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Hitchcock zuhanyjelenete - új szemszögből
Kultúrpart
2012. november 3. 20:31
címkék: Animáció, Gyilkosság, Hitchcock, Színház
A Psycho híres zuhanyjelenetét a filmtörténet egyik leghíresebb gyilkosságaként tartják számon. Az
amerikai alkotópáros ezt a filmrészletet forgatta le - új eszközökkel.
Adott a rejtélyes kísértetház, egy nő a zuhanyzóban, egy gyilkos és egy konyhakés. A felsorolt
összetevőkből pár dolgot biztosra vehetünk: a konyhakéssel nem paprikát fognak aprítani, a
következő másodpercekben velőtrázó sikoly hallatszik majd, és a kérdéses nő valószínűleg nem fog
többet zuhanyozni. A feltevések a következő másfél perces rövidfilmben egytől egyig beigazolódnak.

Fotók: davyandkristinmcguire.com
A videó a Psycho - Homage to Hitchcock címre hallgat, így már kezdetben egyértelművé teszi az
asszociációt. A filmtörténet legismertebb zuhanyzós gyilkosságához nem először nyúlnak vissza a
kortárs alkotók. És nem is véletlenül: a világhírű rendező és stábja ötven évvel ezelőtt, a Psycho
forgatásakor megdolgozott a sikerért. A híres zuhanyjelenetet 7 napon keresztül forgatták és 70
különböző kameraállást alkalmaztak. Bár nincs olyan beállítás, ahol a gyilkos fegyver az áldozat
bőrével érintkezne, a jelenet mégis eléri a kívánt feszültséget.
Az itt látott mozgóképes alkotás valós szereplők nélkül, másfél percben éri el az izgatott várakozás
hatását. A két művész, David és Kristin McGuire egy színpadias hatású installációt hozott létre,
papírmakettet, miniatűr projekciókat és megfelelő zenét használva. A videó egy 2012-es kísérleti
színházas pályázatra, az Oxford Samuel Beckett Theatre Trust Awardra készült.
www. kult ur par t . hu/ f ilm / 31537/ hit chcock_zuhanyjelenet e_uj_szem szogbol

1/ 4

2013. 01. 04.

Kult úr par t - Film - Hit chcock zuhanyjelenet e - új szem szögből

www. kult ur par t . hu/ f ilm / 31537/ hit chcock_zuhanyjelenet e_uj_szem szogbol

2/ 4

2013. 01. 04.

Kult úr par t - Film - Hit chcock zuhanyjelenet e - új szem szögből

|

www. kult ur par t . hu/ f ilm / 31537/ hit chcock_zuhanyjelenet e_uj_szem szogbol

3/ 4

2013. 01. 04.

Kult úr par t - Film - Hit chcock zuhanyjelenet e - új szem szögből

Kapcsolódó cikkek
Budapesti Horror Show
Hatalmas sikernek ígérkezik a közelgő Hitchcock-film
Samuel L. Jackson: „Ébredjetek fel b***za meg!”
Száztizenharmadik szülinapját ünnepelné ma Hitchcock
Valóban meggyilkolták a Psychóban tusoló nőt

Hozzászólások
1 hozzászólás
Kéthét 2012. november 3. 22:39
Kedves amerikai filmkészítők ! Ha nincs elég fantáziátok a különösen kegyetlen gyilkosságok
kitalálására, gyertek el Magyarországra egy hétre, itt bőven találtok ötletet ! Nálunk ez olyan
interaktív dolog, ti csináljátok a gyilkos filmeket, mi megvalósítjuk azokat, csak néha megelőzünk
benneteket !

Megjelenített név * :

Elküldöm
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