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A rendszerszintű rasszizmus 
elleni amerikai tiltakozáshul-
lámnak megvannak az első 
kulturális áldozatai: fi lmklasz-
szikust, szatírasorozatokat 
vizsgálnak felül és cenzúráz-
nak azért, mert „előítéleteket 
és rasszista nézeteket” tar-
talmaznak. Ilyen az Elfújta a 
szél című, 1939-es fi lm is, ami 
iránt megnőtt az érdeklődés a 
cenzúrát követően.

 » KRÓNIKA

A rendőri erőszak áldozatá-
vá vált George Floyd halála 
után fellángolt Black Lives 

Matter (a fekete életek számítanak) 
elnevezésű mozgalom nyomán sok 
műsorszolgáltató és tévés szemé-
lyiség értékelte újra, mi az elfogad-
ható a mai társadalomban. Miu-
tán egyes kritikusai rasszistának 
tartják az Elfújta a szél (Gone with 
the Wind) című, kilenc Oscar-díj-
jal kitüntetett, 1939-ben készült 
fi lmklasszikust, és a múlt héten 
lekerült az HBO online felületé-
ről, úgy tűnik, megnőtt iránta az 
érdeklődés. A HBO az Egyesült Ál-
lamokban zajló, a rendszerszintű 
rasszizmus elleni tiltakozáshullám 
közepette törölte kínálatából a fi l-
met, amelynek ábrázolásmódja a 
fi lmszolgáltató szerint a 20. század 
elejének előítéleteit és rasszista né-
zeteit idézi. Ezt követően hirtelen 
annyira megugrott az érdeklődés 
a fi lm iránt, hogy premierje után 
81 évvel az első helyre ugrott az 
Amazon lejátszási listáján, az App-
le saját tartalmi platformján, az 
iTunes-on pedig a második helyig 
kúszott fel.

„Megmagyarázzák” 
a cenzúrázott fi lmeket
A tiltakozáshullám első kulturális 
áldozatai közé tartozik a Marga-
ret Mitchell világszerte népszerű 
könyve alapján készült, szintén 
nagy népszerűségnek örvendő 
mozin kívül több fi lm is, amelye-
ket szintén eltávolítottak forgal-
mazói a nagyközönség számára 
elérhető kínálatból, azzal az in-
dokkal, hogy rasszista utalásokat 
tartalmaznak. Ilyen többek közt 
az Angolkák (Little Britain) című 

RASSZISTÁNAK KIÁLTANAK KI ÉS ELTÁVOLÍTANAK KLASSZIKUS FILMEKET A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA ELÉRHETŐ KÍNÁLATBÓL

Megnőtt az érdeklődés a cenzúrázott fi lmek iránt

Az Elfújta a szél Mammy-je. Hattie McDaniel (jobbra) megkapta a legjobb női mellékszereplő Oscarját

 » Az Elfújta 
a szél kilenc 
Oscar-díjat nyert 
az 1940-es gálán, 
elvitte a legjobb 
fi lmnek járó díjat, 
de a rendezői, 
forgatókönyvírói, 
vágói, látvány-
tervezői díjakat 
is. Vivien Leigh 
lett az év legjobb, 
főszerepet alakító 
színésznője, 
a legjobb női 
mellékszereplő 
díja pedig éppen 
a Mammy nevű 
rabszolganőt és 
szókimondó da-
dust alakító Hattie 
McDanielé lett.  

