτrο το ψαντα

στικο καl μυθολογικό του έ.τrίτrεδο καl εστρεψαν την τrροσοχή 

τους σέ τrρο(f)λήματα σύγχρονα κοινωνικοτrολιτικά καl οίκονο

μικά. Ό άριθμος ταινιων τrοιότητος τrού γυρίσθηκαν μεταξύ 

του '30 καl άρχές του '40 είναι τrαραδόξως τrολύ μεγαλύτερος 
ατrο τlς ταινίες τrού γυρίσθηκαν κατά τη διάρκεια '50 μέ '60. 
Κάτω ατrο μιά αύστηρη λογοκρισία τrού ασκουσε το ατrοικια

κο (f)ρεττανικο (f)ασίλειο οί τrολιτικές ταινίες γνώρισαν· τrολλές 

δημόσιες έτrικρίσεις. Αύτο ύrrηρξε - και ίσχύει τrάντα- ενας 

μεγάλος συντελεστης ωστε νά ανασταλεί ή τrαραyωyη ταινιων 

ρεαλιστικων καl αμψισ(f)ήτησης. 

Ή ανεξαρτησία του 1947 δδήyησε στη διαίρεση. Ή ίνδικη χερ
σόνησος μοιράσθηκε. Ή κοινωνικοτrολιτικη και οίκονομικη δι

άρθρωση ανετράτrη έξ δλοκλή ρου, μ' άντίστοιχες οίκονομικές 

συνέτrειες στο κινηματογράφο καl μέ άμεσες έτrιτrτώσεις στις 

τrοιοτικές ταινίες: ανέ(f)ηκε το κόστος τrαραyωyης τους. <Εται

ρείες τrαραyωyης δτrως ή Νιου θήατερς στη Καλκούτα, ή Μτrο

μτrάη Τώκς στη ΜομΜη καl ή Πραμτrάτ Φιλμ Κόμτrανυ ε

κλεισαν. Τά στούντιο τrουλήθηκαν. Οί καλλιτέχνες καl οί τε

χνικοί '9pέθηκαν χωρίς δουλιά καl ξανάρχισαν ώς ανεξάρτη

τοι. Ή δημοτικότητα των (f)εντετων δδήyησε στο στάρ - σύστεμ. 

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΠ ΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ 

<Ο μηχανισμος καl δ αύστηρος κώδικας της λογοκρισίας fιταν 

τrάντα εμτrόδιο στην ανάτrτυξη του ίνδικου κινηματοyράψου. 

Το 1952 διαμορφώνεται ενας νέος κώδικας λογοκρισίας, αν
τίστοιχος του (f)ρεττανικου κώδικα του 1918, τόσο συντηρητικος 
καl α:καμτrτος τrού συμ(f)άλλει μέ τη σειρά του στην nαρακμη 

του ίνδικου κινηματοyράψου. Καθιστουσε αδύνατη την nρα

yματοτrοίηση κάθε σο(f)αρης ταινίας με αναφορά την κοινωνικη 
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,τραyματικότητα. 'Έτσι, ,ταρουσιάσθηκαν ταινίες μέ κοινότυ

,το στόρυ - του άyοριου ,τού συναντάει μιό:: κο11:έλλα - και 

μ' δλα τό:: κλισέ: χά11:υ - εντ, έ.11:ιστροφη του άσώτου κ.λ.11:. 

Ό ηρωας ηταν τό Καλό, δ κακός ηταν δ μαυρος σό::ν μελάνι. 

Ή έ.11:ιμονη νό:: ά11:οψύyουν τlς ,ταρεκκλίσεις καl νά ά11:ομακρυν

θουν ά11:ό θέματα δύσκολα κατέληξε σέ μιό:: διαρκως αύξανο

μένη 11:αραyωyη ά,τό κοινότυ11:ες ταινίες 11:άνω σέ ετοιμες συν

ταγές. Φυλακισμένοι στους κλειστους τοίχους των στούντιο, 

φιλμάροντας σέ τεχνητό φωτισμό και μ11:ροστό:: σέ ντεκόρ μη-αύ

θεντικά, δ λαϊκός ίνδικός κινηματογράφος ηταν έντελως ά,το

κομένος ά11:ό την 11:ραyματικότητα. Κανείς - οϋτε δ σεναριο

γράφος, οϋτε 6 11:αραyωyός, οϋτε δ σκηνοθέτης, οϋτε άκόμη 
και τό κοινό - δέν ένδιαφέρονταν yιό:: την ελλειψη ρεαλισμου 

