
 הראשונה המטרה לקולנוע. היום ההולך היחידי
 אותם, ולבדר הצופים את למתוח היתה הסרט של
ת' מיסטיות בשורות בו לחפש צריך ולא  מעמיקו

 בשיבחי להפליג שלא מאוד נזהר האיימס
 בעת אותם ומביים סרטיו את מצלם הוא אם עצמו.

 צלמים על סומך שאינו משום זה אץ אחת, ובעונה
 להוציא לי קל יותר שהרבה אלא.מפני אחרים,

 תחת רוחי, בעיני רואה שאני משהו הפועל אל
אחר.' לארם ארוכות זאת להסביר

 אי־אפשד
מיבטא לזי<ף

ש יא ^  השקפה כאשר הבימוי לעבודת ניג
 בידיו, כבר הסופית התוצאה של מאוד ברורה \ 1

 היותו למרות בעבודה, לאילתורים מתפתה ואינו
 שואל אני .לעיתים בצילום. והן בבימוי ח שליט

מדוקד הערות בתסריט כתבתי מדוע עצמי את
 או המצלמה, מן הדמויות מרחק של כל־כך, קות

 מיותר לי נראה וזה לצלם, צריך בה העדשה
להן. מציית זאת בכל אני אבל לגמרי,
 מבין אני בחדר־העריכה, מכן, לאחר .רק
 זו בצורה רק כי להוראות, סיבה היתה שבעצם

ומה לה שקדם למה מסויימת סצינה מתקשרת
אחריה.' שבה

 רוסי, ממוצא שאמו האיימס, מעניינת: נקודה
האס את המגלמים השחקנים שכל התעקש

 לבחירת זו. ארץ בני אכן יהיו הרוסיים טרונאוטים
 פול אחר, בימאי של בעצותיו נעזר הוא הצוות

 במוסקווה רוסיה יוצאי עם שעבד מאזורסקי,
 התקשה הוא הראשי לתפקיד אולם האדסון. על

 שטען, משום בעיקר מתאימה, נשית דמות למצוא
 עד מזדיף. מיבטא בעלות היו המועמדות כל כי

מייד והוא אחד, סרט־הקלטה לו השמיעו אשר
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קרסון. יערות בתוך באולפן, נעשה עתיקה

 אי־אפשר זה מבטא רואים, .אתם ואמה נדלק
ף.' לזיי
 היא שהדוברת להפתעתו, לו, הסתבר אז

 מאוחר מירן. הלן האנגלית התיאטרון שחקנית
 ל־ הסתבר התפקיד, את שקיבלה אחרי יותר,

 מירן של אביה למיבטא: סיבה שהיתר, האיימס
רוסי. ממוצא הוא

 של השלבים פל ^
אהיזת־עיגיים ^

 המוביל האשף הוא אדלנד יצ׳ארז* ך*
 פירסי ארבעה בעולם. הקולנוע בתעשיית 1

 מועמד הוא והשנה באמתחתו, כבר אוסקר
.2010 ועל השדים מכסחי על פעמיים,
 מילחמות־הכוכבים כל על , שעבד אחרי
 של ההרפתקות שתי את שירת למיניהן,

ם ועסק גיונס אינדיאנה  שונים, בפולטרגייסטי
 מעבדת את לוקאס ג׳ורג׳ עבור שהקים ואחרי

 בסן־פראנסיסקו, שלו המיוחדים האפקטים
עצמאי. להיות הזמן שהגיע אדלנד החליט

אין אומר, הוא סיסמתו,  שאי-אפשר דבר .
 ואכן, במחיר.׳ תלוי הכל בקולנוע, לעשות

 את כוללות היום משתמש הוא שבהן הטכניקות
 לשחזר כדי להציע. המודרני למדע שיש מה כל
 נעזר צדק, הלכת כוכב פני את במהימנות הבד על

 צריך בו שהמשתמש נדיר, מחשב בשירותי
 אדלנד לשניה. דולר 2000 של מחיר לשלם
רב. זמן המחשב את העסיק

 חדים,1מי פעלולים ברלין: פסטיבל של האטרקציה
(למערה) הצעירה את הרומס הענק, המגף כמו

 יהיו לא קולנוע ושחקני תתגשם, בלייד־ראנר
מושלם. בעיצוב מכונות אלא

 כבוקר שנראה אדלנד, עם פגישה אחרי רק
 מסוגל שהוא להאמין וקשה המערב מן חסון

 הללו, המטורפים השיגעונות כל את להמציא
 שם המיוחדים, האפקטים בתערוכת קצר ביקור
 קטן במודל 2010 של החללית את לראות אפשר

 לא כי השלמה, החללית של היחיד המודל (זה
 הרושם למרות שלם, בגודל מודל פעם אף נבנה

 של המיפלצת בובת לצד בסרט), שנוצר
 היו כמה המבקרים מבינים — פראנקנשטיין

■ סיינרו עדנה פעם. תמימים
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ם איברים דגמי מספר גם בנו ובנפרד מקרוב. שנערכו לצילומים - קופים של בודדי

 ועד מאופטיקה אלקטרוניקה, ועד מנגרות
 שום על מדלג אינו שלו העסק לעיצוב־פרוות,

 אחיזת־ של מתוחכמות שיטות ביצירת שלב
בקולנוע. עיניים

 כל-כך, מורכבות היום הטכניקות האמת, למען
 הקולנוע אולם בתוך רואים שאנחנו רבים ודברים
 אחרי רב זמן במעבדות רק וגידים עור רוקמים

 בימאים שגם עד הסתיימו, עצמו הסרט שצילומי
 השלבים בדיוק הם מה תמיד מבינים אינם מנוסים
העבודה. של השונים

 להם מראה .איני אדלנד, אומר כך,' .משום
 סופיים, בשלבים היא כאשר אלא העבודה, את

 ואינם עמוקה חרדה של למצב נכנסים הם אחרת
 את לראות סיכוי יש שאכן ועיקר כלל בטוחים

הבד.' על מבוקשם

 דומה במצב פעם לא עצמו את מוצא אדלנד
 וריק, אטום קיר אל לדבר הצריכים שהקנים, עם
 שעליו רקע אלא שאינו ריק, מסך אל או חלל אל

 האפקטים את יותר מאוחר אדלנד ירכיב
 מכסחי של השחקנים לדוגמה: המיוחדים.

 את הצילומים, בשעת פעם, אף ראו לא השדים
ניריורק. ברחובות המטיילת בובת־הענק

 תנאים ליצור מנסים אנחנו כזה .במיקרה
 המםך. על הנתון למצב האפשר ככל קרובים

 יוצרים קולות, משמיעים מכונות־רוח, מפעילים
 השחקנים שדמיון תיקווה מתוך מתאימה, אווירה
החסר.״ את ישלים
 בובות לבנות אדלנד יצליח אשר עד או

כמו סרטים בשורת ואז יותר, עוד משוכללות
 את המגלם מאתיוס, קרוויןבו

,1960 משנת בגירסה גוליבר
בנפרד. שצולמו ליליפוש, אנשי על משקיף
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