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MEGAN FOX

SH'A LABEOUF

fiIm rendezője terméSzetesen ismét az akcii-
k jelenkorl egyik, ha nem a legnagyobb guru-
1ichaeI Bay. ,,Persze, rnond]ák, hogy magasra
k a lécet az e|ső rész sikeréVe|, de én nem ag-
Im _ nyiIatkozta a dlrektor' _ Maximá|lsan hi-
a fiImemben'', Bay ezúttaI még az egy ptomi
lisokig is e|vitte a stábját, va|amint a B bIiábó|
lert Petra (romváros.]ordánlában, az UNESCo
rá|is vi|á9orökségi helyszíneinek egy ke) fa ai
' aho| még soha senkl nem forgatott f rnet'
tImondása szerlnt a nyi|vánvalóan kote]eZŐ ak-
enetek e||enére egy jóvaI epikusabb Í met
, mint ami yen az e|őző volt'
i |á9osa n meg mondta m a f or9atókon;rl.'iri kn a k
ndenktnek, hogy utá|om az oIyan máscd k ré-
)t, amelyek már látványosan a harn^ac k szá-
készítik e|ő a terepet _ harsogta' . |.er aka-

)zára|an 1eleneteket, ame yek csak a:. :;ga||-
nost azTan mindenf i varja 'elegze*. " . --. r /a
,etkező fjImet' Azt kértem, próbá 1i< -:q eJ-
eni, hogy va]aha készÍtÜnk mé9 eg ' -
mozit. Egye|őre ezt aZ egyet fejezz'. :: -cy
onmagában is kerek egészet a |:..'. es
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megá jon a saját |ábán',, HoIott a stúdii eredetiIeg
aZt akarta e|érnl, hogy egy fÜst a|att forgassák Ie a
második és harmadik részt (ahogy annak idején
Wachowskiék is tették a Mátrixsza|)' Baynek persze
a ha]a is é9nek ál|t az Ötlet ha||atán'

TÁV*L Aa *TThtsruT$t
Az említett forgatókonyvírók egyébiránt egyá|ta|án
nem ugrottak azonnaI a második rész eIkészítésé-
nek lehetősége ha] atán' Roberto orci és A|ex
Kurtzman elősztr e| sem tUdták képze|ni, mi Ú1at
Iehet elmondani ezekről a karakterekrő|, márpedig
semmiképpen nem akartak az onismét|és hibá1ába
esni' ,,Az e|ső rész jó munka vo|t, de nem akartuk
még egyszer ugyanazt - mondta Kurtzman' - Kép-
teIenek vagyunk ú9y megírni vaIamit, hogy nem hi-
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: oa . .-. : .(eob t toKcar -,a'-,, -.1. - :'al-,ce-
rek naglol. szerették Vo na, ha eLvá é lt a :nun-
kát, m Vrszont nem irhatunk a|á Va]am re Vakon',,

lv4 .Lan s l.e.ü t t,ltazni d lomalyos .esze| et, a

stLdio meg es/e"7odre1te relle,-l El^'en rruge'L
is, aki korábban oIyan ÍiImek Íorgatókonyvét írta,
mint 4 Áör l 2', a7 |mposztor es a Grimm' (rJger
e|Sosorban aZza nyJgö^e Ie M clrae Bayt vaIa.ninr
a Ha5bro (a TransÍormers bábukat 9yártó játékcég)
e|"löket, Br an GoIdrert, hogy h heterIer. ap.o e|,05
tudássa bír a Transformers-UniverzUmot i||etően'

Az írók eIsősorban vé9iggondoIták, melyek
--^l- - {^1,,+-+-.^- --^1,d/Ot d UlVldLd)U\, dr rcly'e\eL mAqU' lS lagyra
tartanak; ltt eIsősorban a Termtnator, az AIten és a
star Wars fiImek kerÜ|tek szóba' Mint mondták,
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ezek azok a második (harmadik stb') részek, ame-
|yeken akkor rs remekÜ| tud szirakozni vaIakj, ha
nem |átta az eredeti fiImet' ,,Minket kÜ|onöseb-
ben nem érdeke|t, hogy ebben a részben több lesz
aZ akció Vagy sem _ mondta Kurtzman' _ Az ak.
ciTjeIenet az utoIsi, ami minket fogIaIkoztat, odá-
ig va|ahogy el ke|| jutnia a karakternek, és ez a
konÍlrktusokkaI kikövezett Út az, ami számunkra
IZgaImas.,, Az Íro a ré9i musica|-szabá|yt idézte'
miszerint ha kivesszÜk a fiImből a dalokat, és az
azok né|kÜl is te|jes marad, akkor aZ nem ji musi.
ca|' Szerinte akár da||amok, akár robbantások je|-

lemzik azokat a betéteteket, csak akkor van |étjo-
gosuItságuk egy fiImben, ha tényIegesen e|őrébb
vrszik a cseIekményt.

