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Miután a kétezres évek elejének nemzetközi kritikai
és kasszasikerei a kortárs mozgóképkultúra
megkerülhetetlen tényezõjévé tették a latin-amerikai
filmgyártást, az angolszász filmtudomány érdeklõdése
is megélénkült a régió iránt. Az akadémikus diskurzus,
mely korábban szinte kizárólag a radikális politikai
elkötelezettsége mentén jellemzett 1960-as és 70-es
évekbeli munkákat tartotta vizsgálatra érdemesnek,
elkezdte kitermelni a Korcs szerelmek, az Isten városa
és A motoros naplója elemzései köré szerkesztett
antológiákat, a gyártó országok és a felölelt idõ -
spektrum tekintetében is egyre szélesítve a tárgyalt
filmek körét. Az egységesülõ globális intézmény -
rendszer leírása és a nemzeteken átívelõ kultúrpiacon
elért sikerek magyarázata mellett azonban fokozatosan
elõtérbe kerültek a latin-amerikai film történetének,
szociokulturális beágyazottságának és sajátos
megszólalásmódjainak vizsgálati szempontjai is, így az
újabb kiadványok szükségszerûen eltávolodtak azoktól
az „egzotikus tájakat bejáró, vezetett túráktól”,
amelyekrõl még az 1990-es évekig megjelent szakiro -
dalmat áttekintõ Ana López írt, elégedetlenségének
hangot adva.1 Bár az utóbbi évek angolszász megje -
lenéseit olykor még mindig éles kritika éri a külsõ
szemszögû leírás problémája miatt2, mára alapos
kötetek sora áll rendelkezésre angol nyelven is,
melyek a népszerû helyi mûfajváltozatoktól3 az andoki
indián videomozgalmakig4 tartó változatos témákban
végzett kutatásokat mutatnak be.
Paul A. Schroeder Rodríguez friss könyve ennek az

egyre átfogóbbá, kulturálisan és történeti szempontból
is körültekintõbbé váló nyugati érdeklõdésnek lehet
majd hivatkozási alapja, mivel a nemzeti kereteket
átugorva, régiós metszetben tárgyalja a latin-amerikai
film történetét a kezdetektõl napjainkig, ugyanakkor
ahelyett, hogy az egzotikumra vadászna, illetve a
mozgóképes kifejezésben rejlõ univerzális érthetõségre
csodálkozna rá, a játékfilmgyártás geopolitikai-
ideológiai kontextusa és az elkészült mûvek közötti
dialógusból leszûrhetõ filmtörténetet beszéli el. „Nem
az a kérdés, hogy a latin-amerikai filmkészítõk egyszerre

globális és lokális modelleket, illetve gyakorlatokat
alkalmaznak-e. Az a kérdés, hogyan teszik mindezt és
milyen céllal”5 — szögezi le a szerzõ rögtön a könyv
elején, majd a kezdetektõl egy általa következetesen
„háromszögletûnek” nevezett filmkultúra képét festi
le, melyben a hollywoodi tömegfilmes, az európai
mûvészfilmes és a latin-amerikai dokumentarista
hagyományokból kikevert árnyalatok változásait
érdemes vizsgálni.
Schroeder Rodríguez könyvének ihletõje beval lot -

tan Paulo Antonio Paranaguá 2003-ban megjelent
spanyol nyelvû esszékötete6, melyben a brazil
születésû filmtörténész az egyes nemzeti kultúrák
határainak figyelembe vétele nélkül tekintette át a
latin-amerikai filmtörténet átfogó trendjeit olyan
szempontok mentén, mint például a vallásos
motívumok szerepe a némafilmkorszakban vagy az
olasz neorealizmus hatása az 1950-es években. Ez az
adalék rámutat a Latin American Cinema egyik nagy
erényére, vagyis, hogy Schroeder Rodríguez igyekszik
felhasználni — és ezáltal valamennyire az angol nyelvû
diskurzusba is becsatornázni — a legfontosabb helyi
filmtörténészek munkáját. Másrészt a szerzõ tisztázza
az angol, spanyol, portugál és francia terminológiák
közötti jelentés különb ségeket, rögtön a bevezetésben
a modernitás és a modernizmus fogalmaival indítva a
sort. A könyv fontos eleme ezeknek a modernitás-
fogalmaknak szigorúan pontos használata és a Latin-
Amerikára vonatkozó változataik leírása a
függelékben, melyben a nyugati történelemfelfogásból
hiányzó „neobarokk modernitás” koncepciója is
magyarázatra kerül.
A fogalmi megalapozás a nyelvi és kultúraelméleti

