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A jövő filmszínésze: animációs kreálmányok
2005. január 31.
2004. május 26.

Mv.: - Matrix, Tomb Raider, Terminator, csak néhány film, amelyben a
számítástechnikusoknak több dolguk lehetett, mint az operatőröknek. A jövő
embernek látszó számítógéppel kreált színészek. Azért persze a
hollywoodiaknak sem kell aggódniuk, hogy munkanélküliek lesznek. A nézők
többsége a húsvér embereket szereti a filmvásznon is.
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Mv.: - Matrix, Tomb Raider, Terminator, csak néhány film, amelyben a
számítástechnikusoknak több dolguk lehetett, mint az operatőröknek. A jövő embernek látszó
számítógéppel kreált színészek. Azért persze a hollywoodiaknak sem kell aggódniuk, hogy
munkanélküliek lesznek. A nézők többsége a húsvér embereket szereti a filmvásznon is.
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R.: - Nem fél semmitől, eszméletlen, hogy milyen teste van és tökéletes színész. Na, ő az, aki
még nem létezik, de talán egyszer fog, legalábbis a számítástechnikusok vágya szerint. A
műszínész, vagy hivataloskodóan a 3D animáció azonban annyira fejlődik, hogy manapság
már egész közelről lehet mutatni az animált színész fizimiskáját és csak a vájt szeműek tudják
lebuktatni a rendezőt, vagy ők is alig. Persze van vita jócskán, a színészek és a kaszkadőrök
félnek, hogy mi lesz velük, ha a bite emberek mindent meg tudnak majd csinálni.
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Takács Barnabás, igazgató, Digital Elite: - Kb. öt éve folyik erről folyamatosan a vita. Van, aki
ugye nagyon ellenzi, természetesen attól félve, hogy ő így kiváltható lesz, ami nem igaz.
Tehát a célja nem az, hogy a színészeknek, magukat a színészeket, vagy azoknak a
megjelenését kihasználják, hanem hogy olyan helyzetbe és olyan szituációba tudják őket
hozni, ami normál körülmények között veszélyes lenne.
R.: - Takács Barnabás Kaliforniában dolgozik, cége specialitása az emberi arc és a mimika
modellezése. Feladatuk csak csepp a filmkészítés végtelen óceánjában, külön csapat tervezi a
háttereket vagy éppen a tömegjeleneteket. Herendi Gábor Budapesten dolgozik és kissé
szkeptikus, már ami a virtuális színészeket illeti.
Herendi Gábor, filmrendező: - Az embereknek borzasztóan kellenek az idolok és a sztárok és
a sztárokhoz hozzátartozik, hogy magánéletük van, és paparazzik vannak, és lesifotósok, és
egy 3D animált figura sohase lehet sztár.
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R.: - Takács Barnabás azonban messzebbre néz. A virtuális valóság másra is jó, mint a
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szórakoztatásra. A modellezett térség gyógyítani lehet. Ha például valaki fél a magasságtól,
akkor kezelhető a fóbiája úgy, hogy a számítógép segítségével felvisszük a magasba és
hozzászoktatjuk a rettegéséhez.
Takács Barnabás, igazgató, Digital Elite: - A virtuális valóság úgy működik
hatásmechanizmusában, hogy becsapjuk az agyat tulajdonképpen. Tehát képek és hangok
segítségével olyan érzést keltünk, mintha jelen lenne valaki, amennyire ugye ezt meg lehet
tenni, miközben orvosi felügyelet mellett vizsgáljuk és mérjük, hogy a szervezete milyen
stresszhatáson megy át.
R.: - A filmkészítésben is használják az orvostudományt. A megmintázandó színész arcáról
rétegfelvétel készül, így határozzák meg az izmok tapadási pontjait, vagy az álkapocs
mozgását. Herendi Gábor azonban így is, úgy is színészpárti. Azt mondja, a nagy lelkesedés
majd csak elmúlik, marad a celuloid, a kamera és a tapintható színész.
Herendi Gábor, filmrendező: - Picit ez el fog halni. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez
nem nagyon tud tovább fejlődni. Nem mondom, hogy egy zsákutca, hanem egy bizonyos
szinten megreked, azok lesznek a nagy sikerek, ami sokkal inkább húsvér emberek, életszagú
emberi történeteket mutatnak be.
R.: - Egy tényleg biztos, Chaplin kacsázását, Mastroianni nézését, vagy Kabos
szerencsétlenkedését nem lehet egy programmal sem modellezni és az is igaz, a mű aktor
kiváló munkaerő, mindent megcsinál, viszont nem kér szünetet és ami még fontosabb,
fizetésemelésért sem kilincsel.
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