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Introduksiyon
Walang dudang mas mahaba, ang kasaysayan ng sining sa anumang midyum na
nag-uugnay sa tao at sa kaniyang espasyong ginagalawan kaysa nosyon ng
“landscape” bilang kritikal na konsepto ng klasipikasyon, ayon kay Simon Schama (3).
Ang landscape ay tumutukoy sa idea ng “hurisdiksiyon,” o ang mga prinsipyo ng
pag-uugnay ng tao sa kaniyang sarili sa espasyong kaniyang ginagalawan, kaysa
nosyon ng paisahe bilang bukas at malawak na lugar na siya mismong bukal ng
kasiningan, at hiwalay sa mga taong gumagalaw rito (“Figuring Landscapes” n.p.).
Samakatwid, ang pormang sining na sinisipat at sinusuri ayon sa paglalarawan nito
ng paisahe ay nakaangkla sa sistema ng hanggahan at sa espasyong nakahiwalay
(“Figuring Landscapes” n.p.).
Ngunit higit pa sa pagtukoy sa espasyo at sa mga hanggahan nito sa loob ng kahit
anong pormang sining, ang lahat ng biswal na materyal, ayon kay Gillian Rose, ay
may tatlo pang espasyong kailangang sipatin, at pawang nagbibigay ng kahulugan
sa isang imahen: ang espasyo na siyang bumubuo ng imahen, ang espasyo sa loob
ng imahen, at ang espasyo na ang imahen ay maaaring matunghayan. Sa bawat
espasyo ay may tatlong aspekto ang imahen: teknolohiko, komposisyonal, at sosyal
(Rose 2001, 16-17).
Mahalagang maintindihan, para sa papel na ito, na kaiba sa mga imahen ng
espasyong itinatanghal, halimbawa, sa panitikan, ang espasyong pampelikula ay
kawangis ng espasyong isinapelikula mismo; samantalang itinatago ng kawangis na
espasyo sa loob ng pelikula ang kamera na kumukuha at nagkukuwadro rito (Hopkins
1994, 49). Higit pa rito, dapat maintindihan, gaya ng giit ni Mark Shiel, sang-ayon na
rin sa nabanggit na pananaw ni Rose, na ang espasyo sa loob ng pelikula ay
minamapa ng kamera, samantalang ang mga pelikula naman sa mga kultural na
espasyo ng lipunan ay siyang nagtatampok ng organisasyon ng espasyo sa loob ng
pelikula at ng espasyong panlipunang kinapapalooban ng pelikula (Shiel 2001, 5).
Sang-ayon sa mga pananaw na ito, ang proyekto ng papel ay tatlo. Una, tinitingnan
ng papel ang pagsasalarawan ng mga espasyong urban at rural sa “Ginintuang
Panahon” ng pelikulang Filipino, sapagkat sa kontemporaneong diskurso, ang
natatanging panahong ito ang tinatayang karugtong at pinagmulan ng
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