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90. Oscar-díjátadó: hüllők és transzvesztiták 

Megszokott jelenség, hogy 
az Oscar-bizottság dön-
tésével minden évben 

szembe megy néhány kritikus, 
illetve filmrajongó, az idén azon-
ban alig akadt a díjazottak lajst-
romával teljesen egyetértő, hoz-
záértő utóhang. Az egyik leg-
több támadás éppen a legjobb 
filmnek járó szobrot kapott A víz 
érintése című alkotást érte: szá-
mos, közöttük erdélyi szakér-
tők szerint is a kilenc jelölt kö-
zül az egyik leggyengébbet dí-
jazták. Guillermo Del Toro film-
jének főszereplője egy magá-
nyos, a külvilágtól elzártan élő 
siket takarítónő a hidegháborús 
Amerika egyik titkos kutatóla-
borjában, aki különleges társ-
ra talál egy furcsa, kísérleti úton 
létrejött kétéltű lényben. Voltak, 
akik izgalmas kémsztorit lát-
tak a filmben, mások viszont  a 
bizarr szerelmespárt nem tud-
ták megemészteni. Azzal a leg-
több szakértő egyetért, hogy egy 
érzékeny, precízen felépített al-
kotásról van szó, azonban ez-
zel még nem tett le annyit a film-
szakma asztalára, hogy a legfon-
tosabb kategória Oscar-szobrát 
hazavihesse.

Az elfogadás politikájában 
elvesző szakmaiság

Toro alkotása olyan filmek mel-
lett szállt ringbe, mint a Winston 
Churchill-portrét bemutató A leg-
sötétebb óra, az amerikai sajtótör-
ténelem egyik legnagyobb botrá-
nyáról szóló A Pentagon titkai cí-
mű dráma, a kritikusok egyönte-
tű elismerését korábban begyűjtő, 
életszagú, emberközeli Három óri-
ásplakát Ebbing határában vagy a 
nézőt majdnem szakító feszültség-
ben tartó Dunkirk, az azonos ne-
vű, híres második világháborús 
események hangulatát feldolgozó, 
új Christopher Nolan-alkotás. A 
másság elfogadását már-már erő-
szakosan sulykoló közegek sorá-
ból az Oscar-gála az idén sem ma-
radt ki. A legnagyobb csalódást pe-
dig nem a díjátadó szervezői által 
választott társadalmi üzenet han-
gulata okozta, hanem az erre ráfi-
zető szakmaiság. Bár sok esetben 
nem a legjobb film rendezője kap-
ja a legjobb rendezőnek járó elis-
merést, ezúttal azonban ez a díj is 
Toro kezében landolt.

A magyar filmkedvelőknek több-
szörösen is csalódást okozott az 
idei gála, ugyanis a legjobb ide-

gen nyelvű film kategóriában jelölt 
Testről és lélekről lecsúszott az 
aranyszobrocskáról. Enyedi Ildi-
kó lehengerlően elegáns, tiszta, ér-
zékeny, majdhogynem mesei drá-
mája egy Asperger-szindrómás nő 
társadalmi beilleszkedésének ne-
hézségeiről nem győzte meg a bi-
zottságot. Helyette chilei alko-
tók vihették haza országuk első 
Oscarját Egy fantasztikus nő című 
filmjükért, amely egy transzvesz-
tita társadalmi kirekesztettségé-
ről, szerelme elvesztésének feldol-
gozásáról szól. A döntés azonban 
nemcsak a magyar nézőket lom-
bozta le, de a nemzetközi kritikus 
tömegnek is meglepetést okozott. 
A The Guardian vezető kritikusa 
szerint Enyedi alkotása érdemel-
te volna meg az elismerést, a győ-
zelmi előérzetet ugyanakkor szá-
mos egyéb neves nezetközi elis-
merés alátámasztotta. A Testről és 
lélekről elnyerte a 2017-es Berlini 
Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, 
az Arany Medvét, FIPRESCI-díjat 

és az ökumenikus zsűri díját, 2017 
novemberében Herbai Máté, a film 
operatőre a lengyel bydgoszczi 
Camerimage nemzetközi filmope-
ratőr fesztivál fődíját kapta meg, 
a főszereplőt megformáló Borbély 
Alexandra a legjobb női főszerep-
lőnek járó Európai Filmdíjat vihet-
te haza tavaly.

Az idei Oscar-díjátadó ugyanak-
kor néhány megérdemelten kiosz-
tott elismeréssel valamelyest ki-
egyenlítette a számlát, a tavalyhoz 
hasonlóan elsősorban a technikai 
díjak erősítették a megérzéseket. 
A legjobb fényképezés, illetve vi-
zuális effektekért járó elismerést 
a lenyűgözően látványos Szárnyas 
Fejvadász sci-fi alkotói kapták, a 
gyomrot ökölnyi méretűre szorí-
tó, a nézőben erős belső feszültsé-
get teremtő vágásért, hangkeveré-
sért és hangvágásért a Dunkirkön 
dolgozók könnyedén kiérdemelték 
a szobrot. A legjobb sminkért adott 
elismerést A legsötétebb órában ki-
emelkedőt alkotott Kazuhiro Tsuji 

és David Malinowski kapta, akik 
Gary Oldmanből bámulatosan va-
lószerű Churchillt gyúrtak, az igé-
nyes történelmi alakítást méltá-
nyolók pedig fellélegezhettek, ami-
kor Oldman megkapta a legjobb 
férfi főszereplőnek járó díjat.

