
Filmművészet 
a Gasziadisz-testvérek 
(rendezők), Paolo Nir-
vana (forgatókönyvíró) 
és mások. 

A második világhábo-
rú után jelentősen' ja-
vult a helyzet. Az első 
békeévek gazdasági fel-
lendülése meghozta a 
görög filmgyártók vál-
lalkozó kedvét is, s az 
egyre növekvő számú 
görög filmeken egymás-
után tűnnek fel az ú j 
nevek és ú j tehetségek, 
mint a rendezők között 
például: Albssand.ro Yp-
szilanti, Demetrio Joano-
pulosz, Giorgo, Zavelasz, 
Gregoriusz Gregoriu és 
Nikosz Kundurosz. 

A művészek ál-
landó harcban állnak a 
kormánnyal, amely min-
denáron meg kívánja 
akadályozni a társadal-
mi és szociális kérdések 
felvetését. A görög mű-
vészek viszont szociális 
lelkiismeretüktől vezet-
tetve és külföldi (első-
sorban olasz, neorealista 
és szovjet) példáktól ih-
letve, egyre több mai 
problémával foglalkozó 
forgatókönyvet nyújta-
nak (be cenzúrázásra. Az 
erősödő ön/tudatú nem-
zeti filmgyártással szem-
ben a kormány a kül-
földi filmek korlátlan 
behozatalával védeke-
zik, és nem kötelezi a 

léséiig, sőt részben még 
azután is a tőkehiány 
nyomta rá bélyegét a 
görög filmgyártásra — 
ezért elsősorban olcsó, 
melódrámákat készítet-
tek (mint például »Köny-
nyek kikötője*, ••Sze-
relem és hullámok*.) 
A technikai fogyatékos-
ságokon kívül a művé-
szietlen és tempótlan 
rendezés, a teátrális szí-
nészi játék, egy fajta, az 
tinalomig nyújtott da-
gályosság és körülmé-
nyesség — ez jellemezte 
a háború előtti görög 
•filmeket, amelyek az ott-
honi közönség előtt sem 
arattak nagy sikert. De 
a mostoha körülmények 
közön is feltűnt egy-két 
tehetséges művész, mint 

A négy athéni filmstú-
dióban az utóbbi évek-
ben átlagosan 30—40 fil-
met készítettek. Ez a 
szám igen gyors fejlő-
dést jelez, hiszen Görög-
országban — néhány je-
lentéktelen próbálkozást 
nem számítva — az első 
filmet csak 1929-ben 
készítette el Oreszte 
Laszkosz Longosz ked-
velt .kisregényéből, a 
"Daphnls és Chloé~-ből, 
külföldll művészek és 
producerek segítségé-
vel. ÍEz a film világszerte 
nagy feltűnést keltett 
költőiségével és mérték-
tartó pátoszával, amely 
később a görög filmgyár-
tás alapvető jellemzője 
lett. A háború előtt 
évente csak 10—12 fil-
met gyártott a görög 
filmipar. E filmek java-
része a jelen kérdésel-
vei foglalkozott — mert a 
nagy költségek miatt, 
csak nagyon kevés törté-
nelmi és kosztümös film 
készült. A háború kitö-
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az Akropolisz tövében 
mozikat, hogy évente egy 
bizonyos ideig hazai fil-
meket játsszanak — ami 
üzletileg rendkívül 
előnytelen a görög film-
gyártás számára. 

Görögországban (bárki 
filmművész lehet. A ren-
dezőknek (az Angliában 
színészdiplomát nyert 
Cacoyanniszon kívül) 
nincs fümdiplomájuk, s 
részben az írók, részben 
pedig a szobrászok, ipar-
művészek, festők és 
egyéb művészihajlamú 
emberek közül kerülnék 
ki. Az állandóan rendező 
görög filmrendezők szá-
mát nehéz egész ponto-
san megadtad — de kö-
rülbelül tlzennyolc-hiu-
sean lehetnek. A film-

ipar erősítésére a hábo-
rú után két magánkéz-
ben levő fílmdskoila nyílt 
Athénben, ezek azonban 
nagy anyagi nehézsé-
gekkel küzdőnek és ka-
pujuk többször van zár-
va, mint nyitva. Ezek az 
iskolák elsősorban opera, 
tőr-képzéssel foglalkoz-
nak. A rendező-képzést 
általában elhanyagolják. 

A legnagyobb film-
gyártők az Anzervosz és 
a Ftnasz cég, valamint a 
Mülas-film most egy-
másután korszerűsítik 
stúdióikat, sőt az athéni 
Pszichiko-kerületben egy 
a legkorszerűbb el-
veknek megfeMő stúdió 
és laboratórium-komp-
lexumot építenek. 

A legutolsó öt eszten-
dőben: a görög filmek 
megközelítették és rész-
ben ed is érték a nem-
zetközi színvonalat. A 
háború utáni első nagy 
feltűnést keltő filmet 
Jon PapatnihtMsz ren-
dezte (Szabad rabszol-
gák, 1048) neorealsta 
stílusban. Néhány kisebb 
jelentőségű film u tán a 
három legtehetségesebb 
rendezőt: Greg Talaszt, 
Ziforoszt és FÍUpput el-
ragadta Hollywood, b ez 
átmenetileg gyengítette 
a görög filmgyártást. 
Hosszabb IkiüOfÖÜdS tar-
tózkodás után viszont 
hazatért Michael Co-
coj/annisz — s mla már 
az ő neve fémjelzi Hel-
lasz filmművészetét. 
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Am -Athén Ördöge- cfmfl 
filmet NIKOU Kunduroim 
rendelte, a főszerepeket pe-
dis « neo realista stílusú 
filmben Margherlte Papa-
•eorflu ét Yannls Arculrtoa 

alakítják 

Jelenet a -Vágyak lagu-
nája* című filmből, amely-
nek ndl főszerepét Jenny 
Karezl, aa 1955. évi Mlia 

Görögország alakltja 

minden nagy nemzetközi 
filmfesztiválra benevez, 
többnyire épp Cacoytamr 
nisz filmjeivel. A feszti-
válokon már 1954-ben 
nag}' feltűnést keltett a 
-Hamis pénz*. 1955-ben 
a -Stella', 1956-ban 
- A feketeruhás lány*, 
amelynek főszereplőjét, 
Ellie Lambetüt azonnal 
leszerződtették az olasz 
filmesek. Az idei berlini 
filmfesztiválon jelentős 
sikert aratott az -Üldö-
zöttek* című film, 8 
Karlovy Varyiban a 
-JFdakkieres* . 

Athénben eddig még 
nem Dongattak kopro-
dukcióé filmeket —< jö-
vőre azonban többet is 
terveznek. Ezek közül 
a legjelentősebbnek a 
szovjet—görög -IBiász* 
ígérkezik, amelyet görög 
részről Cacoyamnisz ren-
dezne, a női főszerepet 
pedig a nálunk is jól Iá-
mert MéTina Mercuori 
(Akiinek megkell halnia) 
alakítaná. 
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