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Hatalmas sikernek ígérkezik a közelgő
Hitchcock-film

Kultúrpart

2012. október 11.  16:31

címkék: Hitchcock, Hollywoodi filmipar

Scarlett Johansson zseniális szereplésének köszönheti, hogy a forgatáson még a film minden egyes

részletét ismerő stábot is sikerült meglepnie hihetetlen alakításával.

Scarlett Johanssont legújabb filmje az égig röpítheti. Legalábbis az európai filmkritikusok szerint, akik

közül egyre többen állítják, a fiatal színésznő az, aki ezzel a mozival kiemeli a hollywoodi trend nélküli

posványból a filmkészítést.

Pedig Johansson nem kisebb szerepet vállalt, mint hogy megformálja a 60-as évek ünnepelt

színésznőjét, Janet Leigh-t, aki a horrorfilmipar atyja, Alfred Hitchcock kedvéért szörnyű halált hal a

zuhanyfüggöny mögött. Természetesen az új mozi arról a bizonyos, klasszikus Psychóról szól,

amelynek kedvéért Hitchock még a saját házára is jelzálogot vett fel, mivel a Paramount Pictures csak

úgy volt hajlandó annak idején leforgatni a filmet, ha annak költségeibe a rendező is beszáll.

Johansson a mostani, Hitchcock című filmben olyan tökéletesen formálja meg a Mariont alakító Janet

Leigh-t, hogy a film rendezőjének egy alkalommal a lélegzete is elakadt. "Tudtam, hogy az autóba

Scarlett szállt be, mi ültettük oda. Mégis, amikor rám nézett a kormány mögül már nem ő volt ott,
hanem Leigh. Hátborzongató volt, isten bizony kísérteties!" - mondta Sacha Gervasi. 

A 27 éves színésznő ráadásul pontosan olyan jól sikított és rettegett a film nagy jelenetében, mint

Leigh. A mozi, amely valójában egy remek, nagyszabású, látványos mese a fimkészítésről, azt is

megmutatja, hogy a korszak kiemelkedő jelentőségű rendezőjének életét két nő, Hitchcock felesége,

Alma és Janet Leigh határozta meg.
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Alma és Janet Leigh határozta meg.

A Hitchock című film Anthony Hopkins, Helen Mirren és Scarlett Johansson főszereplésével
november végétől látható.
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