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Harry  Sdhein,  a  tizenöt  évvel  ez-
előtt  alakult  Svéd  (Filmintézet  
igazgatója,  nagyszámú  filmvonat-
kozású  cikk  és  könyv  szerzője.  
Minthogy  a  svéd  filmgyártási  
rendszer  —  Igmar  Bergman  nehe-
zen elcsitult  adóbotránya  óta  —  az  
érdeklődés  előterében  áU,  e  sajá-
tos  gyártási  és  adózási  rendszerről  
kérdeztük  az  Intézet  igazgatóját.  

—  A  filmpiactól  viszonylag  függet-
len  filmalkotás  és  a  forgalmazás  
visszatérő  témája  szinte  az  ön  vala-
mennyi  cikkének;  ez  jellemzi  az  ön  
által  vezetett  Intézet  tevékenységét  
is.  Hogyan  sikerült  a  gyakorlatba  át-
ültetni  ezt  a  gyártási  koncepciót,  
mely  különbséget  tesz piaci  érdekelt-
ségű  és  kulturális  értéket  termelő  
filmgyártás  közt?  

—  Svédország  jelentős  filmgyár-
tással  rendelkezett  a  némafilm  kor-
szakában.  A  hangosfilm  megjelenése  
katasztrófát  jelentett  a  klasszikus  
svéd  filmművészet  számára:  a  világ-
piac  'betört,  a  nyolcmilliós  nyelvkö-
zösség  filmjei  pedig  ezután  csak  a  
hazai  piacra  számíthattak.  A  hazai  
filmgyártás  csak  azért  maradhatott  
fenn,  mert  azt  a  mozitulajdonosok  
támogatták:  amit  elveszítették  eset-
leg  a  hazai  filmen,  azt  behozták  a  
külfötdin.  A  televízió  megjelenésé-
vel  azonban  a  mozilátogatók  száma  
csökkent,  s következésképpen  lecsök-
kent  az  a  lehetőség,  hogy  a  magán-
producerek  —  egyúttal  mozitulajdo-
nosok  —  támogassák  a  hazai  film-
gyártást.  A  svéd  kormány  és  a  film-
ipar  közötti  egyezmény  keretében  
ezért  vált  szükségessé  az  1963-as  
filmreform  bevezetése  és  a  Svéd  
Filmintézet  megalakítása.  A  kor-
mány  eltörölte  a  filmek  szórakozta-
tóipari  adóját,  és  a  filmforgalmazók  
kötelezték  magukat  arra,  hogy  teljes  
mozibevételük  tíz  százalékát  a  Svéd  
Filmintézetnek  fizetik  be.  

A  befizetett  összegnek  egy  részét  
sokféle  nem  kommerciális  jellegű  
filmes  tevékenység,  elsősorban  film-
klubunk  támogatására  fordítjuk.  Na-
gyabb  részét  a művészi  szempontból  

értékesebb  svéd  filmek  gyártására.  
Eleinte  ezt  úgy  valósítottuk  meg,  
hogy  a  magánproducerek  által  ké-
szített  filmekért  egy  független  zsűri  
művészeti  (minőségi)  prémiumot  jut-
tatott. Ez  a rendszer  azonban fokoza-
tosan megváltozott,  elsősorban a  mo-
zilátogatás  további  állandó  csökke-
nése  következtében.  A  művészeti  
prémium  magában  nem  volt  elegen-
dő  arra,  hogy  a  magánproduceréket  
ösztönözze.  Így  aztán  a  támogatás  
megváltozott:  a  produkciót  megelő-
ző  támogatás  rendszere  alakult  ki,  
amelyhez  immár  állami  támogatás  is  
hozzájárul  az  Intézet  alapjain  ke-
resztül. 

—  Svédországban  sok  kis  filmgyár-
tó  vállalat  létezik,  ezek  közül  a  leg-
több  évente  maximum  egy  filmet  
készít.  Bergman,  Widerberg,  Sjöman  
és mások  is  képesek  voltak  saját  vál-
lalkozásukban  filmeket  készíteni.  El  
tudja  képzelni,  hogy  ezeket  a kis  vál-
lalatokat  beépítsék  az  Intézet  által  
képviselt  szervezett  és  szubvencio-
nált  filmrendszerbe?  

