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N oter fra troldm andens
værksted
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En samtale med den amerikanske stop motion-mester 
Ray Harryhausen, der besøger Danmark i forbindelse 
med A N IM A N I 96, den store animationsfilmfestival i 
Filmhuset 11.-20. oktober.

a f Jo Hjertaker Jurgens

ay Harryhausen lever i dag en 
stilfærdig pensionisttilværelse i 

London som en beundret filmska
ber. Han regnes for et af de største 
navne inden for special effects-tek- 
nikkens udvikling, og hans særlige 
form for stop motion-animation har 
siden 1953 domineret en lang række 
science fiction- og eventyrfilm.

Blandt de banebrydende film er 
The Beast From 20,000 Fathoms 
(53), hvor New York invaderes af en 
gigantisk Rhedosaurus, og Earth vs. 
the Flying Saucers (56), hvor 
Washington D.C. smadres af fly
vende tallerkener, samt den Tusind 
og én Nat-inspirerede The 7th Voy- 
age of Sinbad (58), hvis visualisering 
af kykloper, drager og fægtende ske
letter revolutionerede eventyr
filmgenren, og har inspireret mange 
af vor tids filmskabere, blandt andre 
Henry Selick. Hans mest kult
dyrkede film er uden tvivl Jason and 
the Argonauts (63) med figurer som 
den kæmpemæssige, knirkende 
bronzestatue Talos. Nævnes må 
også den højt-budgetterede Clash of 
the Titans (81), hvor sagnhelten Per- 
seus må bekæmpe Medusa og et 
norsk søuhyre for at redde den 
skønne Andromeda, samt urtids
dramaet One Million Years B.C. 
(66), hvor det dog kunne være 
svært at afgøre, om det var Harry- 
hausens kæmpeøgler eller Raquel 
Welch i skindbikini, der udgjorde 
filmens virkelige trækplaster.

Harryhausen blev fascineret af 
stop motion-teknikken, da han som 
dreng så King Kong (33) i biografen, 
og han opsøgte senere skaberen af 
filmens effekter, Willis O'Brien, der 
blev hans læremester i en årrække. 
De arbejdede sammen på filmen 
Mighty Joe Young (49), som vandt en
Oscar for bedste effekter. H a rry h a u 
sen videreudviklede siden stop mo
tion-teknikken ved at kombinere 
den med blandt andet frontpro
jektion, farver og anamorfotisk op
tik. Ved Oscar-uddelingen i 1992 
modtag han en Gordon E. Sawyer

Award for sine tekniske landvin
dinger.

Harryhausen, der er kendt for at 
arbejde alene i sit animina- 
tionsværksted, har skrevet bogen 
"Film Fantasy Scrapbook” (1978, 
rev. udg. 1989), men har altid været 
karakteristisk tilbageholdende når 
det gjaldt virkelige afsløringer af sin 
teknik. Det laver han om på i dette 
tilbundsgående interview med den 
norske  a n im a tio n sek sp e rt Jo H je r ta 
ker Jurgens:

Kan du fortælle om, hvordan du 
udvikler ideerne til dine film, histori
erne, effektsekvenseme, de animerede 
væsner osv. ?

-  Vi begynder forskellige steder 
alt afhængig af filmene. Det er me
get svært at finde historier, som eg
ner sig til vores form for animation, 
der er mere melodramatisk eller 
eventyrlig i sin karakter. Som i Wil
lis O'Briens film foranlediges man 
til at tro, at de animerede figurer er 
virkelige, levende væsner, i modsæt
ning til i dukkefilm og tegnefilm. 
Vores tidlige film havde alle karak
te r  af sc ience fic tion , så vi fo rsø g te  
at udvikle fortællinger, hvor vi 
kunne drage fordel af animations
teknikken, i stedet for blot at lave 
en historie med rumskibe, hvilket 
jeg ikke finder særlig interessant. 
Det er umuligt at finde en talent-

32



fuld dinosaurus eller en optrænet 
blæksprutte, der kan ødelægge Gol
den Gate Bridge, så man er nødt til 
at skabe den med modelanimation.

De tidlige film var alle inspireret 
af avisernes overskrifter. Vores pro
ducent, Charles Schneer, klippede 
nyheder ud om flyvende tallerkener. 
De var en meget udbredt mani den
gang. Han fandt noget i aviserne, 
som vi kunne bygge manuskriptet 
op omkring: Hvad ville der ske, hvis 
en fremmed styrke ankom i fly
vende tallerkener -  baseret på den 
tanke, at udenjordiske væsner ville 
være fjendtlige over for mennesket. 
De ville ikke have forståelse for, at 
vi ikke bare var nogle skabninger, 
som de kunne behandle, ligesom vi 
behandler kvæg. Det var ud
gangspunktet i Earth vs. the Flying 
Saucers og 20 Million Miles to Earth 
(57). The Beast From 20,000 Fat- 
homs og It Came From Beneath the 
Sea (55) var inspireret af mediernes 
spekulationer om eftervirkningerne 
af radioaktiv stråling, som ingen rig
tig kendte. Aviserne hævdede den
gang, at bestråling ville resultere i 
fænomener som kæmpevækst.

