
FOTONMintha nem is 
a szürkület, ha
nem az örök 
szürkeség ide
je volna, oly 
kétség besetten 
gubbaszt a vidék Főt hatá
rán. Az érkező szemébe ötlő 
első épület sem emeli jelen
tősen a hangulatot. Gyér, 
méghozzá a nem túl elegán
san tervezettek közül való. 
Filmgyár. Bent, a Máriássy 
stúdióban a hírek szerint 
mégis csoda készül. Egy iga
zán nagy nyugati „banda"

a Nyugat-Berlinből érkezett 
Alphaville, rengeteg pénzből 
-  bár ez az ő titkuk, hogy pon
tosan mennyiből -  magyar fil
mesekkel készítteti el leg
újabb dala, a Red rose klipjét.

A stúdió maga: mintha egy 
négyemeletes, három lép
csőházas épület belülről 
üres lenne.

Az óriási teremben ici-pici 
emberek, ráérősen sétálgat
nak, duruzsolnak. Ebédszü
net van. Aztán egy kemé
nyen beerősített hang a zené
szeket szólítja. Jönnek is mind 
a huszonötén, de egyelőre 
csak hármójukra lehet figyel
ni. Nem Marianra, Rickyre és 
Berndtre, az Alphaville tagjai
ra, hanem három aranybarna 
bőrű lányra. Először azt hin
ném, azért rájuk, a zenekar 
Amerikából származó voka
listáira, kísérő énekeseire, 
mert vérfagyasztóan szépek.

Nőiességük csak a kiindu
lópont. Egyelőre ők teszik 
stábbá ezt a sokfelől össze- 
sereglett csapatot. Marian 
Goid, az Alphaville énekese 
még alig-alig van jelen, több
nyire nélküle próbálnak, s ő 
egyébként is csak a lámpák 
fényében nyílik ki, különben 
bár kedves, de önmagába for
duló ember. Később, ahogy 
fárad, inkább lesz kölyke a 
stábnak, mint bámult sztárja.
A gitáros, Ricky Echolette és a 
billentyűs, Berndt Lloyd fürké
szi a környezetet, ismerkedik. ►

31



Hát, van mivel.
A koncertet utánzó pro

dukcióra ugyanis Marian, aki 
a forgatást megelőzően Ma
gyarországon járt, a fényké
pek alapján válogatott, ki
fejezetten „fazon-figurákat” 
hívott meg maga köré. Érke
zik tehát Slamovits István, 
aki hegesztő szemüvegben 
fog szitározni. Aztán: Fehér 
Attila és Tereh István a Step- 
ből, Berkes Gábor az Első 
Emelet billentyűse, Herpai 
Sándor a V’Moto-rock dobosa 
és kollégája, Soldos László, 
Kalmus József a Nino szaxo
fonosa mellett két ismert arc: 
Friedrich Károlyé és Gőz 
Lászlóé. Ács András, Varga 
Miklós gitárosa most dob- 
verővel a kezében dolgo
zik. És, hogy teljes leajén 
a kavalkád, a színpad bal 
oldalán három kedvesarcú, 
konzervatóriumos hegedűs 
lány ül, mellettük pedig egy 
csellista úr, akit később jó
nak látnak majd őrültnek 
maszkírozni, de é í még 
odébb van.

Egyelőre az amerikai lá
nyoké a feladat, hogy össze
fogják ezt a nem éppen egy
nemű társaságot. Érdekes, 
hogy Victoria Miles, aki a 
legrangosabb énekes közü
lük, a legodaadóbb. Victoriá- 
nak mindenkihez van szava, 
végigbohóckodja, táncolja a 
két napot, s az első órákban, 
ha más nem, hát az össze
hozza a társaságot, hogy őt 
nézik, mosolyogják, s időn
ként meg is tapsolják külön- 
számait.

Próba. Húsz hangfalból 
nagyon keményen megszó
lal a zene. Persze csak „ár
nyékolásra” . A muzsika már 
rég elkészült, pantomimezni 
is szabadna, csak éppen úgy 
nem lehet tisztességesen 
mozogni. így aztán döngetik 
nagy erővel a Red rose-t. 
Sőt: a dobosok egy az egy
ben verik a dobot, az éneke
sek is bekapcsolt mikrofon
nal dolgoznak, csak a hang
szerek némák.

Most már Marian is a szín
padon. Haja fiús, rövid, moso
lya* kedves, de tétova. Nem
igen tudja még, mit is akar 
csinálni, mit kívánnak tőle. 
A stáb egyébként az N3ZK- 
ból érkezett látványtervező
től eltekintve színmagyar. 
Gulyás Buda a rendező és az 
egyik operatőr, B. Marton 
Frigyes és Szabó Gábor áll 
még további egy-egy kame
ra mögött. A koreográfus An
gelus Iván. Most szinte csak 
ő dolgozik. Az első fél nap 
eredménye ugyanis pusztán 
annyi, hogy az eredeti kon

cepció összeomlott. Egy be
állításban, egy hosszú snittel 
szerették volna fölvenni az 
ötperces számot, de bele 
kellett törődni, hogy ez nem 
megy. Bármilyen jó az öt
let, legalább hatnapi próbát 
igényelne. Huszonöt, egymást 
nem ismerő ember -  köz
tük egy folyton száguldó éne
kes -  valamint a kamerák 
mozgását iszonyú nehéz né
hány órás próbával úgy ösz- 
szehangolni, hogy azért gyak
ran történjenek izgalmas dol
gok is a képen. A nap felénél 
tehát újra kell kezdeni min
dent.

