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Anna Grimshaw és Amanda Ravetz, a Manchesteri Egyetem keretein belül mûködõ
Granada Centre for Visual Anthropology két oktatójának közös munkája során szüle-
tett meg a kötet. Az 1980-as évek végén történt alapítása óta a Granada Centre úgy a
vizuális antropológia elméletének, mint az antropológiai filmezésnek is kiemelkedõ mû-
helye. A Granada Centre diákjai és munkatársai az antropológia vizuális megjelenítésén
és formanyelvének továbbfejlesztésén dolgoztak, mégis nehéz volt elszakadniuk az írott
antropológia által szabott korlátoktól. Bár a kép antropológiája és a képekben kifejezett
antropológia közti megosztottság a vizuális antropológiai kutatás sajátja, a kötet meg-
alkotásával a szerzõk célja mégis a két terület hatékonyabb összekapcsolása volt.

A kötet szerkesztõi munkájuk során limitáltnak érezték azokat a vizuális eszközö-
ket, mint például a dokumentumfilm vagy a fénykép, amelyek rendelkezésre állnak a mai
antropológiai kutatás számára. A vizuális antropológia mint a vizuális kultúra és az
antropológiai képrögzítés tudománya számára a további lehetõségeket az antropológia
és a mûvészet által közösen lefedett terület felé kezdték keresni.

Mind az elméleti, mind a gyakorlati kísérletek a vizuális antropológia érdeklõdési te-
rületének és ábrázolásmódjának újragondolására a megfigyelõ módszerû filmezésbõl
(observational cinema) mint az antropológiai filmezés leginkább elterjedt formájából
indultak ki. Az antropológia vizualizálása, ahogy a szerzõk munkájuk lényegét jellem-
zik, kettõs céllal rendelkezik. Egyrészt kiterjeszti az etnográfiai kutatás körét a csak
diszkurzív, leíró és kifejtõ módon megismerhetõ emberi tapasztalás megközelítésére,
másrészt újabb ismeretelméleti szempontból veti vizsgálat alá a diszkurzív antropológia
feltételezéseit. Ezzel az elméleti célkitûzéssel a kötet az antropológusok és a vizuális
ábrázolás különbözõ területein dolgozók együttmûködését eredményezte. A mûvészet
és a tudomány határterületén való állandó mozgás érdekes kérdéseket vet fel az antro-
pológia számára, és korántsem eredményezi a klasszikus antropológia intellektuális
összeomlását. Ellenkezõleg: „A mûvészekkel, írókkal, fotósokkal, filmesekkel való együtt-
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mûködés nem eltompítja, hanem kifinomultabbá teszi az antropológiai érzékelést.”
(2. p.)

A kötet elsõ cikkében (Eying the Field: New Horizons for Visual Anthropology, 17–30.
p.) Anna Grimshaw rövid összefoglalást ad mindarról, amit többen is kiindulási pont-
nak tekintenek. A megfigyelõ módszeren alapuló filmezés, amelynek létrejötte leginkább
Colin Young nevéhez köthetõ, kulcsszerepet tölt be a Granada Centre tanítási és képzé-
si metódusában. Ennek kritikáján keresztül jut el Grimshaw a résztvevõ filmezéshez
(participatory cinema(( ), amelynek fogalmát és lényegét David MacDougall alkotta meg
(MacDougall 1975). Ha elfelejtjük a megfigyelõ módszer azon téves feltételezését, hogy
a világ pontos leírását képes adni, és visszatérünk annak lényegéhez, az ábrázolás vagy
utánzás egyfajta gyakorlatához, akkor a megfigyelõ módszer, történjen az bármilyen
vizuális média formájában, illetve a résztvevõ filmezés egy, a leíró antropológia peremte-
rületein létezõ másfajta tudás megközelítésének az alapja lehet. Így a különbözõ mûvé-
szeti ágak és határterületek bevonása az antropológiába, vagyis az antropológia vizuali-
zálása az antropológiai kreativitás megújítását eredményezheti.

A kötet elsõ részét alkotó cikkek a Journal of Media Practice címû folyóirat különki-
adásában jelentek meg elõször (Volume 3, No. 1–2.). Ezek szerzõi terepmunka-beszá-
molókként írták le a vizuális antropológia egy-egy témakörében végzett kutatásaikat.
A kutatási gyakorlat és annak visszatükrözõdése a kész írásokra arra késztette a szer-
kesztõket, hogy további szerzõket kérjenek fel, akik az antropológia és a mûvészet közti
területeken végzik munkájukat.