Siden gav vi os i kast med arabi
ske eventyr og græsk mytologi. Vi 
tog fat i de grundliggende historier. 
Græske myter og arabiske eventyr 
består ofte af løsrevne begivenheder 
uden direkte sammenhænge. Vi 
måtte kombinere kilderne for at 
binde det hele sammen og skabe en 
dramatisk situation, som publikum 
kunne følge i en film på halvanden 
time. Som regel var det nødvendigt 
at skrive manuskriptet om adskillige 
gange. Mr. Schneer og jeg pillede hi
storien fra hinanden, manuskrip
tforfatteren kom med et treatment, 
og så bidrog vi alle med vores ideer 
og foretog ændringer for at få be
stemte ting til at fungere. Somme ti
der kunne forfatteren ikke løse et 
bestemt problem, og så måtte vi 
finde en ny. Der vil ofte være to-tre 
forfattere om et manuskript, fordi 
en enkelt forfatter ikke har kunnet 
løse alle problemerne.

Hvor stort var dit bidrag til plan
lægningen og udarbejdelsen af histori
erne?

-  Jeg bidrog i et stort omfang lige 
fra begyndelsen. Jeg afgjorde altid 
hvilke væsner, der skulle optræde i 
f ilm e n , og  h v o rd a n  d isse  sc e n e r
s k u l le  o p b y g g e s . Je g  h a v d e  s to r
m e d b e s te m m e lse  lige fra The B east 
From 2 0 ,0 0 0  Fathom s  og frem efte r, 
ligesom Willis O'Brien havde stor

indflydelse på King Kong Jeg tror, at 
den eneste film, jeg har arbejdet på, 
hvor jeg kun var hyret til at lave 
modelanimationen, var Animal 
World (56), der havde en meget 
stram produktionsplan. O'Brien og 
jeg havde dog også en vis indflydelse 
på denne film, selv om instruktøren 
allerede havde planlagt det meste.

Vores film er i meget høj grad ba
seret på deres usædvanlige billeder, 
så jeg begynder ofte med at designe 
figurerne og effektsekvenserne. Til 
The 7th Voyage of Sinbad lavede jeg 
otte store tegninger af de mytologi
ske væsner og de forskellige situati
oner samt en 20 siders synopsis med 
Sinbads oplevelser. Men ingen i 
Hollywood var interesseret på det 
tidspunkt. Jeg lagde det hele på hyl
den og hentede det frem igen et par 
år senere. Mr. Schneer var begejstret 
for ideen, så vi ansatte en 
manuskriptforfatter til at udarbejde 
et udkast til et spille
filmsmanuskript på baggrund af 
min historie og skitserne.

Da vi var færdige med The 7th 
Voyage of Sinbad, præsenterede Co- 
lumbia os for et gammelt urealiseret 
manuskript, The Mysterious Island 
(61), baseret på Jules Vernes roman. 
Det var en drengebogsagtig historie 
a la Rover Boys (amerikanske bør
nebøger fra tyverne og trediverne 
om teenagere på eventyr), om hvor
dan man overlever på en øde ø, 
hvilket ikke forekom os særlig inter
essant. Vi tog udgangspunkt i denne 
historie og tilførte nye elementer for 
at skabe en mere spændende film, 
hvor vi kunne udnytte stop motion
teknikken.

Havde producenten mere kontrol 
over disse film, end producenter nor
malt har?

-  Ja, meget mere. Jeg valgte at 
producere mine egne film, fordi det 
gav mig den afgørende kontrol. En 
del instruktører ville ikke altid følge 
mine anvisninger om, hvad der 
skulle gøres, for at jeg kunne lave 
modelanimationen efter optagelsen. 
Der var somme tider sammenstød, 
fordi instruktøren ikke kunne forstå, 
hvorfor han var nødt til at optage en 
scene på en bestemt måde. Det var 
derfor en stor fordel for mig at ar
bejde med instruktører, der havde 
baggrund som scenografer. Don 
C h a ffe y  og N a th a n  Ju ran  h av d e
d e n n e  e rfa r in g . E n  s c e n o g ra f  e r  v a n t
til a t sk ju le alle sø m m en e , h v ilk e t 
gør h a m  m e re  fo rs tåe n d e  o ver fo r 
mine særlige problemer. Jeg havde

altid stor kontrol med indspilnin
gen. Som regel instruerede jeg selv 
effektscenerne, og jeg var somme ti
der second unit director.

Jeg må hellere understrege, at vo
res film ikke er det, man i Europa 
ville kalde "instruktørfilm”. I Eu
ropa har man den opfattelse, at in
struktøren altid er den hovedansvar
lige for filmens tilblivelse. Desværre 
kan vores film ikke laves på denne 
måde til en fornuftig pris. Instruk
tøren er der for at lede optagelserne, 
kontrollere filmens rytme og tone, 
og fremtvinge de bedst mulige 
præstationer af skuespillerne -  hvil
ket jeg indrømmer ikke altid lykke
des -  men han er ikke ophavsmand 
til filmen i samme forstand, som ek
sempelvis Orson Welles er det. Ofte 
inddrages han først, når hele pro
duktionen er planlagt. Som regel 
har han forslag til historien, som vi 
så indarbejder. Somme tider får in
struktøren hele manuskriptet skre
vet igennem, men det hører til und
tagelserne. Vi benytter alle de 
kendte tricks, samt opfinder nye, og 
derfor er det nødvendigt, at filmen 
er helt gennemarbejdet inden op
tagelsen. Instruktøren kan ikke ud
vikle historien undervejs. Det ville 
være skrækkelig dyrt at skabe nye 
special effects på stedet og foretage 
omskrivninger undervejs, så hvis vi 
ikke havde haft fuldstændig styr på 
billedsiden inden optagelsen, havde 
vi aldrig kunnet lave filmene til 
samme pris.

