Ez egy igazi bennfentes sztori.

alkotói folyamatot,
melynek során Stephenie Meyer hipnotikus regényét életre
keltettem a filmvásznon. Tudj meg kulisszatitkokat a kosztümökről,
a jelenetekről, mindezt sosem látott fotókkal, valamint a kedvenc
jeleneteimről készült személyes jegyzeteimmel!

Ebben a könyvben végigkövetheted azt az

Az Alkonyat méltatása:
Hardwicke rendkívül intenzív kapcsolatot tudott teremteni Meyer regényével. Alig hiszem, hogy bárki képes lett volna nála jobb filmet

csinálni.

- Kenneth Turan, Los Angeles Times
Hardwicke viharfelhőkkel

és tomboló hormonokkal teli zivataros
hangulatú filmet alkotott Meyer regényéből. Mindezt kevés látványelem felhasználásával.
- Owen Gleiberman Entertainment Weekly
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Filmre visszük a Twilightot
egy
2007 januárjában megvettem a Twilight
em. Most
példányát – és gyakorlatilag bekebelezt
ott cetli,
így néz ki a könyvem: tucatnyi ráragaszt
ővel
aláhúzott bekezdések, több száz kiemel
muszáj
jelölt kedvenc sor, és mellettük az „Ennek
ek
benne lennie a filmben!” típusú megjegyzés
dezt
a lapszéleken. A kihívás az volt, hogy min
ítsam át
lefordítsam a film nyelvére. Hogyan alak
veszejtő,
Stephenie erőteljes érzelmeit, azt az ész
hogyan
megszállott hipnotikus, mély szerelmet, és
zt az
jelenítsem meg a filmvásznon, hogy ugyana
ő
érzelmet váltsa ki belőled, mint amikor az
ával
szavait olvasod… amikor hagyod, hogy mag
eled
sodorjon Edward és Bella… amikor elképz
, melynek
Cullenéket, a vegetáriánus vámpírcsaládot
ón túl,
tagjai titkoktól övezve élnek a Calawah foly
között…
mohával borított fatörzsek és páfrányok
elmes
És a ködben – a mindig derengő, sűrű, sejt
zek
ködben. Ebben a könyvben kísérletet tes
a leendő
arra, hogy bemutassam a rajongóknak és
és
filmeseknek azt az utat, melyet a stábom
Twilight.
jómagam végigjártunk, mialatt elkészült a

Na mi van a táskájában?
Patrick Smith rendezőasszisztens csipkelődő megjegyzései

Rágó. Egyszerűbb, mint fogat mosni.
A film minden egyes
helyszíne részletesen
feldolgozva. Ötórás meló egy
szombat estén. Hány forró
randit mulasztottam el a
film miatt??

A
forgatókönyv

Felvételiszög-kereső a
beállítás megkomponálásához.
A gimi külső helyszínén
„elhagytam”, és órákig
kerestem. Még az
operatőrt, Elliot Davist is
megkérdeztem, nincs-e
nála. Az ilyen kütyük kb.
400 $-ba kerülnek.
Egy héttel később
rajtakaptam Elliotot,
hogy használja, és
kis híján fejbe
rúgtam.

Röptödben is
moshatsz fogat
Catherine személyes notesze.
Ebben vannak a jegyzetei és a legmélyebb,
legbensőségesebb gondolatai. Ha
elveszíteném, levágná a fejem, és kitűzné,
figyelmeztetésül a többi asszisztensnek.
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A nem fázós
rendező boldog
rendező

Durva hideg van itt a Csendes-óceán
északnyugati partvidékén. Azzal a feladattal
vagyok megáldva, hogy odaadjam CH-nak a meleg
esőkabátját, ha esni kezd, a kesztyűjét, ha
csíp a szél, és tiszta zoknikat. Még délben is
száraz zoknit viselni, POMPÁS érzés.

Elmagyarázná valaki, hogy minek vettem egy
méregdrága kulacsot CH-nak, és miért van a
kocsim mégis állandóan tele üres műanyag
palackokkal?
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A Bib

FORGATÁSI LISTÁK! Minek aludni, ha
ezeket is gyárthatod EGÉSZ ÉJJEL??

Cat összes tolla meg
van rágva!