A cikkek szerzõi közül négyen a Granada Centre for Visual Anthropology posztgra-
duális hallgatói voltak, akik a megfigyelõ módszerû filmkészítés felõl közelítettek a vizu-
ális antropológiához.

Julie Moggan és Rachel Robertson munkája azokat a tapasztalatokat foglalja össze,
amelyeket megfigyelõ módszerrel készített antropológiai és televíziós dokumentumfil-
mek készítése közben szereztek.1 Moggan szerint a megfigyelõ módszerû filmezés azt
feltételezi, hogy a film készítõje és alanyai egy közös képzeletbeli térben léteznek, olyan
térben, amely magában foglalja a filmezett eseményeket, de nem feltétlenül azonos ve-
lük, a történet alakulása függ a filmkészítõ és a filmezett kapcsolatától is. Ezzel szemben
a legtöbb televíziós produkciónál a történet a filmben szereplõktõl függetlenül létezik,
nem a készítõ és a szereplõ közötti kommunikáció fejleménye, hanem különálló snittek
montírozásából születik. Ezzel együtt Moggan a megfigyelõ módszert is érdemesnek
tartja kiegészíteni más jellegû anyagokkal, mint az archív felvételek vagy a készítõ szub-
jektív emlékezései.

Robertson az antropológus-filmkészítõk és a televíziós mûsorkészítõk módszereit
hasonlítja össze írásában (Seeing is Believing: An Ethnographer’s Encounter with Television
Documentary. 42–54. p.). Mogganhoz hasonlóan meghatározónak találja a megfigyelõ
módszerû filmezésnél a filmkészítõ és a szereplõk viszonyának alakulását a történet
menetére. Robertson és Moggan munkája együttesen hozzájárul az antropológia pusz-
tán leíró és kifejtõ voltának megkérdõjelezéséhez. Mindkét tanulmány feltáró, inter-
szubjektív mûfajnak tartja a megfigyelõ módszerû filmkészítést, amely a reflexív moz-
zanatot, filmes és filmezett egymásra gyakorolt hatását helyezi elõtérbe. A tudásnak ez
a személyes viszonyokba való beágyazottsága olyan emberi tapasztalásokhoz vezet,
amelyek marginálisak az írott antropológiában. Bár a filmet is értelmezhetjük szöveg-
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ként, Robertson tanulmánya egyértelmûvé teszi, hogy a film képi ábrázoló jellege nem
csak a magyarázó stílust teszi lehetõvé, hanem a sokkal érzékenyebb audiovizuális fo-
lyamatok felidézését is.

Margaret Loescher egy Manchester külvárosában álló játszótéren végzett terepmun-
káját és a filmkészítés folyamatát foglalja össze tanulmányában (Cameras at the Addy:
Speaking In Pictures with City Kids, 55–68. p.). Szintén a megfigyelõ módszerû film-
késztésbõl kiindulva Loescher azt tapasztalta, hogy a gyerekek „színészkedései” a ka-
mera elõtt a dokumentumfilmezésben rejlõ lehetõségek egy másfajta értelmezéséhez
vezetik a filmest. A tanulmány szerzõje eldobható fényképezõgépeket adott a gyerekek
kezébe, és azt vette észre, hogy elterelõ viselkedésük a kamera elõtt nemhogy eltéríti a
filmezés eredeti céljától, de maga válik a kutatás témájává. Loescher végül megfogalmaz-
za, hogy a gyerekek viselkedése nem a kamera elõtti színészkedést jelenti, hanem magá-
val a vizuális médiummal folytatott játékot, amelyben saját helyüket határozzák és erõ-
sítik meg egy különbözõ médiumok által teljesen áthatott világban.