Hvor stort var jeres typiske budget?
-  Det variede. The Beast From 

20,000 Fathoms kostede 250.000 
dollars at producere tilbage i 1953. 
Det kan man ikke købe et kostume 
for i dag, men på lærredet så filmen 
langt mere ambitiøs og dyr ud, end 
den egentlig var. The 7th Voyage of 
Sinbad blev indspillet på seks uger 
for 600.000 dollars, hvilket var me
get billigt selv dengang. Vi sparede 
en masse penge ved at optage fil
men i Spanien i stedet for at bygge 
store, dyre kulisser i Hollywood. 
Det er altafgørende at have styr på 
økonomien. Hvis filmselskabet ikke 
tjener penge på din film, får du ikke 
lov til at indspille en ny for dem -  
det er meget enkelt. Vi var nødt til 
at finde frem til en måde at produ
cere filmene på til en rimelig pris -  
u d e n  a t oversk rid e  b u d g e t te t  tre -
f ire  g ange . P r o d u c e n te n  h a r  a n sv a re t  
fo r ø k o n o m ie n . H v is in s tru k tø re n  
k o m m e r og fo rlan g er 1 0 .0 0 0  s ta ti
ster, m å  n o g e n  fo r tæ lle  h a m , a t  d e r
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ikke er råd til det. Vi havde været 
nødt til at lukke forretningen, hvis 
vi ikke havde undgået budget
overskridelser. I dag bruger de 60- 
70 millioner dollars på en film. Pen
gene hentes sjældent hjem, så sel
skaberne går konkurs. Det er usæd
vanligt, når en film som Jurassic 
Park (93) kan indtjene den slags 
penge.

Var der film, som var særligt svære 
at indspille?

-  De bød alle på problemer. En
ten må man slås med vejret, eller 
også konfronteres man med proble
mer, som opstår ud af det blå, og 
som ikke kan forudses. Man må 
være smidig nok til at overvinde 
problemerne på en eller anden 
måde. Da vi lavede It Came From 
Beneath the Sea, ville byens fædre 
ikke give os tilladelse til at lave op
tagelser på Golden Gate Bridge, 
fordi de mente, at folk ville 
tro, at den ikke var bygget 
ordentligt, hvis en blæks
prutte kunne rive den ned.
Jeg forstår ikke logikken, 
men de nægtede at give os 
tilladelsen. Vi var nødt til 
at skjule kameraet i en va
revogn og køre frem og til
bage over broen med døren 
åben for at få vores bag
grunde og hvad, vi ellers 
skulle bruge. Vi måtte ty til 
lyssky metoder, kan man 
sige, men vi fik vores bille
der til sidst.

Hvad tiltrækker dig ved 
fantasy-filmen ?

-  Den er en god ramme for ani
mation. Den giver lejlighed til at 
vise ting, som ikke kan filmes på 
normal vis. Tag for eksempel Jason 
and the Argonauts eller The 7th Voy- 
age of Sinbad; vores teknik gjorde 
det muligt at skildre fantasifigurer 
på en helt ny måde. Tidligere udk
lædte de en eller anden græsk bry
der, limede et øje fast på hans pande 
og kaldte ham en kyklop. Skuespil
lerne i filmene omtalte rokken og 
kyklopen, men man så aldrig disse 
væsner på lærredet. Det virker end 
ikke overbevisende på en femårig. I 
v o res  fa n ta sy -f ilm  o p le v e s  d e t
fantastiske i højere grad som i en 
eventyrbog. Vi vakte kykloperne, 
h a rp y e rn e  og d rag e rn e  til live. Det 
er væsner, som vanskeligt kan skil
dres uden brug af stop motion-ani
mation. Et godt eksempel er Me- 
dusa i Clash of the Titans. Jeg ville

have en Medusa, der var helt ander
ledes fra det, man tidligere havde 
set på film. Det fungerer ikke at 
lade en kvinde spadsere rundt med 
slanger i håret, sådan som filmsel
skaberne tidligere havde løst proble
met, det er ikke særlig dramatisk. I 
stedet designede jeg hende som et 
sammensat væsen, en slange med et 
menneskes øvre krop og slanger i 
håret, hvilket ikke var set før. Det 
virkede meget dramatisk på lærre
det, synes jeg.

Hvorfor valgte du at lave film ba
seret på mytologi og arabiske eventyr i 
stedet for "monsterfilm"?