Vigyázat, hölgyek! Ez
Solomon Trimble!
Cat diákigazolványa a McAllen
gimiből. Ennyire felkészült… sosem
lehet tudni…

Pillanatnyi elmezavar. Cat
lézersugarakat lövetett a
szemébe (lézeres műtét).
A pislogóinak nedvesnek kell
maradniuk.
Catherine dolgozik
az iPhone-ján. Én
BESZÉLŐ MACSKÁK
videóit nézem az
enyémen.
Ez minden
terepszemlén ott
fityeg a csípőjén
Cat matricákat ragasztgat
a laptopjára, hogy
eltántorítsa a tolvajokat

CH hátizsákja.
Becsült
össztömege 18 kg.
Mindig vele van.
Tippeljetek, ki
szokta cipelni?

Mindenféle irat. Forgatási listák,
forgatókönyv, költségvetés, referencia fotók,
feljegyzések, rendezői tervek... minden, ami a
Twilight rendezéséhez kell.

Ezt a kocsi szivargyújtójához
csatlakoztatja, így biztosít áramot az
elektronikus cuccainak. EL NE INDULJ
NÉLKÜLE!

Erről a tisztás jutott eszembe…
Részlet a húgom, Irene Hardwicke Olivieri festményéből

„Melegség, nedvesség, fény”

Az IHLET

A festmények nagyon intimek, majdnem, mint egy napló,
majdnem, mint… a Twilight...

A húgom festette ezeket az álomszerű, többrétegű képeket
férfiakról és nőkről a természetben – gyakran a saját
kézírásával minden felületen

12

„Vastag prém”

„még ebihal, már béka”

Bellára
gondolok…

„Futóhomok”
Erin Schneider készítette
ezeket a hangulatos képeket
Sarah Blakley-Cartwrightról, az
én „örökbefogadott” lányomról.
A „Bella-érzetet” ábrázolják –
leeresztett haj, természetes smink
és kapcsolat a természettel.

ÉRDEKESSÉG: keressétek
meg Sarah-t körülbelül egy tucat
Twilight jelenetben! Ő az egyetlen
színész, aki mind a 4 filmemben
feltűnt.
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Arra gondoltam, hogy
Edward azzal mutathatná
be a képességeit, hogy
farönkökből kirakja
Bella nevét

Néhány
első
vázlatom

Extrém ráközelítésekkel
lehetne bevonni a nézőket Bella
érzelmeibe – elvont – szubjektív
kamerahasználat
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Hogy került fel Bambi arra a fára?

VALLOMÁS: SZERETEM A MOHÁT.

A film lényege –
a feszültség,
amely az első cs
ókot vezeti fel
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Az egyik kedvenc képem az első forksi terepszemléről
– zöld fák tűnnek el a ködben…
16

TEREPSZEMLE
17

Ezt az képet a repülőgép ablakából készítettem az első
terepszemle alkalmával, 2007 szeptemberében

Jamie Marshall
társproducer és
első asszisztens
pózol Jamesként egy
terepszemlén, a
washingtoni „vidéken”
18

Általában megpróbálom eljátszani a jeleneteket, amikor terepszemlén vagyunk –
itt arra gondoltam, hogy Bella és Jacob egyensúlyozhatnának a fatörzseken a
La Push-i tengerparton

Ahhoz a jelenethez, ahol a nomádok
megölik Waylont, egy drámai helyszínt
akartam. Felfedeztük a „Kato’s
Marina”-t, és ott készítettem ezt a
borzongató „lesifotót”.

Újév napján, 2008-ban épp
terepszemlén voltunk Beth Melnickkel,
mikor hirtelen megláttam az „isteni
sugarakat”. Lehúzódtunk, és ezt a
képet készítettem, ami végül az ihletet
adta a tisztásos jelenet fényeihez.
19

A „Twilight” látványvilága

Elliot készítette ezt a képet La Pushban, a tengerparton.
Ez bemutatja a színpalettánkat: hideg kékek, sötét, gazdag
fekete árnyalatok, szürkék és hátulról megvilágított köd.

NAPOT
S EBBE
BEHOZNI TILO
A FILMBE!

