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Carlo Rambaldi: Special effects, fantasie, magie en Oscars

Vader van King Kong en E.T. overleden

Carmen Van den Bergh

De wereld treurt om de dood van 
de Italiaan Carlo Rambaldi, de 

vader van E.T., de ontwerper van de 
gevaarlijke King Kong, de man die 
velen heeft doen dromen met zijn 
fantastische creaties. Op vrijdag 10 
augustus is Rambaldi heengegaan in 
Lamezia Terme (Calabrië, Italië), een 
maand voor zijn zevenentachtigste 
verjaardag.

Rambaldi’s ontwerpen zijn misschien wel beroemder geworden dan hijzelf. Zo verzorgde hij 
de special effects in meer dan dertig filmproducties in binnen-en buitenland, zonder gebruik 
te maken van een computer of eender welke digitale ondersteuning. Daar was hij bijzonder 
fier op. De computer zou, aldus Rambaldi, alle magie wegnemen.

Voor Rambaldi was niets te moeilijk of te gek. In zijn handen kreeg het levenloze materiaal de 
meest waarachtige uitdrukking. De passie voor mechaniek kreeg hij mee van zijn vader, die 
fietsenmaker was. De techniek verwierf hij tijdens zijn studies aan de Academie voor Schone 
Kunsten te Bologna. Het meest spectaculaire zijn de wezens uit rubber die elektromechanisch 
aangestuurd konden worden, ook te water en in de lucht, zoals een vleesetende plant, een 
reuzenkwal met tentakels, een driekoppige Cerberus, alsook 80 vliegende en 120 hangende 
vampiervleermuizen die hij realiseerde voor Night Wings (Arthur Hiller, 1978), een 600 kilo 
wegende buffel die kon galopperen tegen 50 km per uur voor in de film White Buffalo (Jack 
Lee Thomson, 1976), vier rechterhanden die hij ontwierp voor in de hoofdrol van The Hand 
(Oliver Stone, 1980), een babydinosaurus voor Rex: A Dinosaur’s story (Aruki Kadokawa 
1994), enz.

Zijn meest bekende figuren zijn echter de drie waarvoor hij een Oscar won. De eerste Oscar 
ging naar King Kong (van John Guillermin uit 1976). Het was Rambaldi’s eerste Amerikaanse 
productie met een megabudget van 25 000 dollar ter beschikking en die resulteerde 
in een gorilla van 12,5 m lang met twee bestuurbare armen van elk zes meter. Dankzij 
de 944 meter plastic buizen en 1 300 meter bedrading kon de dummy gorilla verschillende 
namaakspieren doen bewegen hetgeen resulteerde in verschillende poses en gezichtsuit-
drukkingen die akelig realistisch aandeden. Het monster woog zo’n 6 ton, waarvan 490 
kilo huid (geen echte gorillahuid gelukkig, maar zwarte paardenmanen). Voor de close-up 
scènes waarin actrice Jessica Lange gevangen genomen wordt in de hand van de gorilla 
ontwierp Rambaldi een enorme mechanische arm van 12 meter lang. De film viel meermaals 
in de prijzen en het succes was dermate groot dat er tien jaar later, van de hand van dezelfde 
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regisseur, nog een vervolg aan 
werd gebreid; King Kong 2.
Het tweede Oscarbeeldje ging 
naar de Alien uit de gelijknamige 
film van Ridley Scott (uit 1979) 
die acht en half miljoen dollar 
heeft gekost. Het betreft hier een 
mechanisch hoofd dat bepaalde 
functies kan uitvoeren zoals grom-
men, de tanden ontbloten en de 
tong uitsteken (waaraan nog een 
tweede, vlijmscherp gebit hangt). 
Het buitenaardse wezen is de 
geschiedenis ingegaan als een 
van de meest angstaanjagende 
protagonisten uit de science fiction.
De derde en laatste Oscar verdiende Rambaldi aan de creatie van E.T., the Extra-Terrestrial 
(film van Steven Spielberg uit 1982), het verloren gelopen buitenaardse wezentje met de lieve 
blik en het lichtgevende vingertopje. Rambaldi, die E.T. met zijn eigen handen ontworpen en 
gerealiseerd had, kreeg van Spielberg de bijnaam Geppetto naar de Italiaanse timmerman die 
uit een blok hout de marionet Pinocchio sneed. Op elektromechanisch vlak zat E.T. zo complex 
in elkaar dat het weken geduurd heeft vooraleer men wist hoe het hoofd en de gewrichten 
te besturen. Er werden ook twee acteurs met dwerggroei ingeschakeld voor de scènes 
waarin E.T. diende te bewegen. De realisatie van het naar de maan fietsende wezen en diens 
verschillende outfits werd geschat op 1 miljoen dollar.

De speciale effecten van Rambaldi waren soms te waarheidsgetrouw naar de zin van een aantal 
toeschouwers. In 1971 werd de regisseur Lucio Fulci aangeklaagd voor dierenmishandeling op 
basis van de gruwelijke scènes in zijn film A lizard in a Woman’s skin, waarin honden worden 
opengesneden. Rambaldi is toen zijn hondenpoppen moeten gaan tonen in de rechtbank om 
jury en rechter ervan te overtuigen dat het allemaal fictie was.

Het gerecht heeft later nog eens een beroep op zijn expertise moeten doen voor de zaak Pinelli. 
Rambaldi heeft door middel van een namaakpop moeten uitvissen wat de doodsoorzaak 
was van de anarchist Giuseppe Pinelli. Pinelli, die vastgehouden werd in een politiebureau in 
Milaan en verdacht werd van terrorisme, zou al dan niet zelf uit het raam zijn gesprongen. De 
samenloop van veel te veel toevallige factoren rond de dood van de anarchist heeft mensen 
openlijk doen twijfelen of de doodsoorzaak natuurlijk was. Hij kon wel eens uit het raam zijn 
geduwd. De Pinellipop van Rambaldi was bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen over de 
manier waarop het lichaam van Pinelli door het raam was gevallen. Door gebrek aan bewijzen 
werd de zaak echter geseponeerd.

Door zijn collega’s wordt Rambaldi herdacht als de Leonardo Da Vinci van de special effects. 
De president van Italië herdenkt hem graag als een van de genieën die de Italiaanse creativiteit 
wereldberoemd heeft gemaakt.

Carlo Rambaldi poseert voor zijn drie Oscars 
voor beste visuele effecten.
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