A tanulmánykötet elsõ négy írását összegezve megállapíthatjuk, hogy a képeken
alapuló etnográfia fogalma még meglehetõsen szerteágazó. A cikkekben leírt projektek a
vizuális antropológia elméleteit és következtetéseit illusztrálják. Amíg az eddigi tanul-
mányok a megfigyelõ módszerû filmezés fontossága és folytatása mellett foglalnak ál-
lást, a kötet második részének szerzõi rámutatnak, hogy ez a módszer csupán egy a sok
közül az antropológiai filmek készítõinek a kezében. Erre hívja fel a figyelmet a kötet egyik
szerkesztõjének, Amanda Ravetznek a tanulmánya is, amelyben kifejti, milyen nehéz-
ségeket okozott etnográfiai munkájában a megfigyelõ módszer alkalmazása (News from
Home: Reflections on Fine Art and Anthropology, 69–80. p.). Írásában két különbözõ he-
lyen, egy mezõgazdasági farmon és egy városi, „lakótelepi” környezetben végzett te-
repmunkáját hasonlítja össze. Míg az elõbbi helyszínen a megfigyelõ módszer a helyi-
ekkel való együttlétezést, együttdolgozást jelentette, ahol a kutatás alanyai maguk is a
természet megfigyelésébõl szerzik tudásuk javát, a városi környezet társadalmi viszo-
nyainak megértése más etnográfiai és filmes módszereket követelt. Ehhez Ravetz a vizu-
ális antropológiában több kísérleti, a képzõmûvészet és az antropológia között álló módszer
kidolgozását javasolja.

Ezen a vonalon továbbhaladva Elspeth Owen és Inga Burrows tanulmányai szintén
a vizuális antropológia témakörébe tartoznak, de módszereik inkább a mûvészetekben,
mint az antropológiában gyökereznek. Owen fotótanulmánya egy posztgraduális kur-
zus végterméke, amelyben az etnográfiai terepmunka tárgya a minket körülvevõ legkü-
lönfélébb tárgyak, ez esetben a telefon vizsgálata (Give Me a Call, 81–89. p.). A kutatás
írott összefoglalásában a szöveg alatt, egy telefonbeszélgetés közben készített fotókon
a szerzõ édesapjának egyre elhalványuló képei látszanak. Ezzel Owen a vizuális etnog-
ráfia többdimenziós jellegére mutat rá, amely a terepmunkát is mint valamilyen kézzel-
fogható, gyakorlati tevékenységet igyekszik bemutatni. A vizuálisan is többsíkú szöveg-
ben, a két és három dimenzióval folytatott játékkal az érzékelhetõ és a kikövetkeztetett
etnográfiai tudás közti vizuális feszültségre hívja fel a figyelmet. Owenhez hasonlóan
Inga Burrows saját videoinstallációjának elkészítését bemutató írása (The Experience and
the Object: Making a Documentary Video Installations, 90–99. p.) is arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy az antropológusok nem szívesen feszegetik saját tudományáguk kon-
vencióinak a határait. Még az antropológiai filmkészítéssel foglalkozók is a hagyományos,
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televíziós sugárzás céljára dolgoznak, vagy olyan, múzeumok által használt filmeket
készítenek, amelyeket különbözõ szöveges magyarázatok által körülvett tárgyak között
mutatnak be. Burrows cikke alapján a tanulmánykötet egyik lényeges tanulsága, kér-
désfeltevése, hogy mi történne az antropológiai vizsgálat tárgyával, eredményeivel, ha
mondjuk egy mûvészeti kiállítás keretében mutatnánk be õket? Akkor is etnográfiaként
lenne értékelhetõ, vagy más térbe, kontextusba helyezve valami egészen más értelme-
zést nyerne?

A tudományág konvencionális határainak átlépése és az új vizuális antropológiai
módszerekkel való kísérletezés a témája a kötet további tanulmányainak. A kísérletezés-
hez elengedhetetlen az együttmûködés a filmesek, kutatók, valamint alanyaik között.
Az együttmûködés, illetve annak hiánya gyökeresen más értelmezést adhat ugyanan-
nak a munkának, mint azt Arnd Schneider írása mutatja (Setting Up Roots, or the
Anthropologist on the Set, 100–120. p.). Az antropológus Schneider egy játékfilm készí-
tésének a körülményeit mutatja be, amelyet az argentin Alumine városában és a szom-
szédos mapuche rezervátumban készítettek. Schneider szerint a rendezõ szándéka ellené-
re, aki a helyi õslakosok kulturális túlélését kívánta középpontba állítani, a film mégis a
történelmileg kialakult „gyõztes” és „legyõzött” kategóriákat sugallja. Schneider számára
ez felveti a kérdést, mennyire más lehetne a film kulturális és társadalmi értelmezése,
üzenete, ha az egy antropológus és a helyiek együttes munkájából születik? Ehhez az
együttmûködéshez át kell lépni a filmezés konvencionális határait és formáit, és olyan
kísérleti módszereket kell alkalmazni, amelyeknek a végkimenetele elõre nem megjósolható.