—  A  most  folyó filmpolitikai  vitá-
ban felvetődött,  hogy nagy  számú  kis  
producerre  van  szükségünk.  Bírálták  
a  filmkészítésben  kialakult  erős  ha-
talmi  koncentrációt,  az  Intézetet.  A  
Filmintézet  elleni  kritika  szorosan  
kapcsolódik  „a  számos  kisüzem"  kis-
polgári  követeléséhez.  Ez  a  romanti-
kus  elképzelés  a  nyugati  világban  
gyákran  a  burzsoázia  kezére  játszott.  
Az  államnak  a  filmművészetet  kell  
finanszíroznia és  nem  a  vállalatokat.  

—  Említette,  hogy  az  1963-as  film-
reform  eredeti  elképzeléseitől  eltérő-
en  az  állami  támogatás  nőtt  és  szük-
ségessé  vált.  Milyen  fő  indokai  van-
nak  annak,  hogy  az  állam  továbbra  
is  fenntartsa  a  Filmintézet  által  ki-
dolgozott  rendszert,  jelentősen  támo-
gassa  a  filméletet  Svédországban?  

— Egy ilyen kis nyelvterületen belül, 
ahol  az  egy  főre  eső  tévékészülékek-
kel  való  ellátottság  a  világon  a  leg-
magasabb,  gyakorlatilag  állami  tá-
mogatás  nélkül  tizenegy  évig  siker-
rel  tartottuk fenn  a folyamatos  film-
gyártást:  ez  nemzetközi  viszonylat-



ban  egyedülálló.  Meggondolandó  to-
vábbá,  hogy  a  svéd  mozifilmek  csu-
pán Svédországban nagyobb közönsé-
get  vonzanak,  mint  az  összes  svéd  
színiház  együttvéve.  Ráadásul  a  mo-
ziközönség  teljes  egészében  fizeti  a  
mozijegyét,  miiközben  a  színházi  kö-
zönség jegyét  80 vagy  00 százalékban 
szubszidiálja  az  állam.  Ma  Svédor-
szágban  többe  kerül  moziba  menni,  
mint  színházba.  Az  egész  svéd  film-
gyártáshoz  szükséges állami  támoga-
tás  csupán kis  töredéke  annak,  amit  
az  állam egyetlen  színházra  költ.  

A  svéd  f i lm  külföldöm  sokaik  szá-
mára  jelentősebb,  imint  valamennyi  
más  svéd  kulturális  megnyilvánulás  
együttvéve.  Jobban  is  elisrAerik  a  
svéd  filmét  külföldön,  imint  Svédor-
szágban.  A  svéd  filmgyártás  minő-
ségi  filmek  gyártását  jelenti.  Az  
1976-ban  és  1977-ben  bemutatott  ti-
zenhét  filmből  a  filmintézeti  zsűri  
tizenháromnak  nyújtott  minőségi  
prémiumot  A  tizenhét  film  között  
nincs  egyetlen,  az  erőszakot  meglo-
vagoló  film  sem.  S  ezek  csak  a  kul-
turális  tények,  nem  soroltam  fel  a  
gazdasági  érveket,  hogy  mit  jelent  a  
filmgyártásban  szubvencionált  svéd  
korona  a  munkaerő  foglalkoztatása  
terén,  s  ami  szintén  vitán  felül  álló  
tény:  a  Filmintézet  filmjeinek  teljes  
bevétele  visszakerül  a  gyártási  ala-
pokhoz.  Ugyanakkor  a  filmművészet  
támogatásában  Svédország  Európa  
filmgyártó  országai  között  szégyen-
teljesen  hátul  áll  a  listán.  Dániában  
és Norvégiában  a filmre  fordított  ál-
lami  támogatás  sokszorosa  annak,  
aimit  nálunk  az  állam  a  filmre  for-
dít.  Ennek  ellenére  mind  ez  ideig  
biztosítottuk  pénzügyi  alapjainkat,  
hála  az  1963-as  filmrefarmnak.  Ez  
azonban  nem  az  állam,  hanem  a  
filmforgalmazás  finanszírozó  szere-
pét  jelenti.  Amit  mindenekelőtt  lát-
nunk kell:  a  svéd  filmművészet  töb-
bé  nem  képes  anyagi  alapjait  bizto-
sítani  fokozottabb  állami  támogatás  
nélkül. 
-  —  A  filmgyártás  anyagi  alapjainak  
problémái  az  állami  támogatás  mel-