Az akciójeIenetek hozsannázását Így inkább
meghagyták Tyrese Grbsonnak, aki egy katonai ve.
Zetőt a|akít a filmben: ,,A robotok és az emberek
kozottl harc az első részben csak simogatásnak
tŰnhet ezek Után' EZúttaI sokkaI agresszívabban es-
nek egymásnak a feiek, vadabbak a konf|iktusok,
ami persze az akciójeIenetek egy magasabb szintre
emelését jeIenti' Több robot, nagyobb robbanások,
őrü|tebb szereplők _ így tudnám osszefog|aIni.,,

. .', ,,.,,,.,,,,,.., -.., ,., ...., :.

,, Mondhatjuk ta|án, hogy az eIsci res:c.
LaBeouf karaktere k|asszikus kIisékre ep.,
mtnt a tintsrác megkapja é|ete első aUtó]ai :
kozik a csajokná|, fe|fedezj a szexua itás:
rázza orcl' - Ezen mlnd átestÜnk, pel::.
mindenki számára lsmerős sZituáciik. -. j -
he]yzet a második részben, amikor kc::
l o|tÖl|\, Va9y|s meq(ezoi a szü|e ro' '" . '

dást. Épp ezért bizonyos szempontbiJ a ; ..
átfogó motÍvuma a )táVo| az otthonti .
ameIy itt egyaránt megjelenik az emberek e. .
tok esetében is.,'
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részben |átottak miatt is _ vé|i orci. _ Prime és

BumbIebee központi karakterek, né|kü|Ük ugye e|-

képzelhetet|en a ÍiIm. A gonoszokat il|etően ter-
mészetszerŰen nyÚltunk vissza az eredeti anyagok.
hoz, vagyis a képregényekhez, ra1zfilmekhez stb.

Kerestünk egy új figurát, aki van annyira hangsú.
|yos, hogy fel lehessen rá hÚzni egy egész íiImet.
Fallen pedig messze kiemelkedett a Iehetséges je-

lÖltjeink közÜ|.,, (Vagyis az eredeti Revenge of the
Fal/en címben ,,Fa||en,, egy karakter neve' és nem
bukottakat jelent.)

CSAPATA|NK HARCBAN ÁLLNAK
Hol|ywood és az amerikai hadsereg kapcso|atáról
tudvaIevő, utóbbi Örömmel nyÚjt segítséget a íiIm-
készítőknek, kÖlcsönÖz va|ódi tankokat, fegyvere-
ket, s(it konkretan katonákat egy-egy jeIenethez, a

stábot akár támaszpontokra is beengedik forgatni
_ amennyiben a forgatókönyv pozitív színben tÜn-
teti fe| a terepgatyásokat. De ha példáu| az iraki
fogolykínzásokró| készítünk dokut, ne reményked-
jÜnk az egyÜttműködésÜkben! Michael Bay kap-

csolata a hadseregge| persze nem tegnapra nyú|ik

vissza, gondoljunk csak az Armageddon vagy a

Pearl Harbor _ Égi háború címŰ fiImjeireI Nyilván.
való tehát, hogy stábja ezútta| sem evez kénye|-
met|en vizekre; Íi|m pedig soha nem kapott még
akkora katonai segítséget, minl a Transformers _ A
bukottak bosszÚja'

,,Ha az amerikai hadsereg hadban á|lna a Trans-
Íormerekke|, pontosan így csiná|nánk, e Íe|ő| biz-
tosíthatok mindenkit'' - nyiIatkozta nevetve az
egyik katona. A forgatásra kivezénye|t hivatásos
honvédek ugyanis a Íe|véte|ek során csak a nagy
semmit célozták fegyvereikke|, mint ahogy LaBeouf
és Fox kettőse is az e|képze|t ellen elő| menekült.
Az órrás Autobotok majd csak a digitá|is utómun-
ka során kerü|tek rá a képkockákra. Ennek e||ené-

re a színészeknek nem volt gondja a szerepbe Va|T

beleélésse|' hiszen folyamatosan dinamitok rob-
bantak és |őfegyverek ropogtak körÜlÖttük, ami
mégiscsak áté|hetőbbé tette sZámukra a íejvesztve
menekÜlés esetét. ,,|gen, amikor legalább hetven
tengerészgyaIogos |ÖvÖ|döz kÖrÜlottem és bomba-
repeszek huIlnak a fejemre, o|yankor va|óban eIég-
gé nehezemre esik, hogy normá|isan viselkedjek,, _

így LaBeouf.
,,Szeretem a régimTdi dol9okat - mondja a di-

rektor. _ Ez talán meg|epő, de í9y van. A fiImkészi

i, '=.