A vizuális kísérletezés, és a vizuális antropológia konvencionális határainak átlépése
a reflexivitás irányába való elmozdulással jár, mint azt a kötet utolsó négy tanulmánya
is jelzi. Judith Okely írásának központi kérdése, hogy milyen kritériumok alapján tudjuk
meghatározni egy téma etnográfiai mivoltát (The Filmed Return of the Natives – To a
Colonizing Territory of Terror, 121–132. p.). Okely az antropológiai filmes Anna Grimshaw-
val és Susan Caffrey-vel tért vissza egykori iskolájába, a Wight-szigetre. A filmfelvétele-
ket saját, a helyszínen felvett szubjektív kommentárjai egészítik ki. A szerzõ az etnog-
ráfia létrejöttét megörökítõ dokumentumoknak tartja, ugyanakkor saját szerepét egy-
fajta elõadásnak is tekinti, és ez a szubjektív és objektív kettõsség homályossá teszi,
hogy mit is lehet az antropológiai vizsgálat tárgyának tekinteni. Más szemszögbõl néz-
ve tekinthetjük-e a vizsgálatot antropológiának, vagy inkább elõadómûvészetként kell
értelmeznünk?

Az antropológiai és a mûvészeti módszerek összeházasításával kísérletezik Roanna
Heller munkája (Becoming an Artist-Ethnographer, 133–142. p.), aki az angliai Sheffield
városának valódi és szociális tereit elemzi a vizuális mûvészet, elsõsorban fotók, illetve
az írott antropológia módszereivel. Olyan installációkat készített kidobott városi tárgyak-
nak és saját fotóinak az összerakásával, amelyek valamilyen módon a városi társadalmat
érzékeltetik. A városi közösséget is érintõ mûveit a mûvészi etnográfia újszerû kategó-
riájába helyezi, és a kutatás módszereinek kibõvítéséhez az antropológusok és mûvé-
szek együttmûködését javasolja.

Erik Knudsen szubjektív filozofikus és költõi kommentárjain keresztül tárgyalja fil-
mes, film és közönsége viszonyát (Creation and I, Me and My Work, 143–151. p.). Okely
és Heller tanulmányaival együtt a konvencionális kutatási formákat és módszereket kér-
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dõjelezik meg. A három tanulmányíró közül Knudsen megy a legmesszebb, aki az ant-
ropológia mûvészetként való értelmezését sugallja.

Ugyancsak antropológia és mûvészet kapcsolatát tárgyalja a kötet utolsó írása, Pavel
Büchler tanulmánya (Making Nothing Happen: Notes for a Seminar, 152–167. p.). Amit
a mûvészek kifejeznek vagy megállapítanak a kultúráról, az az antropológusoknak mint
a társadalom és a kultúra kutatóinak az érdeklõdési körébe kell, hogy tartozzon. A kü-
lönbséget a két terület között abban látja, hogy a mûvész szabadon, vizuális fantáziája
szerint cselekedhet, nem kell szükségszerûen elõállítania valamit, sõt, mint írása címe is
utal rá, a semmi létrehozásán is dolgozhat. Büchler szerint a tárgyak eltûnése a kortárs
mûvészetbõl kihívást jelenthet az antropológia számára, és egy olyan antropológiai
megközelítés válik így lehetségessé, amely a meg nem történt eseményt vagy az el nem
készített tárgyat is értelmezni tudja. A kérdés, amelyet a Granada Center hallgatói is
feltettek a tanulmánnyal azonos tartalmú elõadás után, továbbra is megválaszolatlan
marad – mi az értelme mindennek?