ά,τ' αύτές τίς ταινίες. Ύ,τηρχαν, <:>έ<:>αια, έξαιρέσεις: ή ταινία 

«Δυό κομμάτια yης» του Μ11:ιμό::λ Ρόϋ, 6 δ11:οιος ,τηρε τό ~ρα

<:>εϊο Καννων τό 1954. Ή ταινία «Πάθερ Πανσάλι» του Ραίϋ, 11:ου 
11:ηρε <:>ρα<:>εϊο ώς τό καλύτερο ντοκυμανταlρ το 1957 και κέρ
δισε στο Σό::ν Φραντζϊσκο το <:>ρα~ειο της «Χρυσης Πύλης». Την 

'ίδια χρονιά: ελα<:>ε διακρίσεις στό Μανχάϊμ, Έδιμ<:>ουρyο, καl 

Λοκάρνο. 

Στη 11:ερίοδο ,του άκολούθησε την άνεξαρτησία ή ταινία «Πά

θερ Πανσάλι» ύ11:ηρξε ή 11:ρώτη έ11:ιτυχης 11:ροσ11:άθεια yιό:: νό:: 

καταρyηθουν τό:: στερεότυ11:α, τό:: κλισέ καl τό:: χά,τυ εντ ά11:ό 

τόν ίνδικό κινηματογράφο. 'Εάν, καl οί αλλοι σκηνοθέτες είχαν 

άκολουθήσει αύτό τό δρόμο, δ ίνδικος κινηματογράφος θό:: εί

χε yίνει ό,τωσδή11:οτε 11:ιό ρεαλιστικός. Πολλοί, 011:ως δ Μπι

μό::λ Ρόϋ καl Κ.Α. 'Αμ11:ό::ς στη Βομ<:>άη εκαναν σο<:>αρές προσ

,τάθειες 11:ρός την κατεύθυνση τoii ρεαλισμου, ή yενικη δμως 

άπουσία ένός άληθινου ρεύματCΙς ~έν έπέτρεψε ούσιαστικές 

άλλαyές. Ή καθιερωμένη τάση νό:: yυρ{ζωνται μουσικε.ς ταινίες 

ε.ξακολουθεί μέχρι καl το 1960. Μιό:: φαι.-·ομενικη άλλαyη ηταν 
ή άντικατάσταση της μαυρόασ11:ρης ταινιJς ά,τό την εyχρω

μη μέ ά11:οτέλεσμα νό:: ώραιοποιήσει και οχ, νό:: έμ<:>αθύνει ένω 

ταυτόχρονα άνέ<:>αζε το κόστος παραyωyηc, Ένω, ή έμπορι

κότητα απέκλειε κάθε αίσθητικη άξία ή σrηνοθεσία πέρασε 

άπό τα χέρια των καλλιτεχνων και των τεχνιw:ων στα νύχια των 
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έμπόρων η τό: χέρια μιας τάξης νεόπλC'•Jτων πού yεννήθηκε 

μετό: το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ό καλλιτέχνης παρέμει

νε ύποτελης στη νέα διοικουσα τάξη καl κατό: συνέπειαν οί 

καλλιτεχνικες ίδέες είχαν την 'ίδια τύχη. 

Η ΑΠΟΠΝΙΧΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ 1960 

Τη δεκαετία του '60 ή είκόνα πού παρουσίαζε δ Ινδικος κινη
ματοyράφος ηταν σκοτεινή, άθλια καί χωρίς ελπίδα. Πλαισιω

μένος άπο θλιμμένες καl κατηφεις μετριότητες_ διευθύνονταν 

άπο άσύδωτους επιχειρηματίες μέ μοναδική τους φιλοδοξία νό: 

έμπορευματοποιήσουν την πνευματικη δίψα έκατομμυρίων Ίν

δων πουλωντας τους ονειρα ευτυχίας. 

Ή τύχη μιας ταινίας πού πραyματοποιειτο εξω άπο το σύστη

μα tΊταν σχεδον ά(;έ(;αιη. Ή συμ~ατικότητα του εμ,τορικου κι

νηματοyρφου (σταρ-σύστεμ, ή τελετουρyικη τυραννία των τρα

yουδιων καl του χορου) βάραινε ανυπόφορα. Ά,το το αλλο 

μέρος το κοινό συνηθισμένο σε κοινότυπες ταινίες ηταν άνίκα

νο νό:_ έκτιμήση κάθε σο~αρη προσπάθεια. 

