
Op UNICA Argentinië
1985 meer bezoek dan
verwacht
Woensdag 16 oktober. Luchthaven Frankfurt.
Voor de balie van Aerolineas Argentinas de ont-
moeting van 55 Europese UNICA-bezoekers:
Oostenrijkers, Belgen, Fransen, Duitsers, Zwit-
sers, Luxemburgers en Nederlanders. Vele zijn
oude bekenden. De begroeting hartelijk. Soms
uitbundig. Gesprekstof: UNICA-Argentinië.

Iedereen is in afwachting en
gespannen wat deze reis aan
avondturen zal inhouden. Na
21 uur Buenos Aires. De eerst
verrassing, 10 miljoen vriende-
lijke mensen in een boeiende
stad. De rondrit brengt ons
ook op al die plaatsen die we
van de nieuwsmedia menen te
kennen."Weinig politie. Geen
militairen. Sinds we 2 jaar een
democratie hebben is er veel
ten goede veranderd, zegt de
portier van het hotel. Ik ga
binnenkort voor de 2e maal in
mijn leven stemmen, voegt hij
er aan toe. Een belangrijke
zaak.

Er bij horen
Down-town is een ervaring op
zich. De Franse modehuizen
zijn er allemaal aanwezig. Le-
der is in al zijn variaties te
koop. 's-Middags de maat ne-
men, 's-avonds gereed. Kwali-
teit van de allerhoogste klas-
se. Prijzen waarbij men de
ogen uitwrijft, zo gunstig. Het
publiek wandelt er ontspan-
nen in de voorjaarszon. Op-
merkelijk veel jeugd. Men voelt
er zich thuis. Het kopje koffie
te midden van de Argentijnen
doet dat gevoel toenemen.
Niemand bekijkt je als toerist.
Je bent er, dus je hoort er bij.
De vlucht naar Mar del Plata
duurt 45 minuten. Een mu-

ziekkorps, goedwillende majo-
rettes met lange benen en de
burgemeester wachten oms
op onderaan de vliegtuigtrap.
Echt geurende anjers voor de
dames. Per bus naar Hotel
Provincial. Heel groot. Bad
met koperen kranen. Net 'Huis
ter Duin' van vroeger.

Tweemaal warm
Hier ontmoeten we de groep
die 's maandags voor ons is
vertrokken. We zijn nu com-
pleet. 120 Europeërs in Zuid-
Amerika. Uit hun enthousiaste
verhalen stellen we vast dat
die overeenstemmen met on-
ze prille gevoelens. Ook hier
weer de lomo's. Prachtige
biefstukken van ongekende
afmetingen en met een fles
wijn 'Vino Tinto de Casa' ofte-
wel huiswijn, een ijsje of koffie
toe, moet men ƒ 15,— neer
tellen. 2 x warm eten begint
een gewoonte te worden.
Het verkeer is adembene-
mend. Met de vingers van de
linkerhand nonchalant uit het
raampje gestoken, geeft de
bestuurder aan welke koers-
wijziging hij van plan is door te
voeren.
Iedereen begrijpt het en houdt
er rekening mee. Aanrijdingen
heb ik niet gezien. De vaak
gemeenschappelijke lunch op
het strand is een verrukking.

De temperatuur voor ons een
droom 26 graden. De lente
laat zich van haar beste zijde
zien. De Atlantische Oceaan is
er wat de golven betreft on-
stuimiger dan bij ons. In de
vissershaven gaan we de da-
gelijkse binnenkomst van de
vloot bekijken. Tientallen zee-
leeuwen die de schepen bege-
leiden zijn zelfs bereid uit onze
hand te eten. Filmcamera's
snorren op volle toeren. Foto-
toestellen transporteren hoor-
baar hun belichte beelden. De
videofilmers worden tijdens
hun werk regelmatig onder-
vraagd over prijs en kwaliteit
van dit medium.

