Svenskarnas poetiska kynne
upptackt pr fi.Jm i Uruguay?\

Uruguaygiisterna besokte pa formiddagen Gotaverken, och
togs diir om hand av ingenjor Bengt Dahlgren. Fr. v. Dinuchi
Torres, ingenjor Dahlgren samt DaniLo Trelles.

Att svensk elitfilm fünned- poetiskt folk. Och dar ligger en
lar ett intryck av poetisk av vara beroringspunkter med
kiinsla och inlevelse, och att svenskarna, anser Danilo TrelArne Sücksdorffs lyriska do- ies. Diiremot vore det groteskt
· kumentiirfiln;ier
reflekterar att se en engelsk dokumentar· ¡ det svenska folkets andliga film med poetisk klangfarg. Englronstitution har upptiickts sa elsmannen gor realistiska filmer,
el langt bort i viirlden som Uru- drdo·: a,,t ile SJi:'lva ar ::,a Slora
guay. Atminstone fürklarade realister, dekreterade de, 1:rutva representanter für det guayanske regissoren bestamt.
1
kulturella Uruguay, som pa
Nar Danilo Trelles tanker pa
fredagen besokte Goteborg, att alla de svenska filmer han har
de hade upplevt t. ex. Aif Sjo- sett drojer han gama vid Arnebergs Himlaspelet och Gustav ' Sucksdorffs Manniskor i stad,
Molanders Ordet som en iikta darfor att den ger det viktigasmanüestation av det svenska te som film kan ge, namligen
kynnet.
hade miljo - och i det har fallet
1 Regissoren Danilo Trelles och en betagande vackér sadan,
joumalisten Dinuchi Torres Gamla stan - och psy'.kologi.
overraskade valdeliga roed att Man ser de vanliga manniskorna
vda sa mycket om Sverige och -· fiskarna i Strommen, de fürha ett stort intresse für landet alsk¡i.de paren - insatta i sin
och dess invanare. De befinner miljo, Stockholm.
1 sig pa en studieresa i SkandinaDanijo Trelles ar chef für
1
• filmavdelningen i den statsagda
víen och kom narmast f ran
Sodre . som ar en
Stockho1m. Dan1·1o Tre11es f'1ck organisationen
k
'"t myck et sG1ags ulturcentral
1 Uruguay.
mo"ta f'lmf
1 o1k, och nJo
·
.
av att personligen traffa Arne enom So~re orgamseras all
Sucksdorff och Ingmar Bergman teater, ~ms1k och balett. Den
som han beundrar mycket Fylld andr: uruguay~nske, gas.!en, Diav entusiasm talar han om Ing- nuc~i Torres ~ ch;f for motmar Bergmans senaste film, vil- ~varigh~te~ till vart svenska
ken i spansk éiversattning far en J~.urnahstfo~bund. Han medd7lar
nastan annu mer lyrisk titel an . gama u~pgifter - ooh skra.1?1den svenska Nar sommaren I mande ~~dana - ~m journahsbJommar
ternas loner och v1llkor i Uru•
•
guay. Féir sju ar sedan hade en
Regissor Trelles gor sjfilv en- journalist 200 kr i manaden, nu
dast dokumentarfilmer. Det exi- bar han visserligen 500, men kan
st&rar für éivrigt ingen annan aldrig komma éive'r den siffran
film iin den dokumentara i Uru- hur duglig han ar. Chefredaktéi1
guay, beriittar han. Han papekar rer uppbar en Ion av 600 kr i
att denna form av film bast re- manaden . . . Sa redaktor Torres
flekterar resp. lands folkkarak- ar mycket intresserad av ett
tiir. I Uruguay blir dokumentar- mote med det svenska joumaJ
filmerna poetiska, ty vi ar ett listfürbundets kampande man.
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