Τον Μάρτη του 1960 ή κυ~έρνηση ίδρυσε την Φlλμ Φάϊνανς 
Κορπορέπιον προσπαθωντας νό: ενισχύσει την παραyωyη ται

νιων ,τοιότητος. Σκοπός της ηταν νό: χρηματοδοτεί: ταινίες μέ 

καλλιτεχνικούς στόχους καl νό: ε,τιτρέψει σε σκηνοθέτες είλι

κρινεϊς καl ταλαντούχους ,τού είχαν φιμωθεί: καl μειονεκτου

σαν χρηματικό: νό: ένερyο,τοιηθουν. Έν τούτοις ή άσυνε,της τα

κτική της Κορ,τορέσιον καl ή ~ραχυ,τρόθεσμη πολιτική της ώς 

πρός τlς ε,τενδύσεις ( ,τρο,τάντων yιό: οτι άφορα τlς έμ,τορικες 
ταινίες με ύψηλό κόστος) είχε ώς τελικο α,τοτέλεσμα ενα ελ

λειμμα ά,το έννέα έκατομμύρια ρού,τιες, yύρω στο τέλος της 

δεκαετίας του 1960. Το ίδρυτικον κεφάλαιο της Κορ,τορέσιον 
έξανεμίστη κε. 

Στην περίοδο αύτη ή ασφυξία του Ίνδικου κινηματογράφου 

εyινε άνυ,τόφορη. Άπαντωντας στη κίνηση ,τού δημιούργησαν 

δρισμένες ~ταιρεϊες σχηματίσθηκαν μερικες νησίδες ,τληροφο

ρημένου κοινου σ' δλόκληρη τη χώρα. 'Έτσι οσο ή δυσαρέ

σκεια που προκαλεϊται άπό το status quo γίνεται μεγαλύτερη 
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τόσο δ 11αραμυθικός κινηματογράφος ά11ορρί11τεται. Ή μία με

τά: την αλλη, 11ολλές ά11ό τίς εyχρωμες ταινίες καl μέ υψηλό 

κόστος 11αραyωyης μεται3λήθηκαν σέ φιάσκο. Ή χρεωκο11ία 

των έμ11ορικων ταινιων εδωσε σκληρό χτύπημα στη ι3ιομηχανία 

τοϋ κινηματογράφου. 

Ή διαμαρτυρία ύλο11οιήθηκε οταν οί διευθύνοντες της Κόμ-

11ανυ Φlλμς σέ συνδυασμό μέ κριτικούς καl μερικούς αντικομ

φορμιστές κινηματογραφιστές συγκεντρώθηκαν στην Βομι3άη 

καl δημιούργησαν την κίνηση, τόν Νέο Κινηματοyράcpο μ' έ11ι

κεφαλης τόν Άρουν Κώλ καl ι3οηθό του τόν Μαριναλ Σέν, 

ενα σκηνοθέτη, ελάχιστα γνωστό, ά11ό την Βεyyάλη. Αυτό 

yίνηκε τό 1968. 

το ΝΕΟ ΚΥΜΑ 

Ή κίνηση τοϋ Νέου Κινηματοyράφου μέ τό μανιφέστο 11ού κυ

κλοφόρησε στις άpχές του 1968 έ11εσήμαινε οτι: «τό συνεχως 

αυξανόμενο κόστος 11αραyωyης1 το μεγάλο κασέ των στάρ, 
οί ύ11έροyκοι τόκοι 11ού ά11οκτοϋσαν οί χρηματοδότες, ή yενι