A tudás és a vizuálisan megszerezhetõ tapasztalat új, analitikus módszereinek ki-
dolgozása több tudományág kulcskérdése. A kötetben olvasható tanulmányok az ant-
ropológiának mint vizuális tapasztalásnak többféle megközelítését is elénk tárják. Az
eredetileg kisebb terjedelmû esszégyûjteménynek indult munkából Grimshaw és Ravetz
olyan kötetet szerkesztett, amely igen érdekes intellektuális utazást tesz az antropoló-
giától a mûvészetekig. Ez az utazás a vizuális antropológia területén a megfigyelõ mód-
szerû filmezésbõl indul ki. Az elmélyülés e mûfajban értelemszerûen vonzza magával a
más vizuális technikák és elméletek iránti érdeklõdést, amely az antropológia és a mûvé-
szetek közti területen található kreatív lehetõségekhez, módszerekhez vezethet. Mint
az a tanulmányokból is kiderül, az antropológia és a mûvészetek közös vonásainak kere-
sése inkább egymástól eltérõ, mint azonos értelmezésekhez vezetett, amelyeknek egy-
fajta logikai sorrendbe szerkesztett gyûjteményét adja a könyv.

Grimshaw és Ravetz kötetéhez hasonlóan The Corporeal Image címû tanulmánykö-
tetében David MacDougall is a vizuális antropológia új útjait és lehetõségeit keresi. Nap-
jaink egyik legismertebb néprajzi filmkészítõjének kiindulópontja Transcultural Cinema
(MacDougall 1998) címû, elõzõ kötete. Legújabb kötete új szemszögbõl közelíti meg a
vizuális antropológia egyik kulcskérdését: hogyan tudnak a képek tudást teremteni egy
olyan világban, ahol a vizuális érzékelés gyakran alulmarad a szóbeli kifejezéssel szem-
ben? A négy nagyobb témakörre felosztott könyvben MacDougall mindvégig a fotó és
film által rögzített képek és az emberi test, a kép tárgyát képezõ fizikai valóság viszonyát
elemzi.

Az elsõ nagyobb témakör a fizikai valóság és a róla alkotott kép viszonyát kutatja,
filmtörténeti példákkal illusztrálva elméleti megállapításait (Matter and Image, 11–64. p.).
Kiindulópontja egy, az 1950-es években három különbözõ kísértettörténetbõl összeál-
lított film, amelyben egy múzeumi tárlatvezetõt bekebelez egy festmény, és hirtelen másik,
háromdimenziós világban találja magát. Így a mûvészetnek, legyen az zene, kép vagy
film, már nem csak befogadói, hanem célpontjai is vagyunk. A dokumentumfilm a maga
hitelességével fizikailag is még közelebb hozhatja a nézõt és a szereplõket. Példaként
MacDougall egy olyan filmet elemez, amely még inkább az emberi testet állítja közép-
pontba: egy gyermek születését és a nõk egymáshoz való viszonyát dokumentálja egy
kelet-afrikai hamar közösségben (Lydall–Strecker 2001). A filmekben megjelenõ emberi
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test szerepébõl és ismeretelméleti értelmezésébõl kiindulva elemzi MacDougall a nézõ-
nek, a filmesnek és magának a film testének a szerepét a dokumentumfilmezésben.

A film vagy a kamera mint önálló test gondolata összefügg az emberi testet mint a
gépet értelmezõ filozófiával, amely különbözõ mûvészeti, így filmes irányzatokban is
megjelent.2. Ezek az elméletek MacDougall szerint egyrészt az akadémikus mûvészettel
szembeni lázadás jelei voltak, másrészt annak elismerése, hogy a kamera nemcsak önál-
ló test, hanem összeköttetésben áll a filmes testével is. Így maguk a filmalkotások, le-
gyenek dokumentumok vagy fikciók, szimbolikus testekként értelmezhetõk; de melyik
testre utalnak valójában? – teszi fel MacDougall a kérdést. A film szereplõjére, a nézõjé-
re vagy egy olyan „nyitott” képi testre, amely mindezeket képes befogadni (30. p.)?

A Grimshaw és Ravetz által szerkesztett kötet tanulmányaihoz hasonlóan MacDougall
is felveti azt a problémát, amely szerint az elmúlt években egyre több antropológus val-
lotta, hogy a társadalomkutatásban nagyobb súlyt kell fektetni az érzékekre és az érzé-
kek által megszerzett tudásnak a társadalomban és a kultúrában betöltött szerepére. De
a látható–hallható–tapintható tapasztalat megszerzésének további, szóban, illetve írás-
ban rögzített vizsgálata újabb alapvetõ ellentmondásokhoz fog vezetni az antropológiai
elméletben, és csak az antropológiai írások innovatív megújulása tudja majd megoldani
ezt a problémát. Az antropológiai tudás vizuális, filmes reprezentálásának oldaláról pe-
dig a filmeseknek kell olyan módszereken gondolkodniuk, amelyekkel jobban kifejezhetik
azt, amit maguk látnak és láttatni akarnak.