Elliot tanulmányozza az „új” tisztás-helyszínt
– a mély zöldjeivel – gyönyörű, de nagyon
nehéz ott dolgozni – csúszós kövek, és semmi
egyenes felület, ahova a lámpákat vagy a
síneket el lehetne helyezni
fény
Gyönyörű, lágy
Felhőtakaró =
deni kell
A kamerát vé

ő

= Gyakori es

Fényképezés és színpaletta

Elliot Davis operatőr, aki mind a négy
filmemben velem dolgozott. Legendás,
milyen szeme van – mint az a bámulatos
képessége is, hogy szubjektív, kézi
kamerás felvételeket készítsen. Ezek a
feljegyzések az első megbeszélésünkről
valók, ahol azon agyaltunk, hogyan is nézzen
ki a balettstúdió.

Elliot, miközben „elővilágítja” a balettstúdió díszletét
		
– beállítja a fényeket
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Felhívtam Melissa Rosenberget, a forgatókönyvírót,
és azt mondtam neki: „Képzeld, La Pushban a srácok
szörföznek. Őrület, nem?” Így betettünk szörfös
jeleneteket is.

Miután visszatértünk a terepszemléről, megmutattam ezt
a képet Elliotnak, és rájöttünk, hogy ez nagyszerű modellje
lehetne a tisztásos jelenetnek. Edward előléphetne egy fa
sötét árnyékából, hogy megmutassa magát a napfényben.
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La Push döbbenetesen gyönyörű volt,
de végül is túl drága lett volna ott forgatnunk
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Kérdés:
mennyi az
a szarvas
trófea az
ablakban?

Válasz:
egy dolcsi*

n
Minde an
fából v
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* Lefordíthatatlan szójáték.
„A buck” - ez szarvasbikát
is jelent.

Mikor megemlítettem,
hogy egy kis filmen
dolgozom, a Twilighton,
az összes középiskolás

SIKÍTOTT!

Úgy hallottam, hogy néhány
helybéli minden este itt eszik,
így elküldtük Melissának a
menüt, és ő megírta a „vacsora”
jeleneteket. A bogyós felfújt az
ő étlapjukról került a filmbe.

átai első
Diane Shostak és bar
osztályú idegenvezetőink
voltak Forksban!!!
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Spárta
mi
vagyunk!

Kevin Rupprecht, a forksi gimi igazgatója szívélyesen fogadott minket.
Végül költségvetési okok miatt nem ott forgattunk, de kisegítettek
minket évkönyvekkel, újságokkal és az iskola dzsekijeivel stb.
– ezer köszönet érte.
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Victoria beugrik a csónakba!

Pózoltam ehhez a felvételhez, hogy vázlatot
tudjak készíteni Victoriáról

DOLGOZÁSA
A KARAKTERaEjeKlmKezIek
megtervezése
A haj, a smink

fekete bársony +
flitterek Victoriának

Wendynek támadt
ez a boás ötlete,
és készített
Victoriának egy
gyapjúgallért

Wendy Chuck, a
jelmeztervező
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Peter Facinelli azt akarta,
hogy dr. Cullen, akit ő játszik,
sálat viseljen, hogy eltakarja
a nyakán a régi harapások
nyomait. Ezt egy Venice
Beach-i boltban találtam.

Ihletet keresünk a nomádokhoz

Patrick próbálja
Edward kabátjait

Patrick Smith + Josh Lee (a szerkesztő
személyi asszisztensei)
Rávettük őket, hogy pózoljanak a törzs
lehetséges szerelésében
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Ez túl
hullámos
volt

Jeanne Van Phue, a sminkesünk, megkérte a
barátnőjét, Kathy Shorkey-t, hogy fesse meg Bellát. Kristennek
gyönyörű, halvány bőre van. Ez illik Bellához, így természetes, lágy külsőt
álmodtunk meg neki. Hogy Bellává váljon, Kristennek barna kontaktlencsét
kellett viselnie.
32

Így hát Pittsburghbe repültem, ahol Kristen épp
a Kalandparkot forgatta. Vasárnap, egyetlen
szabadnapján elpróbáltunk néhány jelenetet, és végül
a parkban kötöttünk ki, galambokat üldözve. Mikor
másnap visszanéztem a videókat Los Angelesben,
tudtam, hogy megtaláltam Bella Swant.

