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E te ma ti kus blokk több szem pont ból rend
ha gyó vál lal ko zás. A Replika in ter disz cip li
nárismegközelítésmódjánakköszönhetően
utób bi év fo lya ma i ban a tár sa da lom tu do má
nyi ku ta tás szer te ága zó te rü le te in fo lyó 
mun kák ról tu dó sí tott, így több eset ben fog
lal ko zott a vizualitás és a ké pi kul tú ra prob
lé ma kö ré vel is. Ki fe je zet ten já ték fil mek 
(ezenbelülpedigelsősorbantömegfilmek)
szociokulturális elem zé sé vel vi szont most 
találkozhatnakelsőízbenazolvasókelapo
kon. Ez a vá lo ga tás ugya nak kor nem nél kü
löziazelőzményeketsem,hiszenpéldáula
kri ti kai kul tú ra ku ta tás ról, a fér fi ura lom ról, 
a fo gyasz tás ról, a hír ha tal má ról szó ló össze
ál lí tá sok; il let ve a pop kul tú rá val és a fe mi
niz mus sal foglalkozó flop pymel lék le tek 
közvetett előzményeknek tekinthetők. A
jelenválogatástulajdonképpenrövidízelítő
egy na gyobb vál lal ko zás ból, egy meg je le
nés re vá ró tö meg film te ma ti ká jú ol va só
könyvből, amelyet a szerkesztő reményei

sze rint egy szer ta lán tan könyv ként is for gat hat nak mind azok, akik film ok ta tás ban vesz nek 
részt. (e könyv for dí tá si és szer kesz té si mun káit a Moz gó kép –  és Be fo ga dás Ala pít vány 
támogatta).

Az itt ol vas ha tó te ma ti kus blokk ba há rom, az 1990es évek ele jén pub li kált kül föl di 
folyóiratcikketésegyhazaiszerzőnekakötetbennemszereplőfrissebbtanulmányátgyűj
töt tem egy be. Szán dé kom sze rint ezek az írá sok –  leg alább rész ben –  ké pet ad nak ar ról, 
mi lyen meg kö ze lí tés mó do kat hasz nál és mit tematizál a mai film kri ti ka a tö meg film elem
zé se kor. Az adott ter je del mi kor lá tok kö zött ter mé sze te sen le he tet len fel adat a meg ha tá ro
zó kér dés fel te vé sek és prob lé mák tel jes kö ré nek be mu ta tá sa. Azért dön töt tem az aláb bi 
szö ve gek köz re a dá sa mel lett, mert vé le mé nyem sze rint jól ér zé kel te tik azt az el mé le ti és 
mód szer ta ni so kol da lú sá got, amely ma a kul tu rá lis „szö ve gek” elem zé sét jel lem zi.

A ta nul má nyok a po pu lá ris esz té ti kum vi lá gá ba ka la u zol ják az ol va sót, ar ra a te rü let re, 
amelyetazortodoxfilmkritikasokáigkirekesztettakanonizáltfilmművészetterületéről.
Aposztmodernkulturálisállapotalapvetőproblémáit–apolitikaiésosztályszempontú
meg kö ze lí té se ken túl lép ve –  az olyan kul tu rá lis „szö ve gek kel“ és el já rás mó dok kal kap
cso la tos gon dol ko dás és elem zés je len ti, ame lyek ko ráb ban kí vül es tek az aka dé mi ai tu do
mányokérdeklődésikörén.Amaikulturáliselemzések–többekközöttaCultural Studies 
és az An na les körmunkássága,a(poszt)strukturalizmus,anyelvfilozófiaésakulturális
ant ro po ló gia szem lé let mód já nak tér nye ré se nyo mán –  olyan je len sé gek kel fog lal koz nak, 
mint a sport, a di vat, rek lám, a haj vi se let, a be vá sár lás, a já té kok és tár sa dal mi rí tu sok. E 
vizs gá ló dá sok egyik fon tos te rü le te a film –  és tá gab ban vé ve a vi zu á lis kul tú ra –  új tö rés
vonalak és értékekmentén szerveződőkritikája.Ezekközött kiemelt szerepet játszik a
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bio és testpolitika, a fe mi niz mus, a sze xu á lis ki sebb sé gek ön ar ti ku lá ci ó ja és ál ta lá ban a 
Más ság mint kulcs fo ga lom, a ha gyo má nyos sze xu á lis sze re pek és iden ti tá sok vál to zá sa, a 
test tel kap cso la tos gon dol ko dás mód át ala ku lá sa. Ez utób bi je len sé gek re kí ván ref lek tál ni 
az itt kö zölt ta nul má nyok mind egyi ke.

Szempontvoltmégaterítékrekerülőfilmekműfajisokféleségeis.Azelemzettalkotá
sok kö zött van hor ror, science fiction, por nó, drá ma és ro mánc is. Stephen Prince „Ha ta
lom és fájdalom…” címűmunkája a kvantitatív tartalomelemzés eszközeivel próbálja
cáfolniazokataközkeletűelőítéleteket,amelyekszerintapornófilmekbenanőiésaférfi
szerepekalapvetőeneltérnekegymástól.Jane Caputi „Micsodanő–egyágybanazellen
séggel?” című írása azzal a gondolattal játszik el igen szellemesen, hogymilyen ered
ményrejutunk,haegyadottrománckülönbözőszakaszainaktekintjükkétfilm,aPretty 
Woman és az Egy ágy ban az el len ség gel narratíváját. Stephen Neale „A kü lönb ség faj
tái…”címűelemzésekétscience fiction kul tusz film ben (A nyol ca dik utas: a ha lál, Szár
nyas fej va dász) tekinti át ember és ember, ember és robot, férfi és nő, természetes és
mes ter sé ges kü lönb sé ge it. Ha das Mik lós írásaaz1986és1994közöttafőbbkategóriák
banOscardíjatkapottfilmekférfiszereplőinekalakésszerepváltozásaitelemzi,ésarról
tudósít,milyenváltozásokathozotta„genderissue”anépszerűkultúraegyolyannagyha
tá sú te rül tén, mint a ho lly woo di film.
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