-  Vel, man kan ikke blive ved 
med at destruere storbyer, det bliver 
lidt trættende i længden. Jeg har 
ødelagt New York, San Francisco, 
Washington og Rom. På grund af 
O ’Briens film, The Lost World (25) 
og King Kong, troede alle, at

Kerwin Mathews driller kyklopen i 'The 
Seventh Voyage of Sinbad'.

modelanimation kun kunne bruges 
til det, jeg kalder ”mad monsters on 
the loose”-film. Men vores film er 
meget forskellige fra den typiske 
monster-film, selv om de ofte klassi
ficeres som horrorfilm, hvilket de 
slet ikke er. Vi forsøgte at bryde 
med den type science fiction-film, 
der var meget populær i halvtred
serne, og finde en ny vej at gå med 
modelanimationen. Derfor fordy
bede jeg mig i Tusind og én Nat, 
h v o r m ag iske h æ n d e lse r  e r  en  selv
fø lge . Det e r  v a n sk e lig t at a c c e p te r e
magi i en nutidig historie. Det går 
ikke at lade James Bond slås med 
skeletter eller kykloper, men med 
Sinbad er der ingen problemer. 
Kombinationen af modelanimation 
og live action havde aldrig været an

vendt til den slags historier, før vi 
gjorde det i The 7th Voyage of Sin
bad. Mange tror imidlertid, at vores 
film kun er for børn, fordi de bygger 
på eventyr, men det er en misfors
tåelse. Sinbads eventyr egner sig til 
hele familien. Vi har også benyttet 
nogle temmelig komplicerede for
tællinger.

Tror du, at dine film somme tider 
kan have det problem, at publikum 
blot sidder og venter på den næste ef
fektscene, fordi live action-sekvenserne 
er for svage?

-  Bestemt ikke, vi brugte aldrig 
effekterne for effekternes skyld. Vi 
valgte historier med et indhold, som 
krævede brug af stop motion. Man 
kan ikke bare gå ud og fotografere 
en blæksprutte, der ødelægger Gol
den Gate Bridge, så vi brugte tek
nikken til at skildre dette på film. 
Men filmene var aldrig tænkt som

en opvisning af effekter. 
Formålet var at fortælle en 
bestemt historie. Effek
terne blev udnyttet til at 
skabe interessante og 
spændende billeder. Det er 
en skønssag, om man kan 
lide den slags fortællinger, 
som vi valgte. Nogle folk 
synes, at spillet er dårligt, 
og nogle mener, at histo
rien lader meget tilbage at 
ønske, men vi forsøgte al
drig at fortælle en såkaldt 
intellektuel historie. Det 
fungerer simpelthen ikke 
på den måde. Samuel Gol- 
dwyn plejede at sige: ”Lad 
Western Union om at 

sende budskaberne”. Når man put
ter for mange budskaber i en film, 
kommer man til at lave propagand
afilm, der forsøger at påføre publi
kum en bestemt opfattelse. Men 
eventyr, legender og myter indehol
der selvfølgelig også budskaber, hvis 
man ulejliger sig med at se efter.

Hvordan føles det at være en 
stjerne?

-  Det glæder mig, at vores film 
for mange mennesker har betydet 
mere end blot et par timers under
holdning. Jeg tror, at alle mennesker 
h a r  b e h o v  fo r a t  flyg te  fra  v irkelig 
h e d e n  in d  i e n  fa n ta s i  v e r  d e n . H v e r 
dagen  kan  væ re te m m e lig  k e d so m 
m elig , som du s ik k e rt selv h a r  fun
det ud af. Takket være video, Laser- 
Disc og fjernsyn har en helt ny ge
neration lært vores gamle film at 
kende. Jeg modtager mange breve
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fra fans i specielt Amerika og Tysk
land, som fortæller, at film som vo
res har ændret deres liv, har farvet 
deres barndom. De oplevede at se 
noget, man ellers kun kan læse om i 
eventyrbøgerne.

Er der bestemte film, som du er 
særlig tilfreds eller utilfreds med?

-  Tja, vi var nødt til at gå på kom
promis med flere af filmene for at få 
dem lavet. Jeg var ikke alt for be
gejstret for nogle af vores tidlige 
film, hvilket ikke mindst skyldes 
musikken. Det var dåsemusik, som 
ikke egnede sig til filmene. De tid
lige sort-hvide film var i vid ud
strækning sammensat af arkivopta
gelser. Vi brugte en uhyre mængde 
arkivoptaglser i Earth vs the Flying 
Saucers og It Came From Beneath the 
Sea, hvilket fungerede fint i nogle 
tilfælde og mindre godt i andre. Vo
res budgetter var meget begræn
sede, så vi var tvunget til at 
vælge billige løsninger.

Når en film er færdig, 
tænker man altid: ”Død og 
pine! Jeg ville ønske, at jeg 
kunne tage den og den 
scene om”. Men den luksus 
kunne vi aldrig tillade os.
Der er mange ting i fil
mene, som jeg gerne ville 
gøre om, ikke mindst i de 
animerede sekvenser. Jeg 
arbejdede for det meste al
ene, og der var altid umå
delig mange indstillinger, 
der skulle laves. Hvis jeg 
havde 360 indstillinger, 
ville det tage mig et år med 
én opstilling om dagen.
Men jeg kunne ikke altid nå et helt 
klip om dagen, så jeg måtte ofte gå 
på kompromis for at få filmen fær
dig inden for et rimeligt tidsrum. 
Når jeg i dag genser filmene efter så 
mange år, ønsker jeg bare, at jeg 
havde brugt mere tid på visse opstil
linger og taget visse scener om, men 
dengang virkede det fornuftigt at 
lade det passere, selv om alt ikke var 
helt, som det skulle være. Men Ja
son and the Argonauts er nok vores 
mest helstøbte film. Jeg synes, at 
den holder sig glimrende i dag, hvil
ket ikke mindst skyldes Bernard 
Herrmanns musik.

Hvordan kombinerer du live action 
med animationen?