szatírasorozat vagy a Waczak szálló 
(Fawlty Towers) című brit sorozat 
egy epizódja. Az HBO Max szóvivő-
je szerint „az Elfújta a szél a maga 
korának terméke, és olyan etnikai 
és rasszista előítéleteket ábrázol, 
amelyek sajnos hétköznapiak voltak 
az amerikai társadalomban. Ezek a 
rasszista ábrázolások helytelenek 
voltak akkor, és azok ma is, ezért úgy 
éreztük, hogy ezt a fi lmet magyarázat 
nélkül megtartani felelőtlenség vol-
na.” Az online forgalmazó azt ígérte, 
később újra elérhető lesz majd a fi lm, 
de akkor majd a történelmi kontex-
tus elemzését is mellékelik hozzá. 
Victor Fleming 1939-ben bemutatott 
klasszikusát számos amerikai egye-
temi tanár tartja a déli revizionizmus 
ambíciós és hatékony eszközének. 
A fi lm ugyanis a rabszolgatartó déli 
államok romantikus képét nyújtja, 
amelyben a fekete szolgálók elége-
dettek a sorsukkal, és hétköznapi 
alkalmazottakként vannak ábrázol-
va. Az Elfújta a szél kilenc Oscar-dí-
jat nyert az 1940-es gálán, elvitte a 
legjobb fi lmnek járó díjat, de a ren-
dezői, forgatókönyvírói, vágói, lát-

ványtervezői díjakat is. Vivien Leigh 
lett az év legjobb, főszerepet alakító 
színésznője, a legjobb női mellék-
szereplő díja pedig éppen a Mammy 
nevű rabszolganőt és szókimondó 
dadust alakító Hattie McDanielé lett. 
A fi lm a maga 3,44 milliárd dollárjá-
val máig minden idők egyik legna-
gyobb bevételű alkotása.

Éppenséggel a rasszista 
viselkedést fi gurázták ki
Amikor az Angolkák (Little Britain) 
című tévésorozatot is visszavon-
ták a Netfl ixről, a NOW Tv-ről és az 
iPlayerről, a szatírasorozat gyár-
tója, a BBC azzal magyarázta a lé-
pést, hogy a sorozat 2003-as első 
vetítése óta „változtak az idők”. A 
sikeres rádiósorozat nyomán szüle-
tett tévésorozat 2003. február 9-étől 
2007. január 1-jéig ment az Egyesült 
Királyságban, sikerét jelzi, hogy ké-
sőbb amerikai verzió is készült be-
lőle (ez már kevésbé volt sikeres). A 
Little Britaint azért távolíttatta el a 
BBC több felületről, mert úgy vélték, 
2020-ban nincs helye viccelődni a ki-
sebbségeken, bemázolt képpel feke-

te karakteret játszani, és így tovább. 
Az alkotók, David Walliams és Matt 
Lucas 2017-ben már elnézést kértek, 
és jelezték, hogy ma már eszük ágá-
ban nem lenne ilyen műsort forgatni.

A Waczak szálló (Fawlty To-
wers) című, 1975-ös brit komédia-
sorozatot is azzal vádolják, hogy 
„rasszista sértések” hangzanak 
el benne. John Cleese, a sorozat 
egyik alkotója és szereplője élesen 
bírálta a lépést. A Waczak szálló A 
németek című 1975-ös epizódjában 
a tulajdonos, Basil Fawlty azt az 
utasítást adja, hogy „ne emleges-
sék a háborút” a német vendégek 
előtt, az őrnagy pedig a nyugat-in-
diai krikettcsapatról beszél sértő 
szavakkal – idézte fel a BBC News. 
Cleese az epizód eltávolítását „hü-
lyeségnek” nevezte. A színész The 
Age című napilapban azzal érvelt, 
hogy ebben a részben éppenséggel 
a rasszista viselkedést fi gurázták 
ki. „Az egyik dolog, amit az utób-
bi 180 évben megtanultam, hogy 
az emberek humorérzéke nagyon 
sokféle. Vannak, akik megértik, 
hogy ha ostobaságokat adunk 
valaki szájába, akit ki akarunk fi -
gurázni, akkor nem a nézeteiket 
közvetítjük, hanem kigúnyoljuk” 
– magyarázta. A BBC-hez tarto-
zó streamingszolgáltató szóvivője 
ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy 
a „rasszista sértéseket” tartalmazó 
epizódot levették a műsorról, amíg 
felülvizsgálják. Mint mondta, a ré-
gebbi tartalmakat rendszeresen fe-
lülvizsgálják, hogy megfelelnek-e 
közönség elvárásainak, és különös 
fi gyelmet szent elnek annak, hogy 
milyen következményei lehetnek az 
elavult nyelvhasználatnak. Egyes 
esetekben fi gyelmeztetést tűznek 
a műsor mellé, más esetekben 
megvágják az anyagot. A Netfl ix-
ről már szintén eltűnt a Repülj ve-
lem! (Fly Away Home), a Kretének 
klubja (The League of Gentlemen) 
és a Zooniverzum – Állati kert (The 
Mighty Boosh) című fi lm is. A fi lm-
világban rengeteg szálon elindult 
a mea culpázás: Leigh Francis, aki 
egy Bo’ Selecta című szkeccsmű-
sorban Mel B-t és Michael Jacksont 
is alakította valamikor 2002 körül, 
kijelentette, hogy szégyelli, hogy 
ilyenbe belement annak idején, de 
akkoriban az, hogy egy fehér em-
ber feketére bemázolt arccal egy 
fekete nőt parodizál, még teljesen 
természetes volt.
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 » KISS JUDIT