κη ά11οδοχη άνωμάλων συναλλαyων μέσα στην κινηματοyρα

φικη ι3ιομηχανία - ολα αύτά, στα ό11οια θα 11ρέ11ει νό:: 11ροστε

θεϊ έτrίσης ή άφελης έτrιμονη εtς δτι άφορα τlς κοινοτυ11ίες, 

καl ή ά11ίστευτη ενδεια ίδεων καθώς και ή δλοκληρωτικη ελ

λειψη φαντασίας στον τομέα της καλλιτεχνικης δημιουργίας 

όδήyησαν τόν ϊνδικό κινηματογράφο σέ μια θλιι3ερη σύyχι

ση ... ». Δέν μ11ορουσε να γίνει 11ιό άκριι3ης ττεριyραφη των συν

θηκων 11ού έ11ικρατουσαν στη ι3ιομηχανία του κινηματογράφου 

της δεκαετίας του '60. Τό ευτύχημα είναι 11ώς φωτισμένοι νεα
ροl συyyραcpεις άττό την 11ρωτοττορε(α καl μια μερίδα συμ11α

θοϋσα του τύπου 11λαισίωσαν την κίνηση και της εδωσαν την 

ήθικη ύποστήριξη ττού ε'ίταν άπαρα(τητη yιό:: την έτrι(?(ωσή 

τnς. 

Τόν Σε11τέμι3ριο του 1968 ό Μαριναλ Σέν αρχισε νό:: γυρίζει τό 

«Μττουι3αν Σόμ» - μια ταινία ττού εφερε έττανάσταση στη σκη

νοθεσια τοϋ Ίνδικου κινηματογράφου- μέ την οίκονομικη 

ίητοστήριξη της Φlλμ Φάϊνανς Κορττορέσιον. Ή ταινία αύτή, 
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τrού την γύρισε σε τrραyματικά ντεκόρ,χρησιμοτrοιωντας έpασι

τέχνες ηθοποιούς και νέους τεχνικούς ατrο την Έθνικη Σχολη 

Κινηματοyρφου καl ΉΟU την τέλειωσε τον Μάη του 1969, είχε 
μια ψυχρη ύτrοδοχη α11:ο τα yραφεια διανομης μέσα στην Ί ν

δία. Ή 'ίδια ή ταινία 11αρουσίαζε ελάχιστον ενδιαφέρον yιό: 

τούς διανομείς: χαμηλο κόστος 11αραyωyης, δεν ξε11έρασε τις 

1 Ί5.ΟΟΟ ρουΉίες, δεν χρησψοΉοίησε οϋτε μιά βεντέτα, αδιαφό
ρησε yιό: το χρωμα καθώς και yιά τά λαϊκό: φολκλορικά 

στοιχεια 11ου είναι τά τραγούδια καl οί χοροί. 

Τον Αϋyουστο του 1960 ή ταινία 11ρο<?Jλήθηκε στο Φεστι<?Jό:λ Βε
νετίας και ό διεθνης τύ11ος της εΉεφύλαξε μια θερμη ύ11οδο, 

χή. Αύτο είχε εναν αντίκτυ110 στις Ί νδίες και τούς ανάyκασε 

να αναθεωρήσουν την στάση τους και νό: δείξουν ενδιαφέρον 

yιό: μια ταινία 11ού είχε διεtlνη 11:ρο<?Jολή. Ή ταινία 11αρουσιά

σθηκε τον Όκτώ<?Jρη του 1969 στην Καλκούτα και εμεινε ίστο
ρικη ή ταμειακή της ε11:ιτυχία. Ή σημασία της ε11ιτυχίας αύ

της είναι δτι ταυτίζεται με την 11ρώτη συνειδητη τrροσ11άθεια 

11:ού yίνηκε yιό: να σπάσει το φράyμα του τrαραδοσιακου κι

νηματοyράφου. ΆΉο την άλλη μεριά ή Φlλμ Φάϊνανς ΚοpΉοpέ

σιον των Ίνδιων ενθαρρυμένη α110 το τόλμημα της προώθησης 

μιας ταινίας ελάχιστα 11αραδοσιακης υίοθέτησε μια καινούρ

για 11ολιτική: να χρηματοδοτεί: ταινίες μόνο με χαμηλό κό

στος 11αραyωyης και καλλιτεχνικές 11ροθέσεις. Ή «ε11:ανάστα

ση» στον' 1 νδικό κινηματοyράφο, 11ού τόσο καιρο αναμένονταν, 
ε11αιρνε 'ΙΊLΟ: τό δρόμu της. 

το ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ: Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ 

Ό Σατιάζιτ Ραίϋ c.ίναι ό σκηνοθέτης 11:ού εκανε γνωστό τον 

ίνδικό κινηματοyράφο μετά την ανεξαρτησία σε διεθνη κλίμα

κα. Ά11έτυχε δμως στο να δημιουρyήσει μια σχολή. Ή 11:ρώτη 

ταινία του Ραίϋ «Πάθερ Πανσάλι» εσ11αζε <?JέGαια τούς δε

σμούς με την 11αράδοση, δεν δημιουρyουσε δμως ενα νέο ρευ

μα. Και είναι u:ύτό ακρι<?Jως το σημειο, στο δ11:οιο διαφέρει 

ατrό τον Μαρινάλ Σέν, ό ό11:οιος 11ροχώρησε 11άρα 11έρα. 

Μέ την ταινία ~Μ11:ου<?Jό:ν Σόμ» ό Μαρινάλ Σέν οχι μόνο κατέ-
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λυσε τό μϋθο τοϋ λαϊκοϋ σινεμά, καταρyωντας τlς συμ<l>ατικό

τητες. καi. ,τετυχαίνοντας, μ' ενα χαμηλό κόστος καl χωρlς (;εv

τέτες, ταμειακό ρεκόρ, αλλά έ,τι(;λήθηκε καl ώς έ,τικεφαλης 

μιας καινούργιας ,τροσ,τάθειας. Άκολουθωντας, λοιπόν, τα 

'ίχνη αύτης της έrrιτυχίας τοϋ «Μrrου{:ιάν Σόμ», ή Φlλμ Φαϊνά:νς 

Κορrrορέσιον των '1 νδιων έμ,τιστεύτηκε τό γύρισμα δύο νέων 
ταινιων σ' άyνώστους σκηνοθέτες, οί όrrοϊοι για rrρώτη φορά: 

ε,τιαναν μηχανή, τόν Μrrαζύ Σατερζέ - ενα σκιτσογράφο τοϋ 

τύrrου - καi. τόν Μανi Καούλ, ενα σ,τουδαστη ,τού μόλις είχε 

,τάρει τό δίrrλωμά του ά,τό την Έθνικη Σχολη Κινηματογρά

φου. 

Μεταξύ τοϋ 1970 καi. 1972, ή Κορ,τορέσιον χρηματοδότησε ,τλη
θος ταινιων. Στην rrλειονότητά τους οί σκηνοθέτες αύτοί, έκτός 

δύο περιπτώσεων, δεν είχαν καμμιά: ,τροηyούμενη πείρα εtς 

δτι άφορα την σκηνοθεσία μιας ταινίας. Μ'αύτες τi.ς rrροϋrrοθέ

σεις, λοι,τόν, ,τρέπει να άναyνωρίσουμε rrώς χωρi.ς την χρημα

τικη {:ιοήθεια της κυ{:ιερνήσεως ,τολλοi. ά,τό τούς νέους σκηνο

θέτες, δrrως οί Μανi Καούλ, Π ρεμ Καrrούρ, Σι(;ένδρα Σινά, Κου

μάρ Σαχανί, Γκοrrαλκρισνά:ν καi Ντιμ,τεί δεν θά είχαν μ,το

ρέσει ποτε νά κάνουν καριέρα στόν ίνδικό κινηματογράφο. 

Ή Νου<l>ελ Βάyκ, δμως, δεν rrεριορίσθηκε μονάχα στiς ταινίες 

,του χρηματοδοτοϋσε ή Φi.λμ Φάϊνανς Κορπορέσιον,άλλά καi. σε 

ταινίες ,τού γυρίσθηκαν άrrό άνεξάρτητους σκηνοθέτες χωρi.ς 

καμμιά κυ<l>ερνητικη ύrrοστήριξη, οrrως οί ταινίες «Ίντερ<l>ιοϋ», 

«Σ.αμσκαρά: Βαμσά Βρισκά» καi. «Καλκούτα 71». 