-  En metode er en form for split 
screen , h v o r m a n  p la ce re r  en  m a tte  
foran kameraet og kun fotograferer 
halvdelen af billedet. Bagefter til

dækker man denne halvdel, spoler 
filmen tilbage og eksponerer den 
anden halvdel. En anden teknik, 
som vi forholdsvis ofte benyttede, er 
en travelling matte (en matte, der 
ændrer form fra billede til billede), 
hvor to forskellige stykker film 
kombineres. Skuespillerne filmes på 
en blå eller gul baggrund, der skaber 
en matte omkring dem. Dette gør 
det muligt at kopiere dem ind på en 
ny baggrund ved hjælp af en optisk 
printer. Ulempen ved denne teknik 
er, at den er langt dyrere end de 
øvrige, fordi vi er nødt til at have et 
stort filmhold til lyssætning og lig
nende.

Jeg benyttede som regel en tredje 
metode, nemlig bagprojektion, som 
også Willis O'Brien anvendte flit
tigt. Her filmer man først skuespil
lerne, efter en meget grundig ind
studering, og projicerer derefter op
tagelserne på et lille bagprojektions

Harry Hamlin gemmer sig for Medusas 
dræbende blik i 'Clash of the Titans'.

lærred bag de animerede modeller. 
Billedets størrelse svarer til model
lens skala. Det projicerede billede 
fotograferes sammen med model
len, et enkeltbillede ad gangen, ef
terhånden som man animerer mo
dellen. I det færdige resultatet ser 
det hele ud til at være fotograferet 
samtidigt. Problemet ved denne 
teknik er, at der altid sker et kvali
tetstab i farverne på live action-op
tagelserne. De røde og grønne farver 
forringes i særlig grad, og derfor 
stemmer farverne i live action-op
tagelserne og a n im a tio n e n  ikke 
overens. Somme tider var det mu
ligt at korrigere fejlen i laboratoriet, 
men det var fryg te lig  svæ rt, sp ec ie lt 
da vi lavede de første farvefilm. Se
nere udviklede Eastman Kodak en

film med en lavere kontrast og mere 
præcis gengivelse. Meget afhænger 
dog stadig af hvor lang tid, man bru
ger på at afstemme farverne. 
Somme tider må forgrunden have 
en farve, som er helt forskellig fra 
bagprojektionen, men som matcher, 
når den fotograferes. Man kan ikke 
altid stole på øjet, så det er nødven
digt at lave to eller tre prøveopta
gelser af hver opstilling for at af
stemme farverne.

Hvordan får du det til at se ud som 
om, at animerede genstande berører 
genstande i live action-optagelserne?

-  Somme tider erstatter jeg noget 
i live action-optagelserne med en 
animeret miniature. Jeg hænger et 
miniaturesværd op foran bagprojek
tionslærredet, således at det set fra 
kameraets synsvinkel præcis dækker 
skuespillerens sværd. Så lader jeg 
den animerede models sværd 

ramme miniaturesværdet, 
og når det fotograferes, ser 
det ud som om, at model
len og skuespilleren kryd
ser klinger. Det ser man ad
skillige gange under 
krokodillekampen i The 
Three Worlds of Gulliver 
(60).

Hvor lang tid tager det at 
forberede den enkelte opta
gelse?
-  Det tager længere tid at 
lave opstillingerne end at 
lave selve animationen. 
Det kan være meget irrite
rende, da jeg bare har lyst 
til at gå i gang med anima

tionen med det samme. Men det er 
ligeså vigtigt at lave en ordentlig op
stilling, som det er at lave animatio
nen, da animationsarbejdet glider 
meget lettere, hvis hele scenen er 
opstillet i det rigtige perspektiv, og 
farverne er afstemt perfekt. Somme 
tider kan det tage to eller tre dage at 
lave en opstilling, men i så fald plan
lægger jeg som regel tingene således, 
at jeg kan få mindst fire eller fem 
optagelser ud af opstillingen, og 
ikke bare en enkelt. Jeg prøver på at 
gøre opstillingerne så enkle som 
muligt, uden brug af kamerabe
vægelser. Jeg lavede dog en masse 
dolly-optagelser i kortfilmen Little 
Red Riding Hood (45), i form af pan
oreringer igennem skoven osv. Det
er meget tidskrævende, så for det 
m e ste  e r  jeg  n ø d t til a t  a rb e jd e  m e d  
et stationært kamera for at kunne 
holde mig inden for tidsrammen.
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Som regel havde jeg 10 måneder til 
at lave en films special effects. Det 
tog mig dog kun 7-8 måneder at 
lave special effects til The Beast 
From 20,000 Fathoms, selv om jeg 
var helt alene om det. Det job, der 
tog længst tid, var Clash of the Tit
ans, som jeg arbejdede på i 16 
måneder. Men filmenes special effe
cts var aldrig ret dyre, sammenlignet 
med, hvad det kostede at lave live 
action-optagelserne. Jeg lavede altid 
selv al animationen, undtagen til Cl
ash of the Titans, hvor jeg havde to 
assistenter. Jeg var dog nødt til at 
have special effects-teknikere til at 
hjælpe mig med at lave split screen- 
og travelling matte-optagelserne, af
stemme farverne, sætte lys osv.

Kan du gøre rede for animations- 
processen?