Elhatározzák, hogy sok je
lenetből vágják majd össze a 
filmet.

Ekkor következik Angelus 
Iván: e sok jelenetet a hely
színen ki kellett találnia, el- 

űátszani, pillanatok alatt be- 
í|anítani. Ő már „rég re
mek", amikor a többiek 
még botladoznak a színpa
don.

A forgatást kétnaposra 
tervezték. Hosszabb nem le
het, csak rövidebb. A mű
szak úgy tudja, hogy nyolcig 
dolgoznak az első nap, a fil
mesek ezt kizártnak tartot
ták. Igazuk lett. Este nyolckor 
ugyanis annyi történt, hogy 
közölték: bár tudják, hogy 
minden körben ácsorgó és 
figyelő ember haver, mégis, 
akinek nincs itt dolga, men
jen ki a műteremből, a ze
nészek ugyanis fáradtak. És 
lassan-lassan idegesek is, 
tehette volna hozzá. Csak 
Victoria nem. Odamegy a he
gedűs lányokhoz, kéri, játsz- 
szanak neki valamit. Amikor 
a zongoránál valaki lepötyög 
két hangot, odafut, már tap
sol, énekel hozzá, mások is 
beszállnak, a sok play-back 
után végre egy kicsit igazá
ból zenélhetnek. Időközben 
az Alphaville zenészei is la
zítanak. Töménytelen meny- 
nyiségű ásványvizet tudnak 
fogyasztani. Berndt még kó
lát is. De, hogy valamit hoz
zátegyenek a nyugati popze
nész elvadult narkómániá- 
jának előítéletes képéhez: 
nagy pohárba kérik a ká- 

kvét és egyszerre három ada
got. Koffeinrévületben kezd
hetnek újra a munkához, 
ami este tízig tart, s a vég
eredményre nem lehet azt 
mondani, hogy a második 
napra nem hagytak tenniva
lót.

Másnap este nyolc óra: tu
lajdonképpen lassan már ké
szen kellene lenni. Az öt 
percből mégis, jó, ha egy 
megvan. Mariannák öt perc 
alatt a teljes zenekart be kel

lene játszania, össze kellene 
fognia mozgásával, s ez még 
nemigen sikerül. Nem rajta 
múlik. Elképesztő alázattal 
és fegyelemmel hajt végre 
minden utasítást.

Egyelőre mégsem áll iga
zán össze a műsor. Pedig 
most már tényleg fárad min
denki. Ács András, a bot
csinálta dobos például már 
nem tudja megfogni a dob
verőt, mert az véresre törte 
a tenyerét. Mind sűrűbben 
kell szünetet tartani. Már 
ilyenkor is szól a zene: Dire 
Straits. Később az egyik kon- 
zis lány a Für Elise-t játssza, 
mindenki legnagyobb örö
mére.

Várom, hogy mikor hang
zik el egy ingerült szó. Hiá
ba.
& Este kilenc óra: a produ
cer rendelkezik. Pezsgőt ké
szített be. Éjfél után, egy óra 
tájt, amikor a hangulat a 
mélyponton lesz, fel kell 
majd ugyanis dobni valami
vel a társaságot.

Tíz órakor végre elkezdő
dik a sűrűbb kazetta csere, 
mind több film fogy, szaporo
dik a hasznos-anyag. Dol
gozhatnak végre a kamerák. 
Csakhogy már mindenkinek 
üveges a szeme. Szünetek
ben már Victoria is el-eltű- 
nik. S mégis: most kell csi
nálni, mert most megy. Most 
már minden beállításnál se
gít mindenki.

Már nem lehet megállítani 
a stábot. Nem érdekes, hogy 
Marian az egyik repülés után 
meghúzza a bokáját, gyor
san helyrehozzák. Az egyik 
hegedűs lánynak elszakad a 
fekete harisnyája, s nincs 
másik. Mindegy; úgy ültetik,

ne látszódjék. (Az egyik fú
vós már odáig is a producer 
sötét öltönynadrágjában fújt, 
mert esztétikai szempontok
ból így tetszett kívánatos
nak.) Amíg a filmesek meg
megbeszélnek egy-egy be
állítást, most már sűrűn „le
hevernek” az emberek a 
színpadon, de aztán csinál
ják tovább, érzi mindenki, 
hogy minden ellenkező lát
szat ellenére: meglesz a 
film.

S az Alphaville menedzse
re egyre nyugodtabban fi
gyeli a monitort, amin kijáts
szák számára azt, amit a ka
merák vehetnek: mind több a 
jó, a váratlan, izgalmas kép. 
Elkészült.

Pezsgőt, ha már addig el
feledkeztek róla, nem bonta
nak. Senkinek nem lenne 
ereje kinyitni az üveget.

Hogy jó-e, vagy kevésbé 
az első Magyarországon ké
szült igazán komoly video
klip, azt aligha lehet meg
mondani. Februárban bemu
tatták az amerikai MTV prog
ramjában, egyidőben pedig 
a Red rose a lemezboltokba 
került. Kicsit úgy fest a hely
zet: ha sikere lesz a kisle
meznek, jó volt a film, ha 
nem... hát nem tudni, de 
korántsem biztos, hogy az 
a filmen múlik. így aztán 
azt, hogy Gulyás Buda és 
stábja jól dolgozott-e, ta
lán csak egy dolog dönthe
ti el: az, hogy az első kí
sérlet után vajon jönnek-e 
újabb komoly zenekarok Ma
gyarországra klipet készít
tetni?

Nagy N. Péter

A fotókat Endrényi Egon készí
tette a forgatás helyszínén
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