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Abstrakt

     	  Při	  tvorbě	  +ilmu	  nebo	  jakéhokoliv	  jiného	  uměleckého	  díla	  jsou	  za	  zásadní	  považovány	  

způsoby	  zobrazení	  věcí,	  vnímavost	  a	  režisérská	  vize.	  Pro	  většinu	  režisérů	  a	  scénáristů	  

začíná	  proces	  vyprávění	  osobním	  zážitkem,	  pozorným	  sledováním	  nebo	  podrobným	  

studiem	  dané	  látky.	  Speciálně	  v	  případě	  historických	  +ilmů	  bývají	  +ilmaři	  podrobováni	  

přísným	  zkoumáním	  jejich	  děl	  ze	  strany	  publika	  -‐	  především	  z	  toho	  důvodu,	  že	  jsou	  často	  

posuzovány	  na	  základě	  míry	  autenticity.	  Ke	  zvláště	  tvrdému	  a	  nemilosrdnému	  rozboru	  jsou	  

pak	  předurčeny	  +ilmy	  natočené	  bělošskými	  režiséry,	  které	  se	  věnují	  afro-‐americkým	  

tématům,	  a	  to	  především	  z	  důvodu	  krutosti,	  které	  museli	  historicky	  Afro-‐Američané	  ve	  

Spojených	  státech	  čelit.	  Tři	  +ilmy,	  kterým	  se	  věnuje	  tato	  práce	  -‐	  Basquiat	  (rež.	  Julian	  

Schnabel,	  1996),	  Nespoutaný	  Django	  (rež.	  Quentin	  Tarantino,	  2012)	  a	  Černobílý	  svět	  (rež.	  

Tate	  Taylor,	  2011)	  přesně	  zapadají	  do	  této	  kategorie,	  jelikož	  režiséři	  těchto	  +ilmů	  jsou	  

právě	  běloši	  a	  jejich	  +ilmy	  byly	  označeny	  jako	  kontroverzní.	  Základem	  této	  kontroverze	  je	  

totiž	  schopnost	  jmenovaných	  režisérů	  nakládat	  s	  tématy	  otroctví,	  boje	  za	  lidská	  práva	  nebo	  

segregace,	  jelikož	  jsou	  některými	  lidmi	  považováni	  za	  “nevhodné”	  na	  to,	  aby	  mohli	  

vyprávět	  své	  vizuální	  příběhy	  z	  afro-‐amerického	  pohledu.

	  	  	  	  	  Současná	  produkce	  hollywoodských	  studií	  je	  závislá	  primárně	  na	  výdělcích	  +ilmů:	  čím	  

více	  diváků	  +ilm	  přitáhne,	  tím	  více	  je	  považován	  za	  úspěšný.	  Jsme	  tedy	  často	  svědky	  

zjednodušování,	  či	  vynechání	  některých	  událostí,	  či	  dokonce	  užívání	  stereotypů	  ve	  vztahu	  k	  

afro-‐americkým	  postavám,	  jako	  by	  se	  +ilmy	  snažily	  divákům	  naservírovat	  co	  

nejstravitelnější	  zážitek	  s	  cílem	  především	  je	  pobavit.	  Hollywoodská	  studia	  jsou	  za	  tento	  

postup	  často	  kritizována,	  s	  důrazem	  na	  nedostatek	  příležitostí	  pro	  afro-‐americké	  herce	  a	  

+ilmaře,	  kterým	  je	  nabízeno	  malé	  množství	  rolí	  a	  projektů.	  Zatímco	  toto	  je	  nesporný	  fakt	  

převažující	  i	  v	  dnešním	  +ilmovém	  průmyslu	  (i	  přes	  viditelnou	  tendenci,	  která	  má	  opačný	  



přístup),	  jsou	  afro-‐americká	  témata	  stále	  považována	  za	  citlivá,	  pokud	  se	  ocitnou	  v	  rukou	  

bělošských	  autorů.	  Hlavní	  otázkou	  ovšem	  zůstává	  původ	  takovýchto	  pocitů,	  jelikož	  se	  může	  

zdát,	  že	  negativní	  přístup	  afro-‐americké	  komunity	  k	  afro-‐americkým	  tématům	  v	  rukou	  

bělošských	  režisérů	  pouze	  umocňuje	  dojem	  “nevhodnosti”	  a	  obrací	  tedy	  celou	  kontroverzi	  

proti	  jejím	  vlastním	  obětem.