-  At lave tredimensionel anima
tion er nøjagtig ligesom at lave teg
nefilmsanimation, bortset fra at 
man i stedet for tegninger bruger en 
model, som man flytter, når kame
raets lukker er gået i. Optagelserne 
består af en serie enkeltbilleder, så 
jeg er nødt til at have hele bevægel
sen i tankerne, når jeg laver 
animationen. Jeg koncentrerer mig 
hovedsagelig om, hvad figuren laver, 
hvad dens næste bevægelse vil være, 
og hvordan det hænger sammen 
med resten af scenen. Selv om jeg 
har planlagt det hele, før jeg begyn
der, får jeg nye ideer under selve 
animationsarbejdet. Jeg skifter ofte 
mening, når jeg laver animationen, 
og tilføjer detaljer, som jeg ikke 
havde planlagt. Den ene stilling in
spirerer den næste og får mig til at 
ændre min arbejdsplan. Det hele 
kan ende med at være fuldstændig 
anderledes, end jeg først havde 
tænkt mig. Men jeg må stadig ind
ordne mig under det, der projiceres 
på lærredet, da det er det, jeg skal 
synkronisere optagelserne med. 
Derfor er jeg nødt til at tænke frem 
og forudse de kommende bevægel
ser. Ellers kan jeg ikke få modellen 
anbragt i en stilling, som naturligt 
kan føre videre til den næste stilling. 
Jeg er sikker på, at modellervoksani- 
mation og andre former for dukkea
nimation kræver samme grundige 
overvejelser over, hvad det næste 
træk skal være. Jeg prøver dog på
ikke a t la d e  m ig  sty re  a f  d e t.

Hvordan får du de animerede mo
dellers bevægelser til at passe med 
skuespillernes bevægelser?

-  Når vi laver live action-optagel

serne, husker jeg på, hvad den ani
merede figur skal foretage sig. Jeg 
forklarer skuespillerne det, så de 
kan afpasse deres spil efter figurens 
bevægelser. Jeg laver også omkring 
400 simple storyboard-tegninger, 
som jeg lader indgå i manuskriptet. 
Dette er meget vigtigt, især når vi 
filmer on location, da det hjælper os 
til at få lavet alle de nødvendige 
baggrundsoptagelser og nærbilleder, 
før vi forlader et sted. Men en gang 
imellem kan det være svært for sku
espillerne at spille over for en dino
saur, som de ikke kan se, så jeg sør
ger for at medbringe de tegninger, 
jeg har lavet af væsnerne og histori
ens scener. Det hjælper dem til at 
forestille sig, hvordan det vil være at 
stå foran sådan et gigantisk, glubsk 
bæst. For at være sikker på at de kig
ger i den rigtige retning, så deres 
blik rammer den animerede figur, 
bruger vi af og til store papfigurer 
eller pæle -  jeg kalder dem mon
sterstænger -  når vi indstuderer sce
nerne. Dem fjerner vi så, når vi fil
mer scenen.

Når jeg bagefter ser optagelserne 
igennem i mit studie, begynder jeg 
at gøre mig mere detaljerede over
vejelser over, hvad animationsfigu
ren skal foretage sig, for at det kan 
harmonere med optagelserne. Jeg 
studerer dem indgående, enkeltbil
lede for enkeltbillede. Somme tider 
er det nødvendigt at lave omfangs
rige noter, når jeg analyserer be
vægelserne i live action-optagelser
ne. Det er meget vigtigt at time op
tagelserne helt præcist, særligt hvis 
jeg skal flytte hele syv skeletter til 
deres rette plads på rette tid. Hvis 
jeg har skrevet alle skuespillernes 
bevægelser ned på forhånd, ved jeg, 
når jeg laver animationen, at det 
tredje skelet efter 13 enkeltbilleder 
skal være på et bestemt sted, hvor 
det skal ramme skuespillerens 
sværd. Så er det et spørgsmål om at 
have denne bestemte handling for 
øje og få anbragt figuren i den rette 
stilling i det rette enkeltbillede.

Hvordan holder du styr på alle be
vægelserne, når du laver animatio
nen?

— Nogle gange skriver jeg det ned, 
men jeg foretrækker at have det i 
hovedet. Jeg bruger heller ikke et vi
d eo k am era , i m o d sæ tn in g  til m an g e  
animatorer i dag. Jeg er mere inter
esseret i, hvor jeg skal hen, end hvor 
jeg har været, så jeg har aldrig set de 
store fordele i at bruge video. Jeg er 
blevet oplært på en anden måde, så

jeg tror, det ville ødelægge min ar
bejdsrytme, hvis jeg blev ved med at 
gå tilbage for at se den forrige be
vægelse. Jeg vil fremad, ikke tilbage.

Jeg foretrækker at arbejde alene, 
fordi jeg har det hele i hovedet. 
Hvis nogen afleder min opmærk
somhed ved at spørge mig, hvad 
klokken er, glemmer jeg måske, 
hvilken del af figuren, der er i be
vægelse. Hvis hydraen har syv hove
der, eller der er tolv slanger i Medu- 
sas hår, må der være sammenhæng i 
den måde, hver enkelt del bevæger 
sig på. Dette kræver en høj grad af 
koncentration i et temmelig langt 
stykke tid. Jeg må hele tiden være 
meget påpasselig med alle disse for
skellige bevægelser for at undgå fejl, 
for det er meget dyrt og tids
krævende at tage en scene om, når 
man arbejder med stop motion. 
Hvis en figur vælter midt i en opta
gelse, kan det være nødvendigt at 
starte forfra, fordi det i modsætning 
til tegnefilmsanimation ikke er så 
nemt at fortsætte, hvor man slap. 
Halvfems procent af animationsop
tagelserne i den færdige film er dog 
resultatet af første forsøg. Jeg har 
sjældent kunnet tillade mig den luk
sus at tage scener om.