Ή <l>ιομηχανία τοϋ έμπορικοϋ κινηματογράφου ~ταν άδύνατον 

πλέον νά μη συyκρουσθει με τi.ς νέες τάσεις. Πολλοl σκηνοθέ

τες ,του δούλευαν για τόν έμ,τορικό κινηματογράφο έyκα~έλει

ψαν ξαφνικά τους έκφραστικούς τρόrrους της ,ταράδοσης. Ά

ψηφωντας την ίερη rrροσήλωση στό μrrόξ-οφις <l>yηκαν εξω ά,τό 

τά στούντιο, άναζήτησαν χώρους καi. χρησιμοπο(ησαν για ήθο

ποιους οχι έrrαyyελματίες άλλα έντελως αγνώστους, ,τετυχαί

νοντας ετσι να μειωθεί: τό κόστος παραyωyης στό τέταρτο του 

,τοσοG πού ά,ταιτοϋσε μιά συνηθισμένη έμ,τορικη ταινία. Ή 

δυά:ς ,ταραyωyός - διανομέας Ι .Μ. Κινυ καi. σεναρίστας - σκη

νοθέτης Β.Ρ. Ίσαρά: είσήyαyαν τό νέο ρεϋμα στον έμπορικό 
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κινηματογράφο μέ τήν η:ρώτη τους κιόλας ταινία «Σετανά», 

της όη:οίας ή έμη:ορική έη:ιτυχία ηταν έκη:ληκτική. Αύτο γίνη

κε το 1970. 
Τήν ίδια χρονιά ενας αλλος έμη:ορικος σκηνοθέτης, ό Χρισικές 

Μυκερζέ άρχισε το γύρισμα μιας ταινίας εξω άη:ό τό σύστη

μα, την «Άνάντ». "Αν και στην ταινία «Άναντ» χρησιμοη:οι· 

ησε τόν η:ιυ δημοφιλη ήθοη:οιο της έη:οχης του, ή έη:ιτυχία της 

δέν όφείλετα, καθόλου σ' αύτό άλλα στο άντικομφορμιστικό 

της σενάριο. Ή έη:ιτυχία των ταινιών «Σετανα» και «Άναντ» 

άνάyκασε του~ άρχοντες του έμη:ορικου κινηματογράφου να 

δώσουν η:ερισσnτερη η:ροσοχή στο σενάριο, τό δη:οϊον άντιμε

τώη:ιζαν εως τό ... ε έντελως άδιάφορα. 

ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΣΜΙΞΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Σήμερα, εχει ηδn διαμορφωθεϊ ενα εύνοϊκο κλϊμα yια τις ται

νίες η:ου είναι 'Jκηνοθετημένες άη:' αύτους η:ου όνομάζουμε 

yενια μετά τον 'Σατιάζιτ Ραίϋ. 'Αλλά το κοινο μf. σο'5αρα έν

διαφέροντα είναι η:ολυ η:εριορισμένο. Ή αίτία '5ε'5αιώνει ό Μα

ριναλ Σέν είναι η:ώς «ή '5ιομηχανία του κινηματογράφου, ή 

όη:οία καθορίζεται άη:ο άξεστες έμη:ορικές νόρμες και κοινό

τυη:ες λύσεις, εχει διαμορφώσει ώς ίδεωδες της την ψυχαyωyία 

των μαζών καί κατά συνέη:εια ρυθμίζει και έη:ι'5άλλει το κακο 

yουστο στις μεyάμες μαζες. 

Συμη:έρασμα: 

'Έχει η:εράσει η:ολυς καιρος άη:ό τη μεyάλη άσφυξία και τό 

τρομακτικο σκοτάδι της η:εριόδου του 1960. Παρ' δλα αύτα 

μας μένει άκόμη η:ολυς δρόμος. Οί η:ροοη:τικές η:ου διαγρά

φονται μη:ροστά μας είναι άμφί'5ολες. Ή άντίσταση σ' δτι είναι 

καινούργιο είναι μεyάλη. Οί δυνάμεις του στάτους - κ'5ό δέν 

ttαύουν να είναι έμη:όδιο. Στα η:εριθώρια του καθαροί} όpίζον

τα η:ου διαμορφώθηκε, '5ρίσκεται ή έη:ιτακτικη άνάyκη yια τη 

νέα yενια να ξεφύyει άη:ο τίς άττοη:νιχτικές συμ'5ατικότητες -
,τραyμα ,του γίνεται εϋκολα μετά τίς έη:ιτυχίες ,του σημειώσα

με στό εύρωη:αϊκο κοινό - ή βαθιά ριζωμένη 1τε1τοίθηση η:ώς ε

νας νέος κανόνας 1τρέ1τει να έ,τι~ληθεί, η:ώς τα η:ράyματα 1τρέ-

1τει να άλλάξουν, θα μη:ορουσαν ν' άλλάξουν, εχουν την ύη:ο

χρέωση ν' άλλάξουν. 
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