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„Elavult” címke több 
fi lmklasszikusnak

Az angol Sky online tévécsatorna 
„outdated attitudes” („elavult 

hozzáállás”) jelzéssel látott el több 
fi lmet, köztük A dzsungel könyvét 
(Jungle Book, 1967) az Álom luxus-
kivitelbent (Breakfast at Tiff any’s, 
1961), A bolygó neve: Halált (Aliens, 
1986) és Az utolsó szamurájt (The 
Last Samurai, 2003) – olvasható 
a Filmtett erdélyi fi lmes portálon. 
Mint írták, az online felületen ösz-
szesen 16 fi lm esetében – ugyanott, 
ahol például a fi lm erőszakosságára 
fi gyelmeztetnek – megjelenik egy 
jelzés, amely szerint: „Ez a fi lm 
elavult nyelvezetet és kulturális 
ábrázolásmódokat tartalmaz, 
amelyek ma bántóak lehetnek.” A 
megjegyzés a már említett fi lmeken 
kívül felkerült az 1941-es Dumbó 
és az eredeti Aladdin rajzfi lm, a 
Kincsvadászok (The Goonies, 1985) 
című családi kalandfi lm, a Christop-
her Walken-féle Szerva itt, pofon ott 
(Balls of Fury, 2007), a Szerepcsere 
(Trading Places, 1983) című Eddie 
Murphy-vígjáték, az Arábiai Law-
rence (Lawrence of Arabia, 1962), A 
jazzénekes (The Jazz Singer, 1927), 
a Shirley Temple főszereplésével 
készült The Littlest Rebel (1935) és a 
korábban is nagy port kavart Elfújta 
a szél (Gone With the Wind, 1939) 
adatlapjára is. Utóbbit június 10-én 
ideiglenesen kivették az HBO Max 
kínálatából. Az amerikai fi lmklasszi-
kus történelmi hátterének magya-
rázatával és a rasszizmustól való 
elhatárolódással kerül majd vissza a 
streamingszolgáltató könyvtárába.

A Sky szóvivője a Variety kér-
désére elmondta, hogy a csatorna 
elkötelezetten támogatja a rassziz-
musellenességet, és népszerűsíti a 
diverzitást mind a képernyőn, mind 
a képernyő mögött. „Folyamato-
san át-átnézzük a Sky csatornáin 
megjelenő tartalmakat, és lépünk, 
ahol szükséges, további informáci-
ókkal látjuk el a vásárlóinkat, hogy 
tájékozottan dönthessenek arról, 
hogy milyen fi lmet vagy tévéműsort 
nézzenek” – részletezte a szóvivő. 
A Sky mostanig 10 millió fonttal 
támogatta a rasszizmus elleni küz-
delmet. A szolgáltató a cég minden 
szintjén növelni tervezi a feketék és 
egyéb kisebbségek arányát. Mindez 
nem egészen egy hónappal követi az 
amerikai George Floyd nemzetközi 
felháborodást és kultúrharcot kivál-
tó halálát. (Hírösszefoglaló)

INTERAKTÍV ÉS HUMOROS ELŐADÁSOKAT TŰZÖTT MŰSORRA A KOLOZSVÁRI ÉS VÁSÁRHELYI BÁBSZÍNHÁZ

Bábjátékok erdélyi színpadokon

A kisállatok eszességgel és bátorsággal győzedelmeskednek a nagyok fölött, megvédve a tornyocskát

Szabadtéri előadásokkal vár-
ja a legkisebbeket a hétvégén 
a kolozsvári Puck Bábszínház 
és a marosvásárhelyi Ariel 
Ifjúsági és Gyermekszín-
ház. A biztonsági előírások 
betartása mentén történő 
eseményeken a helyek száma 
korlátozott.

 » BEDE LAURA

H étvégétől szabadtéren láthatók 
a Puck Bábszínház előadásai 
a kolozsvári Bánff y-palota ud-

varában. Szombatonként a magyar 
társulat, vasárnap a román társulat 
várja közönségét. A jegyeket a hely-
színen, kezdés előtt lehet megvásá-
rolni egységes, 10 lejes áron.

Elsőként A tornyocska című előa-
dást viszik színre szombaton 11 órától. 
A Jakab Ildikó által rendezett inter-
aktív előadás a legkisebb, 2-4 éves 
korosztálynak szól. Az előadás célja 
a színészek és közönség közötti in-
terakció megteremtése a játékok által. 
A történet során a kisállatok (Süni, 
Kakas, Egérke) eszességgel és bátor-

sággal győzedelmeskednek a nagyok 
(Róka, Farkas, Medve) fölött, megvéd-
ve otthonukat, a tornyocskát. Az előa-
dás színészei Balogh Dorottya, Erdei 
Emese, Domokos Szabolcs, valamint 
Mostis Balázs. Vasárnap a román 
társulat előadása várja az érdek-
lődőket, a Dănilă Prepeleac (Karó 
Dani), amelyet Traian Savinescu 
rendezett. Az ajánlott alsó korha-
tár négy év. Az előadás szintén 11 
órától lesz látható.

A bábszínház tájékoztatása 
szerint a maximális nézőszám 50 
személy, az előadás előtt fertőt-
lenítésre, valamint a testhőmér-
séklet-mérésére kerül sor, ezért 
ajánlott kezdés előtt minimum 
30 perccel érkezni. A szervezők 
kérik a résztvevőket, hogy hoz-
zanak magukkal szájmaszkokat, 
valamint tartsák be a biztonsági 
előírásokat. Amennyiben az idő-
járási viszonyok nem teszik lehe-
tővé az előadás megtartását, az 
átütemezésre kerül.