Sker det nogen sinde, at du bliver 
virkelig desperat, og bare får lyst til at 
kyle modellen ind i væggen?

-  Ja. Jeg fik en alvorlig lærestreg i 
begyndelsen af min karriere. Jeg 
havde brugt en uge på at male et 
glasmaleri, der hang på væggen. Jeg 
stod med en hammer i hånden, da 
jeg blev gal på en af modellerne, 
fordi jeg havde bygget den forkert. 
Jeg smed hammeren ned i gulvet af 
raseri, og den sprang tilbage og sma
drede glasset! Siden har jeg lært at 
styre mit temperament. Det nytter 
ikke at miste besindelsen -  så laver 
man bare flere fejl.

Er det vigtigt at kunne spille skue
spil?

-  Det er en enorm hjælp. Jeg har 
altid været fascineret af bevægelse, 
af den måde, folk sætter sig på, de
res kropsholdning, hvordan de hvi
ler hovedet i hænderne. Jeg er sikker 
på, at d e  fleste a n im a to re r  siger d e t 
samme, at man er nødt til at udvikle 
en god iagttagelsesevne. Jeg be
g y n d te  a t sp ille  skuesp il, da  jeg gik i 
gymnasiet på Los Angeles City Col
lege. Det har jeg altid været glad for, 
da det har henledt min opmærk
somhed på ting, som jeg ellers ikke 
ville have lagt mærke til. Når man
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forsøger at skabe en figur, som ind
går i et samspil med filmens skue
spillere, er man nødt til at vide no
get om skuespilkunst. Man er nødt 
til at sætte sig selv i figurens sted, at
forestille sig, hvad den vil gøre i en 
g iven  s itu a tio n , og  fo rsøge  a t fo r
nemme dens bevægelser. Da jeg 
skulle animere sværdkampen i Ja

son and the Argonauts, begyndte jeg 
at gå til fægtning for at finde ud af, 
hvordan det føles at håndtere et 
sværd. I tre måneder gik jeg på en 
skole, hvor skuespillere kunne lære
at fægte -  indtil min hofte gik af 
ledi

Hvor meget koncentrerer du dig om

at få modellerne til at spille skuespil, 
når du laver animationen ?

-  Det afhænger af, hvad den en
kelte scene kræver, hvad der er nød
vendigt for at gøre scenen så effek
tiv som muligt. I M ighty Joe Young
var Joe d e n  v ig tigste  figur, så h a n  var 
nødt til at spille skuespil. Han 
kunne ikke nøjes med at være en
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gorilla, som gik rundt og rullede 
med øjnene, han måtte have en 
personlighed. Så han fik det karak
tertræk, at han bankede i jorden, når 
han var rasende, især i indledningen, 
hvor han smadrer et løvebur. Det var 
en måde at tydeliggøre hans raseri 
på. I 20 Million Miles to Earth var det 
rumvæsnet Ymir’en, der var den vig
tigste figur filmen igennem, så jeg 
var nødt til at udstyre ham med visse 
særprægede karaktertræk for at give 
ham en personlighed, som kunne 
fastholde publikums interesse i halv
anden time. Bavianen, som spiller 
skak med Jane Seymour i Sinbad and 
the Eye of the Tiger (77), er et andet 
eksempel. Kun de færreste er klar 
over, at det er noget nær umuligt at 
dressere en bavian. Man kan kun få 
en bavian til at spille skak, hvis man 
bruger stop motion. Jeg forsøgte na
turligvis at gøre scenen interessant 
ved at lade bavianen lave små krops
bevægelser så som at kradse sig, 
mens den overvejer det næste træk. 
Små detaljer, som jeg tilføjede for at 
scenen kunne blive ved med at 
fænge. Man kan ikke altid planlægge 
den form for skuespil på forhånd -  
meget af det er spontant. Den ene 
stilling inspirerer som sagt den 
næste.

Hvorfor er der blevet lavet så få 
dukkefilm i USA efter George Pål?

-  Som jeg ser det, dominerede 
tegnefilmen den amerikanske kort
film. Da jeg arbejdede sammen med 
George Pål sidst i 30’erne, lavede 
han seks kortfilm å 8-9 minutter 
hvert år. De mest populære kortfilm 
i USA var maniske tegnefilm som 
”Tom & Jerry”. Påls "Puppetoons”- 
serie var en anderledes form for un
derholdning, der aldrig rigtig slog an 
hos det amerikanske publikum. 
Amerikanerne forstod ikke Påls me
get europæiske humor. Nogle af 
hans film var meget elegante, der 
var tænkt meget over tingene. De 
var ikke så glatte som mange af teg
nefilmene, men jeg tror, at figurerne 
var for stiliserede til, at man kunne 
holde af dem. Det er meget sjæl
dent, at den form for dukkefilm 
fungerer, når længden overskrider 8- 
9 minutter. Bare tænk på Michael 
M eyerbergs H ansel a n d  G retel e lle r
L o u  B u n in s  A lice  in W onderland
(5 1 ). D e  var s im p e lth e n  k a ta s tro 
fale; de er så kedsommelige, at man 
efter ti minutter får lyst til at løbe 
langt væk! Heller ikke Ladislaw Sta- 
rewicz’ eller Jiri Trnkas film slog an 
uden for kunstbiograferne.