Megnyitotta kapuit a látogatók 
előtt a sepsiszentgyörgyi MAG-

MA Kortárs Művészeti Kiállítótér, 
amely 13 hét kényszerzár után újból 
látogatható – közölte a művészeti in-
tézmény. Cséfalvay András Jövőnk a 
sivatagban című, február 7-én meg-
nyitott kiállítását megtekinthetik az 
érdeklődők a járványügyi óvintézke-
dések tiszteletben tartásával. A kiál-
lítás július 3-ig látogatható. Hogyan 

nézzünk szembe a sivataggal; a min-
dent beborító forrósággal, a mono-
ton és kilátástalan kőrengeteggel, a 
jövővel? – ezt járja körül a Pozsony-
ban élő Cséfalvay András képzőmű-
vész tárlata. Amint a tárlat leírásában 
olvasható, a művész nem válaszokat 
vagy a megoldás illúzióját keresi, ha-
nem olyan különböző világnézeteket 
és megingathatatlanságot sugárzó tu-
dásokat helyez egymás mellé, melyek 
képesek teljesen más perspektívából 
láttatni ugyanazokat a kérdéseket és 

úgynevezett „tényeket”. Videóiban 
hangot ad azoknak az árnyékban ma-
radt, elfeledett vagy elhallgattatott 
hangoknak, amiknek a racionális vi-
lágképünkre jellemző narratívákban 
nem jut szó. Megszólalnak valaha ta-
lán létezett, de mára már eltűnt han-
gok, kihalt állatok, dinoszauruszok, 
kövek és távoli bolygók nagykövetei. 
Teret kap a tévedés, a hipotézis, a rá-
ció és az irracionális, a tudományos 
és a mágikus gondolkodás. Videóins-
tallációiban különböző spirituális és 

tudományos nézetek ütköznek, majd 
játsszák ki újra és újra egymást. Csé-
falvay szabadon válogat a szabályok 
és racionális rendszerek koordinátái 
közé rendezett valóságképünkön 
belül aszerint, hogy az adott szituá-
cióban melyik „igazság” bizonyul a 
leghasznosabbnak. A szabályok meg-
szeghetőségének, a tények bármelyik 
pillanatban történő megmásíthatósá-
gának, a misztikumnak, vagy a meg-
magyarázhatatlannak keresi a rele-
váns helyét.

Újra látogatható a sepsiszentgyörgyi MAGMA művészeti kiállítótér

 » Megszólalnak 
eltűnt hangok, ki-
halt állatok, kövek 
és távoli bolygók 
nagykövetei.




