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Kukkoláson kapták a világhírű filmrendezőt

Kultúrpart

2012. április 3.  20:31

címkék: Hitchcock, Hollywoodi filmipar, Rövidfilm, Videó

Alfred Hitchcock legendás filmje, a Hátsó ablak már 1954-es megjelenésekor is szinte mindent

elsöprő népszerűségre tett szert. Sokak szerint a mester legjobb filmje, melyben tökélyre fejlesztette a

nézőben bizonytalansággal teli, izgatott várakozást előidéző technikáját.

Figyellek!

E mozgókép-történelmi csodát ültette át széles vászonra és porolta le Jeff Desom, aki a modern

technika vívmányait kihasználva egyszerre mutatja be nekünk az izgalmas eseményeket oly módon,
hogy a filmben látható kameraállásokat egymás mellé helyezte. A jelenetek szigorúan időrendi

sorrendben követik egymást.

Az eredeti film története szerint egy tolószékbe került fotós kémkedni kezd szomszédjain egészen

addig, amíg megbizonyosodik róla, hogy a megfigyeltek közül valaki gyilkosságot követett el. A
filmben olyan legendás színészek játszottak, mint Grace Kelly, James Stewart vagy Thelma Ritter.

Ugyan a rövid verzióban mindössze sürgölődő hangyákként látjuk az egyes szereplőket, valamelyest

kárpótolhat bennünket Johannes Brahms Magyar táncok No. 5 című klasszikusának önmagában is
humoros átértelmezése, mely csak hangsúlyozza a felgyorsított mű abszurd mivoltát. 
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Rear Window Timelapse from Jeff Desom on Vimeo.
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