Petyhüdt gálahangulat

A díjátadó előtt a kritikus tömeg 
legnagyobb része a Három óriás-
plakát Ebbing határában című al-
kotásnak adta volna a fődíjat, ez-
zel szemben a halmazokba szed-
hető, korábbi rangos nemzetkö-
zi elismeréseket kapott film az 
Oscaron mindössze a legjobb női 
főszereplőnek és férfi melléksze-
replőnek járó szobrot nyerte el 
Frances McDormand szenvedé-
lyes és Sam Rockwell alapos já-
tékának köszönhetően. A Penta-
gon titkai sem győzte meg a bizott-
ságot egyetlen kategóriában sem, 
szerencsére azonban a filmszere-
tők mozijegyvásárlással és meg-
tekintéssel „díjazhatják” a román 
mozikba a napokban bekerülő drá-
mát. Az Oscar-gála minden percé-
nek, rendszeres, fanatikus végig-
követői szerint ugyanakkor nem-
csak a díjak egy részében, de a ren-
dezvény megszokott lendületének 
idei pettyhüttsége miatt is csalód-
tak. A 90. kerek évforduló okán so-
kan tréfásabb, mozgalmasabb, el-
mélyültebb visszatekintéssel öve-
zett ünnepségre számítottak, ez-
zel szemben a megszokott szemé-
lyes kiállások, az energikus kam-
pány egy-egy társadalmi ügy mel-
lett elmaradtak, vagy tankönyv-
szagú, túlzóan polkorrekt modor-
ba csomagolódtak.

KÁDÁR HANGA

Hallássérültek iskolája: az Örökzöldek kolozsvári vándorkiállítása
A kolozsvári Kozmutza Flóra Hal-
lássérültek Iskolájának a Bátho-
ry István Elméleti Líceumba ki-
helyezett integrált nyolcadik osz-
tálya érdekes környezetvédel-
mi vándorkiállítással jelentke-
zett a kincses város több tanin-
tézményében. Az Örökzöldek név-
re hallgató csapat a Közép-euró-
pai Ökocivilizációs Diákvetélkedő 
második fordulójában kiváló mi-
nősítést kapott. A tanárok és a di-
ákok összefogásának köszönhető-
en a kolozsvári csapat az Európai 
Magyar Ifjúságért Alapítvány által 
meghirdetett Székely Kapuk, Zöld 
Kapuk program 2017-2018-as éva-
dának diákvetélkedőjére nevezett 
be környezetvédelmi témájú ván-
dorkiállítással. A vetélkedő első 
fordulójában a nyolcadikosok ha-
gyományőrző betlehemes játék-
kal kápráztatták el a közönséget.

A Tegyünk együtt a Földért cí-
mű ökológiai vándorkiállításra hét 
nagyméretű tablóval neveztek be. 
A vándorkiállítás innovatív meg-
közelítésben mutatja be és hívja fel 
a nagyközönség figyelmét a kör-
nyezetvédelem fontosságára és a 
tudatos ökológiai magatartásra. 
Az Örökzöldek által választott té-
makör és egyben a kiállítás címe: 

Környezetbarát háztartás. A ko-
lozsvári csapat arra összpontosít, 
hogy saját családi környezetünk-
ben mit tehetünk napi rendszeres-
séggel környezetünk tisztaságáért 
és egészségünkért. A csapat eleve 
olyan témát választott, amely köz-

vetlenül mindenkit érint, hiszen 
mindannyian háztartásban élünk: 
ez az a közvetlen tér, ahol szemé-
lyesen tehetünk a háztartási hul-
ladék mennyiségének csökkenté-
séért, a környezetbarát tisztító-
szerek alkalmazásáért, valamint 

a víz- és áramfogyasztás hatéko-
nyabbá tételéért. A csapat tagjai 
lelkesen dolgoztak a tablók elké-
szítésénél. A hét gyönyörű, színes, 
hasznos tudnivalókat tartalmazó 
plakátot a vándorkiállítás kereté-
ben először a kolozsvári Kozmutza 

Flóra Speciális Iskola közösségi 
termében állították ki, ahol Kiss 
Csilla-Gabriella igazgatónő ünne-
pélyes megnyitó keretében bocsá-
totta útjára a vándorkiállítást. A to-
vábbi helyszínek kiválasztásánál 
fontos szempont volt, hogy a kiállí-
tás több korosztályt szólítson meg, 
valamint olyan helyeken ismertes-
se környezetvédelmi mondaniva-
lóját, ahol naponta nagy mennyisé-
gű hulladék kerül környezetünkbe. 
A vándorkiállítás egymást követő 
helyszínei: a kolozsvári Szent Imre 
Római Katolikus Óvoda, a Báthory 
István Elméleti Líceum, a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen, vala-
mint az Antares székgyár kolozs-
vári központja. A kolozsvári csapat 
meggyőződése, hogy a kiállítás po-
zitívan hat a befogadó közösségek-
re, és újszerű, kreatív megközelíté-
se gondolkodásra készteti nemcsak 
a környezetbarátokat, hanem azo-
kat is, akik még nem tettek semmit 
környezetük érdekében.

A tudatosabb, zöldebb környe-
zet kialakításáért a csapat tagjai 
facsemeték ültetésével kapcsolód-
nak be az egymillió fa ültetésének 
világakciójába.

BECZE TÜNDE

Bár érzékeny alkotás, nem A víz érintése volt a legjobb jelölt

Az idei Oscar-gála mind a díjazottak, mind a ko-

rábban megszokott élvezhető, szórakoztató mű-

sormenet terén csalódást okoztak a filmkedvelők-

nek. Úgy tűnik, sem a műsorvezető Jimmy Kim-

mel, sem a friss döntőbizottság tagjai nem találták 

helyüket a szerepükben. A legtöbb reményt idén is 

a technikai díjak váltották be. 

A gyerekcsapat arra összpontosít, hogy mit tehetünk környezetünk tisztaságáért és egészségünkért
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