Az elsõ rész alapvetõen a test filmes reprezentációjának az elemzése, a második
(Images of Childhood, 65–144. p.) pedig a gyerekeknek és a gyerekkornak a filmes ábrá-
zolását, valamint David MacDougall saját, gyerekközösségeket bemutató filmjeit taglalja.

MacDougall szerint bár majdnem minden filmben szerepelnek gyerekek, bemutatá-
suk még a dokumentumfilmekben is csak bizonyos, a felnõttek által feltételezett sema-
tikus ábrázolásra korlátozódik. Noha Margaret Mead és Gregory Bateson terepmunká-
jukhoz kapcsolódva már az 1930-es évektõl készítettek filmeket a gyerekek viselkedésé-
rõl (Bateson–Mead 1952), az antropológusok a közelmúltig csak kevéssé érdeklõdtek a
gyerekek világa iránt. A legfontosabb ok a gyerekek és a gyerekközösségek életének ant-
ropológiai és azon belül is vizuális antropológiai vizsgálatára mégis az, hogy talán bár-
mely más társadalmi csoport vizsgálatánál mélyebb betekintést adhatnak mindenbe, ami
az emberi kultúra részét képezi. Bár a gyerekek elképzeléseiket a világról és a kultúráról
nagyrészt saját maguknak alakítják, mégis hatással vannak a felnõttek gondolkodására.

A gyerekvilág vizuális antropológiájának elméleti kérdései után MacDougall saját film-
jeinek elkészítésérõl és tapasztalatairól számol be, sokszor szubjektív, de a vizuális rep-
rezentáció elméleti szempontjából is elgondolkodtató módon. Az öt részbõl álló soro-
zat Észak-India egyik leghíresebb bentlakásos iskolájában, a Doon School-ban készült
Sanjay Srivastava antropológus segítségével.3.

Az indiai gyerekekrõl készített filmek után az emberi test ábrázolását szemügyre véve
MacDougall az indiai fényképészet példáit elemzi (Part III. The Photographic Imagination,
Photo Hierarchicus: Signs and Mirrors in Indian Photography, 147–175. p.) saját, a Hima-
lája lábánál fekvõ Mussoorie falu utcai fényképészeirõl készített filmje alapján (MacDougall
–MacDougall 1991). A tükrök és a fényképek az ember ábrázolásának legközvetlenebb
és legmechanikusabb formái: a fényképek megkettõznek bennünket, és egy párhuza-
mos világot alkotnak, de amikor valaki a tükörbe néz, vajon a „másolat” vagy az ettõl
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elvonatkoztatott személy néz vissza? A rólunk készült fényképeken saját személyes
létezésünket vagy egy predesztinált társadalmi szerep tükrözõdését látjuk? A kérdések-
ben való elmélyedéshez különösen jó alapul szolgálnak az indiai fotók, ahol az emulzió
által rögzített valóság és a festett ideálkép sokszor egymás mellett létezik, mégis a tudat
különbözõ szintjeit képviselik, és élesen megkülönböztetik a társadalmi és az ideális
személyt. Az ideálképet ábrázoló, beállított fotográfiákat MacDougall a Mussoorie falu-
ban élõ Raja Dass fényképész munkáin keresztül mutatja be, amelyeket a fotográfus fi-
atal, házasodni készülõ férfiakról és nõkrõl készített. Ezeket a fényképeket a családok a
házasság elrendezése céljából küldik egymásnak. A fotónak mint ideálképnek, illetve az
emberi test fotográfiákon való színpadias ábrázolásának másik példájaként MacDougall
Jean Audema francia fotográfusnak a 20. század elején, az akkori Francia-Kongóban
készült fényképeit, képeslapjait elemzi (Staging the Body: The Photography of Jean Au-
dema, 176–210. p.).

