
H. R. Gigerrel
foglalkozó

cikksorozatunknak
ebben a részében a

grafikusművész
karrierjének

kezdetébe nyerhetünk
bepillantást.

Giger apja gyógyszerész volt, és
azt szerette volna, ha fia is ezt a
hivatást választja, de neki más
elképzelései voltak a jövőt illetően.
Elvégezte a művészeti főiskolát

Bóna
Attila

Zürichben, ahol bizarr témaválasz-
tásai miatt tanárai gyakran csóválták
fejüket. Az iskola után egy ideig bú-
tor-designerkként dolgozott, majd
barátai unszolására „főállásban"
kezdett festeni, s bár biográfiájával
könyveket lehetne megtölteni, a
kezdeti években sokat kellett nélkü-
löznie az elvei miatt.

Első nagy nemzetközi sikerét a
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véletlen hozta. Akkori barátnőjének, Li Toblernek portréját
elvitte egy ezoterikus poszterstúdióba, hogy néhány darabot
sokszorosíttasson belőle. Mikor visszament a képekért, a tu-
laj örömmel közölte vele, hogy aláírt egy szerződést Giger
nevében pár ezer páldányra. Nagyon elcsodálkozott, hogy
Giger nem örül a hírnek. Bár a poszter bejárta a világot és
nagy siker lett, az élet rákontrázott minderre azzal, hogy Li
Tobler ezek után letargikus állapotba került és 1975. hús-
véthétfőjén (!) egy pisztolylövéssel vetett véget az életének.

A mozi varázsa -
idegenek és holtak

Valamikor Giger egyik tanára azt mondta, hogy ennek az
évszázadnak a mozgókép a médiuma.

Mikor kiadta Giger's Necronomicon című könyvét és
megismerkedett Dalival, talán akkor fordult a kocka, és az ál-
talános értetlenkedést kiváltó festő elindulhatott a filmvilág
felé. Giger a Necronomiconhoz szeretett volna előszót íratni
Dalival, de mikor elment hozzá a megbeszélt időpontban, az Sárközi
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volna filmre vinni, amiben Dali ját-
szotta volna a világmindenség urát,
IV. Padisah császárt, az imperátort. A
történetben az Arrakis bolygó két ki-
lométer hosszú férgei termelik a „fű-
szert", mely a csillagközi közlekedés
kulcsa, és az embereket különös ké-
pességekkel ruházza fel. Vladimir
Harkonnen báró, aki mozgathatatla-
nul hájas testét apró gépek segítsé-
gével repteti erődjei gigászi csarno-
kaiban, pedig az Arrakis feletti ura-
lomra tör. A boszorkányok eközben
kitenyésztik a tökéletes embert, aki
belát azokra a helyekre is, ahová ők
nem. A galaxis leggazdagabb herce-
gei, bárói is letaszítanák a császárt a
trónról. Giger meg is kapja a meg-
rendelést, hogy tervezze meg a
Harkonnenek világát. Testhez álló
feladat. Minden jól halad, mikor Mr.
Jodorovsky szőrén-szálán eltűnik,

idős mágus a kanapén
heverészett két bom-
bázóval és a bevezető
szöveg helyett ott
helyben, 10 másodperc
alatt egy filctollal raj-
zolt neki egy képet.
Bár Giger valami egé-
szen mást várt, végül
mégiscsak elindult a
karrier. Akkoriban Dali
udvar tar tásában volt egy
Jodorovsky nevű amerikai, aki a vi-
lághírű sci-fi író, Frank Herbert Dű-
ne című hatkötetes könyvét szerette

így aztán a film is félbemarad. Egy-
szer csak Giger kap egy telefonhí-
vást az éjszaka közepén Hollywood-
ból, Dan O'Bannontól, aki ugyan-
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csak a Dűne-projekt egyik hoppon
maradt munkatársa volt. Örömmel
újságolja, hogy készül egy Alién cí-
mű film, amelyben ő felel a látvány-
technikáért. Megmutatta a rendező-
nek, Ridley Scottnak a Giger's
Necronomicont, aki azonnal tudta,
hogy Giger a megfelelő grafikus
számára. Nincs is más dolga, csak rá-
mutat a Necronomicon album fest-
ményeire és kéri 3D-ben. Eközben
nagyon is tisztában van vele, hogy
az eredeti Necronomicont (magya-
rul „A halál nevei/maszkjai") Krisz-
tus után 730-ban írta az őrült Abdhul
al-Azred Jemenben, miután majd
egy évtizedet töltött Babylon romjai

között, ahol áldozato-
kat mutatott be
„Chtullu"-nak. Eköz-
ben állítólag sok sötét
titkot megtudott egy,
az embernél is idősebb
fajról, majd 739-ben
Sannah belvárosában,
fényes nappal láthatat-
lan karok tépték ízekre.
Azóta néhány szimbo-
lista festő és H. P
Lovecraft író kivételé-
vel az 1900-as évek első
feléből nem is merte
senki túlzottan fesze-
getni a témát.

Mészáros
Zoltán



Tehát Scott
szépen meg-
filmesíti a
Necronomicont
Giger víziói
alapján, amely

köré ő sző egy zseniális történetet,
amely saját életre kel. A film a világ
legősibb és egyben legszexistább
kérdése körül forog, nevezetesen,
hogy mi volt előbb, a tojás vagy a
tyúk. Amikor Ripley hadnagy már
negyedszer ébred arra, hogy a rém-
álommal ébren találkozzon, mikor
Giger nevét már az 500 neves stáblis-
tán sem közlik, erre ő nemes egysze-
rűséggel annyit üzen a stábnak,
hogy azt kívánja nekik: nőjön a
mellkasukban egy idegen, csak hogy
el ne felejtsék, ki is az apa...

Egymás után kapja a megbízáso-
kat a filmipartól, majd egy tucat
filmben működik közre, de nem elé-
gedett az eredménnyel. Szerinte
csak a neve kellett a filmekhez, nincs
is talán egy olyan sem, amelyikről
elismerően nyilatkozna. Ő maga vi-
szont nem érez indíttatást arra, hogy
hadakozzon a színészekkel, így egy
Giger rendezte film csak álom ma-
rad. Mikor egy kiállítás után Tokió-
ban megkérik, hogy kívánjon vala-
mit, kér magának egy bárt. Hosszú,
viszontagságos megvalósítás ered-
ménye egy négyemeletes bár, ami-
nek a berendezéséhez felhasználja a
Harkonneneknek tervezett bútoro-
kat. Aztán egy este egy japán szétlö-
vi egy másiknak a fejét, és a rendőr-
ség bezáratja a helyet. Az egyetlen
működő Giger bár Churban (Svájc)
található. Mikor kiadja a Baphomet
tarotkártyát, a svájci tévében élesen
támadja egy prédikátor, Giger egy-
kori iskolatársa, és nyíltan károsnak,
szuicidnek nevezi, viszont Timothy
Leary, korunk egyik nagy filozófusa
és acidguruja, a publikum és a mű-
vészvilág nagy részével együtt meg-
hajlik hagyatéka előtt.

Már a
stáblis-
tán se

Farkas
Károly
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