lett  a  közönség  hiányával  is  össze-
f ü g g e n e k .  Az  Intézet  kiadványaiban  

költőit  statisztikákat  tanulmányozva  
azt  látjuk,  hogy  egy  sor  nemzetközi-
leg  elismert  kiemelkedő  filmművé-
szeti  alkotás  igen  kis  számú  közönsé-
get  vonzott  Svédországban.  

—  Figyelembe  kell  vennünk,  hogy  
a  mozit  Svédországiban  a  piaci  erők  
irányítják.  Végsősoron  azt  is  beve-
zethetnénk,  hogy  a  svéd  helyi  ható-
ságok vállalnák  a  mozik  üzemelteté-
si  költségeit  és  az emberek majdnem 
ingyenesen  járhatnának  moziba.  Egy  
ilyen méretű  reform évente több száz 
millió  koronába  kerülne,  szemben  a  
jelenlegi  13 millió koronás állami  tá-
jnogatással  az  egész  filmterületen.  
Svédországban  egyébként  gyakran  
elkerüljük  a  jó  és  egyúttal  sikeres  
filmek témáját, mivel  ezek  puszta lé-
te  cáfolja  a  magas  filmkultúra  és  a  
filmkommercializmus  kettéválása  
mítoszát.  Hasonló  okokból  nem  be-
szélünk  a  filmek  nagy  többségéről,  
amelyek  rosszak és meg  is 'buknak  a  
kommerciális  forgalmazásban.  A  
filimkultúrpolitika  problémáját  azok  
a  filmek  jelentik,  amelyek  annak  el-
lenére,  hogy  kiemelkedő  alkotások,  
csak  egy  kisebbséget  vonzanak.  Fi-
gyelembe  kell  azonban  vennünk  azt,  
hogy  e  filmek  valójában  csak  saját  
hazájukban  vonzanak  kisebbséget,  
azonban  sok  országban  mutatják  be  
őket.. Az  egész  viliág  rétegközönsége  
esetleg  sokkal  nagyobb  számú,  mint  
az  egész  svéd  közönség.  

—  Melyek  a  nem  kommerciális  
jellegű  forgalmazás  legfontosabb  in-
tézményei,  amelyek  tehát  állami,  
vagy  intézeti  támogatással  kiemelke-
dő  műalkotásokat  mutatnak  be?  

—  Három fő nem kommerciális  in-
tézményrendszeren  belül  mutatunk  
be mozifilméket:  a  filmstúdiók  háló-
zatában,  a  Bio  Kantrast  és  a  Bio  16  
programjai  keretében.  Ezen kívül  lé-
tezik  még  egy  szervezet,  a  Film-
Centrum. A  Bio  16 programját az  In-
tézet  szervezi;  a  Bio  Kontrast  háló-
zatot  a  művelődési  Iházak  mozgalma  
tartja fenn, ennék  keretében  elsősor-
ban  olyan  filmeket  láthatnak  a  né-
zők, amelyeket már valamikor  bemu-
tattak  a kommerciális hálózatban,  vi-
szont,  mivel  az  ilyen  mozik  elsősor-
iban  a  kisebb  településeken  üzemek-
nek,  bizonyos  filmeket  gyakran  itt  
és  ékkor  láthatnak  először  a  nézők.  
Sajnálatos,  hogy  külön  működik  a  
három  intézmény,  és  erejük  jelentős  
részét  arra  fordítják,  hogy  egymás-
sal  konkurráljanak,  ahelyett,  hogy  
együttesen  konkurrálnának  a  rossz  
kommersz  filmekkel.  
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