Ugyanakkor július 15-ig a maros-
vásárhelyi Ariel Ifj úsági és Gyer-
mekszínház is szabadtéri előadá-
sokra várja az érdeklődőket. A sort 
a Csihi-puhi történetek nyitja vasár-

nap 11 órától az Ariel színház bel-
ső udvarában. A Csihi-puhi törté-
netek fergeteges vásári komédia, 
amelyben a főhős életigenlésével, 
furfangos cseleivel megmosolyog-
tatja a gyermek és felnőtt nézőket 
egyaránt. A klasszikus paravános, 
kesztyűbábos előadás három hu-
moros történetből épül fel, ame-
lyek során Vándor Miska megküzd 
a halállal és az ördöggel. A többi 
vásári bábhőshöz hasonlóan, 
Miskát hibáival együtt is köny-
nyű megszeretni, miközben arról 
győz meg bennünket, hogy éle-
tünk hősei mi magunk vagyunk. 
Bonczidai Dezső bábjátékát Szabó 
Dániel kíséri népi hangszereken – 
és egyúttal gondoskodik a nézők 
interaktív bevonásáról is.

A szervezők felhívják a fi gyel-
met arra, hogy a helyek száma 
korlátozott. Telefonos foglalás 
szükséges a 0740-566454 mobil-
számon naponta 9–13 óra között. 
A 4 év fölötti nézőknek ajánlott 
előadásra belépés csak maszkkal 
lehetséges a bejáratnál történő 
érintésmentes lázmérés és kézfer-
tőtlenítés után. A jegyek ára egy-
ségesen 9 lej, a helyszínen, előa-
dás előtt fél órával válthatók ki.

 » A szervezők 
felhívják a fi gyel-
met arra, hogy 
a helyek száma 
korlátozott.
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Szabó Dániel és Bonczidai Dezső a Csihi-puhi történetekben

 » KRÓNIKA

O tthon is megtekinthetővé vál-
tak Mátyás király híres corvi-

nái, az Országos Széchényi Könyv-
tár elérhetővé tette a 2018/2019-es 
monumentális kiállításának 3D-s 
online változatát. A virtuális tár-
laton többek között középkori 
kódexek, pénzérmék és a Má-
tyás-trónkárpit látható, valamint 
megtekinthetők a kiállításon leve-
tített kisfilmek és a kurátor moz-
góképes összefoglalója is – közölte 
az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) csütörtökön az MTI-vel. A 
budapesti nemzeti könyvtár Má-
tyás király örökségének egyik leg-
jelentősebb őrzője, 2018 őszén 

számos pompás corvina és dísz-
kódex érkezett a nemzeti könyvtár 
időszaki kiállítására magyar gyűj-
teményekből és a világ távoli pont-
jairól, többek között New Yorkból, 
Párizsból, Rómából és Bécsből. 
A kéziratok közül több értékes és 
művelődéstörténetünk szempont-
jából kiemelkedően fontos darab 
első alkalommal volt látható Ma-
gyarországon.

Mint írják, a nagyszabású tárlat 
egyik különlegessége volt, hogy az 
anyaországban őrzött 53 corvina 
csaknem hiánytalanul találkozott, 
s a külföldről érkezett kötetek kö-
zül több a középkor óta először tért 
vissza Magyarországra. A virtuális 
kiállítás szerkesztője Zsupán Edi-

na, az eredeti tárlat kurátora, a 
3D-változat Takács István interne-
tes túrakészítő munkája. Az online 
tárlat elkészültével egy időben az 
A’Design Award nemzetközi szerve-
zet belsőépítészet és kiállítás kate-
góriában bronzminősítéssel díjazta 
a 2018/2019 fordulóján megrende-
zett kiállítást, amelyet Gazdag Má-
ria belsőépítész tervezett

A kommüniké emlékeztet, hogy a 
Corvina könyvtár Mátyás király itáliai 
mintára megalkotott könyvtára volt, 
amely megközelítőleg 2000 kötetet 
tartalmazott. A legkorábbi reneszánsz 
uralkodói bibliotéka volt Európában 
Itálián kívül. Kevésbé köztudott, hogy 
a míves itáliai kódexek megrendelése 
mellett a magyar királyi udvarban is 

készültek hasonlóan értékes, díszes 
kéziratok. A kiállítás a Budán készült 
corvinákat mutatta be eddig soha 
nem látott részletességgel, számos ed-
dig ismeretlen kutatási eredményt lát-
hatóvá téve, ami új alapokra helyezte 
a Corvina könyvtárral kapcsolatos is-
mereteinket.

A virtuális kiállításon is megcso-
dálható, díjazott installáció nem 
pusztán illusztrálta az egykori gyűj-
temény ragyogását és pompáját, 
hanem a tudományos koncepciót 
vizuálisan felerősítve egy könyv-
tár születését mutatta be képi és 
szimbolikus eszközökkel a perga-
menlaptól kezdve egészen a teljes 
pompájukban megmutatkozó lu-
xuskódexekig.

Virtuális kiállításon Mátyás király híres corvinái

 » A kiállítás a 
Budán készült cor-
vinákat mutatta 
be eddig soha 
nem látott részle-
tességgel, számos 
eddig ismeretlen 
kutatási ered-
ményt láthatóvá 
téve.