hogy megtaláljam a tökéletes
Az első kihívást az jelentette számomra,
zelt el, aki elég bátor, ugyanakkor
Bellát. Stephenie egy 17 éves lányt kép
Kristen Stewart rövid, de magával
képes a mélységes szerelemre. Láttam
filmben, és mély benyomást tett rám
ragadó szereplését az Út a vadonba c.
l. Ahogy a film előzetesében ott ül
bensőséges játékával és sebezhetőségéve
a, epekedése.
az ágyon, szinte kézzelfogható a vágyódás

Mary Ann Valdes, a fodrászunk úgy határozott, befesti Kristen
haját mély gesztenyebarnára, melírcsíkokkal. Hogy dúsabbnak
tűnjön, póthajat is készített, amit Kristen saját haja alá tett.
Emellett Kristen gyakran visel hajpántot, hogy ne úgy nézzen ki, mint
Hogyishívják Kuzin az Addams familyből.
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Bella ruhatára

Bella kezdetben sokkal
fiúsabb, és zsákszerű
ruhákat hord – bő
kabátokat stb.

Wendy Chuck, a
jelmeztervezőnk, Oksana
Nedavniaya illusztrátorral
dolgozott együtt, hogy
megalkossa Bella
kinézetét.
Bella színei
Földtónusok
A film vége felé
Kék dzseki a
balettstúdióban
Cullenesebb
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A szereplő fejlődése:
ahogy Bella
szerelmes lesz,
egyre nőiesebben
kezd öltözködni…
virágminták,
jobban testhez
simuló ruhák stb...

Kristen
szerette
néhány
cipőmet, mert
már be voltak
járatva
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A több ezer színész közül, akik a szereposztó rendezőkhöz kerültek, én
pár tucattal találkoztam. Mind jóképűek voltak, de a többségüknél az volt az
érzésem, hogy átlagosak – nem úgy néznek ki, mint egy túlvilági vámpír. Kezdtem
aggódni – mindenki a tökéletes Edwardot akarta. Robbal telefonon beszéltünk.
Ő Londonban volt, de személyesen is találkoznom kellett vele. Az ügynöke
meggyőzte, hogy repüljön Los Angelesbe, és aludjon a kanapéján. Három másik
„döntőssel” együtt jött hozzám, és a meghallgatáson Kristen is ott volt. Mikor a
csókjelenetet adták elő az ágyamon – nos, legyen elég annyi, hogy Rob kapta
meg a szerepet.

Kathy eredeti vízfestménye Edwardról, hosszú hajjal és barna
kontaktlencsével. Úgy gondoltam, jól mutatna hosszú, „kortalan” hajjal, így
hát Rob 8 órát töltött a székben, míg Nicole Frank fordászasszisztens
meghosszabbította a haját. Rob UTÁLTA. Másnap Nicole visszacsinálta
az egészet, majd ő, Mary Ann és Rob elkezdtek dolgozni a ma már
híres Edward-frizurán.
36

FELVÉTELI
KÖVETELMÉNYEK:
sápadt bőr
tizenhét évesnek néz ki
nagyszerű színész
kifejezetten érezhető a vibrálás
közte és Kristen között
- a legjóképűbb srác a világon

Ja, Rob mindenben jól mutat…

-

ni
költözött, és elkezdett dolgoz
nba
ego
Or
uk,
ott
szt
ála
kiv
Amint Robot
edzett
fizikailag egyaránt. 5 órát
a szerepén – mentálisan és
llozni és
– megtanult harcolni, baseba
naponta edző segítségével
g kellett
rehajtani. (Még vezetni is me
kaszkadőrmutatványokat vég
tványt.)
Oregonban érvényes jogosí
tanulnia, és megszerezni az
mint a
terébe – olyan érzelmekbe,
Belemélyedt Edward karak
zés is úgy
, a magány – hogy milyen ér
düh, a szerelem, a megbánás
küszködni, mint Edward.
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Wendy elkészítette
a klasszikus
tengerészkabát
rövidebb verzióját,
világosszürkében (nem
hagyományos vámpíros
feketében). Ez lett végül
„Edward kabátja”.
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A Cullenek színpalettája