Onder één dak
Zo is iedereen bezig zijn emo-
ties voor later gebruik te con-
serveren. De internationale
groep groeit uit tot een homo-
genen vriendenkring. Hotel
Provincial, het 44e UNICA-
Congres en 47e Festival zijn
vast aan elkaar verbonden.
Het gehele congres, de pro-
jecties en alle deelnemers zijn
er onder één dak. De organi-
satie is perfect. Het bezoek
overtreft de verwachting. Alle
projecties worden door 600
belangstellenden bezocht.
Van Argentijnse zijde valt het
grote aantal jonge mensen op.
Op de openbare jurysittingen
komt het lokale temperament
soms aan de oppervlakte. De
Poolse juryvoorzitter Krzysztof
Kiéslowski blijkt tot groot ge-
noegen van de zaal er uitste-
kend mee te kunnen om-
springen.
112 Films worden storingsvrij
via de uit Zürich overgevlogen
projectoren vertoond. Voor het
eerst maken we kennis met
films uit Colombia, Puerto Ri-
co, Uruquay en uiteraard Ar-
gentinië en Brazilië. Buitenge-
woon interessant. Wat is het
toch een verrijking om kennis
te kunen maken met de emo-
ties en opvattingen die leven in
mensen zo ver bij ons van-

daan. Dat is naar mijn gevoel
alleen met film mogelijk.

Niet in de prijzen
Het Nederlandse programma
valt niet in de prijzen. Ton
Schütz zijn Normandië-film is
aanleiding tot emotionele ge-
sprekken. Deze film wordt uit-
gekozen voor de UNICA-fil-
motheek.
Jan Baca wint goud met 1 van
zijn 2 fabuleuze films. Hij kon-
digt aan zich uit de actieve
filmerij terug te trekken. De
druk van te moeten presteren
wordt te groot. Italië krijgt de
landenprijs.
Op zondag 27 oktober na 10
dagen festival vliegen we ge-
zamenlijk terug naar Buenos
Aires. De UNICA-ers die toe-
ristisch doorgaan naar Iguacu
en Brazilië nemen afscheid
van 40 vrienden en vriendin-
nen die terugvliegen naar huis.
Voor allen het afscheid van
Argentinië. Verdrietig, we heb-
ben het land en zijn bewoners
leren liefhebben en zouden
graag terug komen. De mees-
te van ons beseffen de onmo-
gelijkheid. 5000 km lang en op
het breedste punt 1000 km.
Een heel groot land dat een
navenante indruk op ons heeft
achtergelaten. Uit eigen erva-
ring, uit eigen waarneming.

Droomreis
De aansluitende reis verloopt
als een droom. Midden in het
tropisch regenwoud over een
lengte van 4 km stort het water
van het Paranaplateau 65 me-
ter naar beneden en vormt de
Rio Iguazo. Overnachten in
een hotel dat zelfs in een Ame-
rikaanse TV-serie verbazing
zou wekken. Daarna Rio de
Janeiro. Hotel aan de Copoca-
bana. Temperatuur om de 30
graden. Gezamenlijke boot-
tocht langs filmische eilanden
met palmen en witte stranden.
Auto's die alcohol als brand-
stof gebruiken. Samba-show
met ongekende luister. Muziek
boven de pijngrens. Nationale



voetbalkampioenschappen op
het strand, 's nachts om 12
uur. Per dag wisselen van geld
vanwege de inflatie. Architec-
tuur die bevestigt dan wat we
er over hoorden en wisten.
Samengevat: Anders dan Ar-
gentinië, andere wereld, ande-
re mensen.
UNICA 1985. Een onvergetelij-
ke ervaring. Een geestelijk ver-
rijking, dankzij onze hobby.

Jan Dekker

UNICA 1986 zal plaats vinden in Tal-
llnn (USSR) van 29 augustus tot 7
september. Er is door onze Russi-
sche vrienden een aansluitende 6-
daagse reis gepland naar Moskou,
Armenië en de Kaukasus. Een ge-
meenschappelijke reis wordt onder-
zocht. Nader info begin 1986.
Tijdens de algemene vergadering
van de UNICA in Mar del Platta werd

het Fins/Nederlandse voorstel voor
de wedstrijd met verplicht onder-
werp aangenomen. Het thema is:
'Transport'.
Achtergrond van deze titel is het
begrip dat alles wat in de wereld
plaats vindt met transport heeft te
maken. Telefoon, TV, het transport
van medicijnen in het bloed enz. Dus
echt niet alleen het transport van
goederen. M.i. een prima onderwerp
voor een clubactiviteit.

Video-Forum
Van 24 tot 27 april 1986 wordt een
video-forum in Siofok, Hongarije geor-
ganiseerd.
Programma: 24/4 donderdag
Aankomst en opening
25/4 vrijdag
Videoprogramma uit deelnemende
landen (max. 45 minuten per land).
26/4 zaterdag
1/2 dag excursie
1/2 dag topfilms uit Mar del Plata op
video
27/4 zondag
Technische show + forum en dis-
cussie.
Kosten $ 100 incl. hotel en volpension
Aansluitend facultatief 1 dag Budapest
$20 incl.