kontextusváltáson túl azért is a könyv kiemelten
fontos tényezõje, mert a tulajdonképpeni filmtörténet
szinte tankönyvszerû tömörséggel és a szerteágazó
törekvések átfogó és átlátható rendszerbe foglalásának
igényével bontakozik ki a végjegyzetekkel együtt is
csak 330 oldalas szövegben. A lényegre törõ
fogalmazás, valamint a viszonylag kevés, de látványos
illusztráló filmpélda révén Schroeder Rodríguez
fejezetei filmtörténeteket meghazudtolóan
olvasmányosak. Az élesen elkülönülõ, önmagukban is
könnyen vázlattá alakítható, letisztult
korszakleírásokat néhol grafikonok, statisztikák,
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felsorolások is árnyalják, a zárófejezet pár oldalas
összefoglalása pedig már szinte túl is teljesíti a didak -
tikus célokat. A gördülékenység természetesen a
vizsgált korpusz leszûkítésébõl is következik, ami a
kötet két lényeges jellemzõjére (vagy ha úgy tetszik,
hiányára) irányítja a figyelmet. Egyrészt a Latin
American Cinema játékfilmtörténet, tehát egy-két
indokolható kivételtõl eltekintve (mint az 1960-as
évek forradalmi korszakának dokumentum- és
híradófilmgyártása, amit Santiago Álvarez munkái, a
La hora de los hornos és a La batalla de Chile
illusztrálnak) nem tárgyalja sem a régió dokumen -
tumfilmes hagyományait, sem pedig az animációs
termését. Másrészt a nagyjából ötven beékelt
részletesebb elemzés egyértelmûen mûvészfilm- és
szerzõpárti válogatást tükröz, és a némafilm-, illetve a
korai hangosfilmkorszakot leszámítva viszonylag kevés
új címet tartogat a fent említett antológiák isme -
rõinek.7 Beszédes például, ahogy a szerzõ a
stúdiókorszakból, az európai hatásra átalakuló
világháborút követõ évtizedbõl és a kortárs filmgyár -
tásból is egy-egy szerzõi trilógiát (Fernando de
Fuentes, Leopoldo Torre Nilsson és Lucrecia Martel
munkáit) emel ki szemléltetõ példaként. A tankönyvi
attitûdhöz társuló kánonképzési és -megerõsítési
törekvés miatt tehát a szerzõ kevés figyelmet fordít az
egyébként lelkesen kutatott népszerû zsánerfilmekre,
és olyan kultikussá vált jelenségekkel is csak utalás
szintjén foglalkozik, mint az 1960-as évek mexikói
pankrátorkrimijei, a brazil chanchada zenés vígjátéka
vagy az 1986-ban Oscar-díjat nyert argentin La
historia oficial.
Amitõl azonban mégis értékes filmtörténet a Latin

American Cinema, az az általában kevéssé tárgyalt
korszakok és összefüggések kifejtése. A szigorú
rendszerezési szándék és az egyenes vonalú haladás
ugyanis kikényszeríti a korábbi filmtörténeti
szakirodalom „vakfoltjainak” kitöltését, és Schroeder
Rodríguez rendre meg is találja elbeszélésének hiányzó
láncszemeit, ami így valóban meggyõzõ egésszé áll
össze. Magyarázatainak fontos eleme, hogy az
egyetemes filmkultúra jelenségeihez köti a latin-
amerikai fejleményeket (a már szakirodalmi
közhelynek számító Eisenstein és Buñuel említésén
túl a könyv hollywoodi rendezõk, illetve Cavalcanti,

Dovzsenko vagy Kuroszawa hatásait is vizsgálja), de a
koprodukciós gyakorlatokat és egyes alkotók
pályájának változásait lekövetve is értékes
megállapításokra jut. Az 1930-as évek
stúdiórendszerének sikerében például a „Hispanic
Film”8 elõzményszerepét emeli ki, az 1970-es évek Új
Latin-Amerikai Filmje és az 1990-es évek neoliberális
újjászervezése között pedig a forradalmi filmesek késõi
mûveit elemezve illeszti be a kevéssé közismert, de
néhány filmkészítõ kiáltványa révén elméletileg is
megtámogatott neobarokk korszakot.
A Latin American Cinema — A Comparative History

tehát nem kifejezetten izgalmasan szerkesztett,
ellenben átgondolt és helyenként kimondottan
revelatív filmtörténet, aminek minden esélye megvan
arra, hogy a latin-amerikai film angol nyelvû
szakirodalmának alapvetésévé váljon. Erre a legfõbb
filmmûvészeti tendenciákat összefoglaló részek mellett
elsõsorban azok a tömör és éleslátó bekezdései teszik
érdemessé, melyek a régió országainak gazdasági vagy
társadalmi állapotára, társmûvészeti tendenciákra
vagy a tágabb értelemben vett filmkultúra
(folyóiratok, képzések, könyvkiadás) helyzetére utalva
magyarázzák az adott történeti fejleményeket. De a
változó kidolgozottságú filmelemzések között is akad
olyan, ami nagy valószínûséggel sok késõbbi kutatást
tud inspirálni. 
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