A kötet utolsó fejezete továbbgondolja az addigi elemzéseket, és a néprajzi képzelet,
az antropológia vizualitása, valamint a vizuális antropológia új elképzeléseinek, irányvo-
nalainak a témakörében fejti ki gondolatait (The Ethnographic Imagination, 211–274. p.).
Az antropológiai kutatás gondja sohasem a vizualitás iránti érdeklõdés hiánya volt, ha-
nem annak feldolgozása, értelmezése. A probléma gyökere valójában az, hogy a korai
antropológiai kutatásban és írásokban sokszor láthatatlan maradt maga az egyén mint
a kultúra vagy a közösség része. A vizuális antropológiai érdeklõdés, mint a látható
kulturális jelenségek antropológiája, már viszonylag korán kezdett kialakulni, és több mint
százéves útkeresése után MacDougall szerint napjainkban két fõ irányba igyekszik bõ-
víteni érdeklõdési területét. Egyrészt a kulturális reprezentációnak antropológia tudo-
mányával párhuzamos formájaként támogatja azt a gyakorlatot, hogy a különbözõ kö-
zösségek filmen és fényképeken örökítsék meg saját magukat. Másrészt az antropoló-
gusok figyelmét kezdik felkelteni a társadalomnak azon kifejezési formái, amelyek részben
vagy elsõdlegesen vizuális módon hordoznak jelentést. Ilyenek lehetnek például a törté-
neti fotók, a sajtófotók, képregények, képeslapok, testdíszítések, tetoválások, az õslakos
képzõmûvészet, a turizmushoz kapcsolódó mûvészeti ágak, családi fotók és videofelvé-
telek, gyerekrajzok vagy akár az emberi arckifejezés és gesztikuláció.

A vizuális antropológiai kutatások összefoglalásaként, de egyben új lehetõségeinek
kereséseként MacDougall egy olyan tanulmánykötetbõl indul ki, amely elvégezte a kuta-
tási terület körülhatárolását, és ezzel az antropológiában is még inkább elfogadott terü-
letté tette a vizuális kutatást (Hockings 1975). Végigtekintve az eddigi fõbb irányvona-
lakat MacDougall arra a következtetésre jut, hogy ha a vizuális antropológia alapjait a
semmibõl teremtenénk meg, eltekintve a történeti elõzményektõl, valószínûleg a társa-
dalom vizuális kutatásának egészen új szempontjait és paramétereit határoznánk meg.
Az újrafogalmazott vizuális antropológiában három jelentõs alapelvet határoz meg.
1. Az írott kinyilatkoztató stílus helyett a vizuális média kifejezõ módszereinek elõny-
ben részesítése. 2. Az antropológiai tudás olyan formáinak létrehozása, amelyek hite-
lességüket nem a hagyományos tudományos módszerek révén érik el. 3. A társadalmi
tapasztalat olyan területeinek feltárása, amely iránt a vizuális média különösen érdek-
lõdhet – vagyis a topográfiai, az idõbeli, a testi és a személyes szempontok elõtérbe he-
lyezése a kutatásban (271. p.). Utalva a kötet címére, a testnek – vagyis mindennek, ami
testet ölthet – a vizsgálata a tárgyi kultúra kutatási területeivel áll kapcsolatban, és össze-
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függ az érzékek, a nemek, a mozgás, a gesztusok, az interszubjektív viselkedés, vagy
általánosabban fogalmazva: az önábrázolás és a mindennapi élet rítusainak antropoló-
giájával (272. p.).

A vizuális antropológia és fõként a néprajzi filmezés jövõje szempontjából MacDougall
szerint éppen azokat az eszközöket és jellemzõket kell újraértékelnünk és elõtérbe he-
lyeznünk, amelyeket az antropológia a néprajzi filmezés esztétikailag értékelhetõ, de
tudományos szempontból gyenge oldalának tekintett – vagyis azokat az egyedi helye-
ket, szituációkat, egyéneket, beszélgetéseket, hangulatokat, röviden az emberi tudás-
nak azokat a közléseit, amelyeket egy bizonyos közösséggel létrehozott nagyon közeli,
személyes ismeretség útján ismerhetünk meg.

JEGYZETEK
1. Az In Search of Home címû film egy koszovói albán család Pristinába való hazatérését mutatja be.
2. Például Dziga Vertov Filmszem címû filmjében (1924) és az ennek alapján alkotott elméletben is.
3. Doon School Chronicles, 2000, 140 min.; With Morning Hearts, 2001, 110 min.; Karam in Jaipur,

2001, 54 min.; The New Boys, 2003, 100 min.; The Age of Reason, 2004, 87 min., Centre for Cross-
Cultural Research, Australian National University, Australia.
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