
dott ugye a félig hiányos,
de másfelõl ünnepi öltözet,
melyben – legalábbis egy

karrierista pingvin számára – éppen
illõ végigsuhanni a vörös szõnyegen.
A filmvászonra kerülve rögvest érvé-
nyesül az emberi befolyás, tudniillik,
hogy tán egy madártollal sok erotikus
dolgot lehet mûvelni, azonban egy
egész madárral e dolgok más jelzõért

kiáltanak. Így például a Farce of the

penguins címû amerikai alkotás (mely
az Oscar-díjas Pingvinek vándorlása c.
film paródiája) igaz szerelmet kutató
fõhõsét csípõszorítós, kitömött
vöröstangás, push-up melltartós,
bõrszerkós, bilincscsörgéses-
ostorsuhintgatós társai kísérik végig
történetén. Ennél elvetemültebbek
a német családi vígjátékok, melyek-
ben hol postai munkára, hol a halá-
szati feldolgozóiparba kényszerítik
a pingvineket, némelykor konyhai
robotra fogják õket.
Már Hitchcock is megmondta,
könnyû a rajzfilmkészítõk dolga
szereposztás tekintetében, hiszen
ha nem tetszik egy-egy figura, egy-
szerûen széttépik. No, ezt nem tették
Batmannel, így megszületett a gonosz

Pingvin Danny DeVito személyében,
kit narkomán tekintete dacára sem
vettek be a Farce-csapatba – túlöltö-
zöttsége miatt.
A Warner Bros erre föl mentõakció-
kat szervez, Scooby Doo és csapata
próbálja visszajuttatni otthonába
a sarkvidéki madarat, halált megvetõ
bátorsággal küzdve a zöld megmoz-

dulást rossz (és bandzsa) szemekkel
nézõ Iszonyatos Uszonyos nevezetû
figurával. Megint más pingvineket
valamiért nõi ruhákba öltöztetnek
és hercegnõi rangra emelnek, mind-
emellett egy másik öltözet igazság-
tartalmát kutatják utazva és vitázva
– nevezetesen a déli féltekérõl az
északira haladva merül felfelé a kér-
dés a szárnyasokban: vajon létezik-e
a Mikulás. A Toy Story-ban a dráma
tovább fokozódik; elnémult pingvint
árusít ki jóanyja. E gyerekkereske-
delmes gyermekfilmet felnõtteknek
is ajánlják, bár én még mindig nem
értem az áldozat, annak felmenõje,
továbbá a feslettkarú cowboy, a ló
és a japán múzeum összefüggéseit…
Ugyanígy ámulattal követtem
Wallace és Gromit kalandjaiban

a fõgengszter pingvint, ki albérlõ,
de eközben gyémántokat rabol
és fegyvernek látszó tárgyakkal
fenyegetõzik. És jön oldani a fe-
szültséget a madagaszkári állatbuli,
melyben ama fontos kérdésre
kaphatunk feleletet: Hús vagy hal?

Halusz Léna
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Vörös tanga és japán múzeum

Azt tudjuk, hogy ruha teszi az embert, és hogy a mezítelen emberek kevés
vagy semmilyen befolyással nem bírnak társadalmunkban. De hogy miként
befolyásolja az embert egy (vagy több) pingvin szmokingban, gatya nélkül
– az elvarratlan szálakhoz keressünk vásznakat.
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