Vi valgte et anderledes koncept, 
som blev meget populært. Man er 
ikke i tvivl om, at Påls og Trnkas 
dukker er dukker. De er ret stilise
rede, og man opfatter dem ikke som 
virkelige. Det er en stil, hvor man 
ikke forsøger at overbevise publi
kum om, at figuren er et levende 
væsen. Filmene er dukkefilm og 
prøver ikke på at være noget andet.
I vores film forsøger vi at integrere 
animationsfiguren i historien såle
des, at man opfatter figuren som 
virkelig. Man kan ikke få publikum 
til at engagere sig følelsesmæssigt i 
King Kongs historie, hvis den dukke, 
man bruger, er for stiliseret. Selv om 
King Kong kun er en dukke, rører 
han ved noget i folk på grund af den 
måde, historien er skruet sammen 
på, og den charme, Willis O ’Brien 
har givet den.

Hvornår, om nogensinde, er det 
bedre at bruge animatronics eller 
"men-in-suits" frem for stop motion?

-  Aldrig, skulle jeg mene! Jeg er 
aldrig nogensinde blevet så fornær
met som engang i Tyskland, da en 
journalist sagde til mig: ”Nåh, du la
ver film som Godzilla”. Jeg tænkte, 
”du almægtige, hvor har den mand 
dog været henne?” Hvis man ikke 
kan se forskel på animation og en 
mand i gummikostume, kan man li
geså godt holde op med at skrive om 
film med det samme. Der var en an
den gang, under en forevisning på 
Museum of Moving Images, hvor en 
mand blandt publikum rejste sig og 
sagde: ”Det er meget godt altsam
men, men hvorfor bruger du sådan 
en tidskrævende teknik? Hvorfor la
der du ikke bare nogle skuespillere 
klæde sig ud i kostumer?” Jeg kunne 
have slået ham ihjel!

Jeg synes ikke selv, at animatro
nics eller mænd i dragter er nær så 
spændende som animerede model
ler. Animationsmodellerne har et 
større bevægelsesregister end de 
mekaniske modeller, de gentager 
ikke deres bevægelser så ofte, og de 
ser bedre ud på lærredet end udk
lædte skuespillere. Tænk bare på 
genindspilningen af King Kong, hvor 
man brugte en mand i gorilladragt. 
Det fungerede ganske simpelt ikke 
så godt som animationsfiguren i ori
g in a lv e rs io n e n . Det samme gælder
h u le b o e re n  i S inbad  a n d  the Eye o f 
the Tiger. Han er en af de mest men
neskelignende figurer, jeg har lavet, 
men jeg tror ikke, at han ville have 
haft den samme "magi”, hvis han var 
blevet spillet af en skuespiller. Det

er endnu et eksempel på den ka
risma, som en animationsfigur kan 
udstråle, hvilket er noget ganske an
det end at klæde en skuespiller ud i 
huleboerkostume.

Hvad mener du om den form for 
animation, der i dag laves på compu
ter? Er der stadig plads til stop motion 
efter Jurassic Park?

-  Muligvis ikke i de store Hol- 
lywood-film, men ellers mener jeg, 
at der stadig er plads til stop mo
tion. Det er klart, at computeren 
har åbnet helt nye muligheder for at 
give figurerne bevægelighed. Nu sy
nes man at være i stand til at lave 
meget realistiske billeder, hvilket jeg 
ikke er sikker på altid er værd at 
stræbe efter. Det afhænger af den 
historie, man vil fortælle. Fantasy er 
en drømmeverden, og der er nær
mest noget mystisk over det, der fo
regår på lærredet, når man bruger 
stop motion frem for computertek
nik. Animationsprocessens særlige 
udseende er medvirkende til at 
skabe dette drømmeagtige skær. 
Men når alt kommer til alt, bruges 
alle disse teknikker til at skabe un
derholdning. Computeren er et nyt 
redskab, men ikke det eneste, der 
findes. Enhver teknik har sin plads i 
underholdningsindustrien. Jeg for
står ikke dem, der siger, at stop mo
tion-filmen er død, efter computer
animationens fremkomst. Efter min 
mening er mulighederne for at være 
kreativ større, når man arbejder 
med stop motion, da computerani
mationen kræver, at der hele tiden 
er en masse mennesker, der sidder 
og trykker på knapper. Hvis jeg 
skulle lave en ny film, ville jeg fo
retrække at holde mig til stop mo
tion, fordi det er det, jeg har arbej
det med hele mit liv. Jeg tror ikke, 
jeg ville kunne føle den samme 
glæde ved at lave computeranima
tion, som jeg har gjort ved at ar
bejde med modeller. Computerani
mationen vil udpine sig selv, fordi 
man ser det i fjernsynet hver dag. 
Nu findes der 20-sekunders reklam
efilm, som gør de samme ting som 
de dyreste Hollywood-film. Man 
kommer til at se teknikken så ofte, 
at d en  vil m is te  sin til træ k n in g s
kraft. Det er ikke længere overra
skende på samme måde, som King 
K ong  var d e t, da  d en  fik p re m ie re  i
1933.

Oversat af Viggo Degnbol og 
Frank Sloth Christiansen.
Indledning af Nicolas Barbano.
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