1:

=f=
:::

'!:=;

,

=:!r :::: :::::: :
i;11-=1---

:,-a:=-
a:::aa=-=

:::

A hard-core rajongók, akik otthonosan mozog.
rak az átvá|tozós játékÍigurák és a rajzÍiImek vi|á-

gában, pontosan tudják, hogy a Transformers viIá.

;a 1iva| szélesebb, mint amennyit egy (vagy kettő)
nagyjátékfiIm fel tudna ölelni _ szinte áttekinthe.
tet|en. Adódott a kérdés az írók Íe|é, miként dön-
renek arrTl, mely karakterek kapnak helyet az
adaptációban' és melyek hu||anak ki a rostán.
,'Egyrészt viszonylag egyszerŰ dolgunk van, hiszen
néhány figura kikerÜ|hetetIen, már csak az e|ső
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tésben is szívesebben haszná|om a jó| bevá|t ré9i
megoldásokat. így pé|dáuI eI|eneztem azt is, hogy
a Transformersl iPod-okon és hason|ó médiumo-
kon is terjesszék. Tiszte|jük annyira a köZönséget,
hogy a |egjobbat kapják tőlÜnk, az pedig a mozi-
vásznon va|ó vetítés' Az pedig csak pletyka, hogy
3D-ben készü|ne e| a Transformers 3. Az akciójele.
neteink vé|eményem szerint nem Íekszenek a je-

Ienleg haszná|atos 3D-s kameráknak' Persze, a

technika napró| napra Íejlődik, így hát nem zárha-
tunk ki semmit, de jelenleg semmi nem indokolja,
hogy í9y keszitsük eI a következo epizódot.,,

S hogy mikor érkezik a triló9ia beÍejezó darabja7
A rendező egy aIkaIomma| ál|ítólag teIefonon
igent mondott arra, hogy jú|ius 4.i bemutatóként
harangozzák be a leendő harmadik részt - 2012-
ben. A vonaI tÚlvégén a stÚdió képvise|ője azon-
ban 201 1-re gondo|t, í9y sokáig eZ a dátum tartot.
ta magát hivataIoskent. ,,Te jo e9, eZ aZt jeIentet.

te vo|na, hogy szeptemberben már neki is álIha-
tunk az ujabb Íorgatásnak. Arró| pedig szÓ sem Ie.

het! SZÜkségem van Iega|ább egy évre, amikor
nem háborúznak körÜ|öttem robotok''' 
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Haaxfr e,m#z[r=xi
Cseréld Ie tévé.előfizetésedet
IPTV.re ós házi videotéka
kö|tözik a nappalidba!

kiváló digitá|is hang- és képminőség

szóles műsorvá|aszték
eIektronikus műsorÚjság

megá| | Íthati, visszatekerheto,
íe|vehetŐ é|ó adás
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Az IPTV.e|őfizetéshez
videotéka is tartozik.

TÖbb mint 700 f ilm, akár a TV-premier e|őttl

FiImkolcsonzés néhány gombnyomássaI

E1je|.nappaI elérhetó.

AZ aján]a| 2009' ápiiIis 27+ól visszavonásig érvényes. Új e1óÍizetés

megrende|ése ese1én, a |tlagyarTelekom Nyri megha1á|czott

sZolgálta|ás] te|Ü|etén be|ü|. műszaki Íeiméréstől f üggően. lr,4Liszaki

okok miat1 a szoIgáliatás csak meghatá|ozotl iniernetszolgá]laiók.

illetve a fu1agyar Telekom msgl]á1áíozolt internet'csomagiai me|1Ú

Iondelhetó, ilIelve aZ elófi zeÍós íonná|l1aalatt csak bÍZonyos internet

csomagok igénybevétele lehe1séges, A tájékoztatás ngm 1e|jeS kórÚ,

tovább] infoÍmációa WWW.|-home'hu oIdaIon, 1412' lPontokban
és T'Pa|tner üZ|e1ekben.