A sarki farkas színei
Ezüstök, fehérek, szürkék, fekete

a
k már
e
n
e
ll
A Cu évek óta
20-as alloznak
baseb t retro
á
– így h t és
k
póló a kat is
sapká ak
n
horda

Ashley parókát kapott,
amit egyre rövidebbre
vágtunk, mígnem elértük a
tökéletes frizurát

ek

Éhes, fekete szem

zín szemek

Jóllakott, aranys

Megjegyzés: a könyvben az összes Cullennek világosarany szeme van, mikor
jóllakott, és sötét szeme, mikor éhes. Ez azt jelenti, hogy majdnem az összes
színésznek kontaktlencsét kellett viselnie.
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k,
kartu
Azt a
lice
hogy A
jában
n ruhá
minde
i
valam
legyen
lő
elbűvö

A Twilight 22. fejezetében megtudjuk,
hogy Alice-t a 20-as években
elmegyógyintézetbe zárták. Így a haját
tépettre vágtuk, rövidre és tüsire.

Nikki
ti
erede e
hajszín

Ötéves kora óta ismerem Nikkit.
Mikor 13 éves volt, együtt írtuk
a Tizenhárom c. filmet, amelyben
szerepelt is. Mikor elolvastam a
Twilightot, úgy gondoltam, hogy Nikki
tökéletes lenne Rosalie-ként. Nem
fél attól, hogy kimondja, amit gondol.
Mikor felhívtam, hogy beszéljek vele
a szerepről, azt mondta: „Mindenki
azt akarja, hogy Bella és Edward
együtt legyenek. Rosalie megpróbálja
elválasztani őket egymástól – ezért
utálni fognak. De nem bánom.”

A könyvben Rosalie szőke,
így hát Nikkit is kiszőkítettük
42

Nikki jobbkezes – itt épp
jelmezigazításon van a Universal
Studios-nál. Megtanult bal kézzel
ütni, mert azt hittem, hogy jobb
oldalról fogjuk filmezni.
. . . hoppá . . .

A fiútestvérek

A legnagyobb
kihívás az volt,
hogy a Cullenek
halálosan jól
nézzenek ki.
Szexik legyenek
és dögösek,
de közben
be tudjanak
illeszkedni a
középiskolába.

m
tt ne ólót
Emme t retro p
t
kapo szuper
a
z
e
– velúr
át
srác adidőruh
b
a
z
s rd
ho

Peter kitűnően
szerepelt a
meghallgatáson, de
eredetileg egy másik
színésznek ajánlottuk
fel a szerepet. Így
hát Peter vett egy
szuper vámpíros könyvet,
és elküldte nekem
egy nagyszerű levél
kíséretében, amiben ez
állt: „Remélem, máskor lesz
alkalmunk együtt dolgozni.”
Miután a másik színész nem
tudta összeegyeztetni a
beosztását a forgatással,
ránéztem a könyvre,
és azt mondtam:

ta is
„Szerződtessük Petert.” Azó
tet
cen
95
emlegeti, hogy 29 dollár
.
kát
mun
a
pja
költött, hogy megka

Peternek is
szőkére kellett
festeni a haját

Annyira hideg
volt, hogy
kesztyűvel és
kabáttal kellett
kiegészítenünk
Esme
baseballszerelését

Ez egy igazi bennfentes sztori.

alkotói folyamatot,
melynek során Stephenie Meyer hipnotikus regényét életre
keltettem a filmvásznon. Tudj meg kulisszatitkokat a kosztümökről,
a jelenetekről, mindezt sosem látott fotókkal, valamint a kedvenc
jeleneteimről készült személyes jegyzeteimmel!

Ebben a könyvben végigkövetheted azt az

Az Alkonyat méltatása:
Hardwicke rendkívül intenzív kapcsolatot tudott teremteni Meyer regényével. Alig hiszem, hogy bárki képes lett volna nála jobb filmet

csinálni.

- Kenneth Turan, Los Angeles Times
Hardwicke viharfelhőkkel

és tomboló hormonokkal teli zivataros
hangulatú filmet alkotott Meyer regényéből. Mindezt kevés látványelem felhasználásával.
- Owen Gleiberman Entertainment Weekly
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