Kurzus kódja(i): FLM-231.02
FLMD-111.01
Kurzus címe: Magyar filmtörténet. A 60-as évek magyar filmjének társadalomképe
Tanár neve: Dr. Hirsch Tibor
Kurzus időpontja, helye: Szerda 13:30-15:00, -137-es terem
Vetítések időpontja, helye: 1. vetítés: szerda 17 00-19 00, -137; 2. vetítés: péntek 11 00-13 00, -137
Kurzus típusa: Előadás FIGYELEM: Első óra időpontja: 2009. szeptember 15.
Kurzus leírása: A kurzus részben a hatvanas évek legfontosabb magyar filmtörténeti
tendenciáira, részben az ekkor formálódó legfontosabb szerzői életművek
alakulására koncentrál ebben a magyar film százéves történetén belül is
meghatározó évtizedben. A műfaj- és szerzőközpontú közelítés mellett
azonban a filmek kínálta korrajzot is vizsgáljuk, illetve azt a szerepet, amit e
filmek játszottak a kora-konszolidációs évek társadalmi önképének
formálásában. Ebből a célból a hallgatóknak egyszerre kell
megismerkedniük:
1. magyar filmtörténeti klasszikusokkal,
2. olyan filmekkel, melyek inkább mint társadalomtörténeti példatár
érdemelnek figyelmet,
3. végül pedig olyanokkal, melyeket magukat is elsősorban kultúrpolitikai
jelenségként érdemes tanulmányoznunk.
Órai témáka fentiek alapján, a teljesség igénye nélkül
Mérnök-hőstől a káder-hősig: a termelési tematika megújulása
Vidék - nehéz emberekkel
Így jöttem-változatok
Műfaji atavizmsuok
Jancsó és Szabó
Magyar krimi
Magyar vígjáték
Közeltörténelem-képek
„Ifjúsági probléma”
Ellen-provincializmus
Kurzus teljesítésének követelményei: A jegyszerzés feltétele írásbeli vizsga: ennek formája két teszt, melyek közül
az első a kötelező filmek ismeretét ellenőrzi, a másik az előadásban (is)
elhangzó filmtörténeti tényanyagra, illetve ezekből levont következtetésekre
kérdez rá. A tesztek kitöltésére két alkalom is lesz a vizsgaidőszakban.
Vetített filmek: Filmek, melyeknek ismerete a kurzus sikeres teljesítéséhez kötelező,
és amelyeket videóvetítéseken lehet megtekinteni az Egyetemen:
1. Megszállottak - Szemüvegesek
2. Így jöttem - A tizedes meg a többiek
3. Sodrásban - Szerelmes biciklisták
4. Húsz óra - Tízezer nap
5. Hattyúdal - Délibáb minden mennyiségben
6. Kár a benzinért - Miért rosszak a magyar filmek?
7. Nyár a hegyen - Földobott kő
8. A veréb is madár - Ismeri a Szandi-mandit?
9. Fotó Haber - Az oroszlán ugrani készül
10. Falak - Kitörés
11. Szép leányok ne sírjatok - Bohóc a falon
12. Szerelmesfilm - Fényes szelek
Kötelező / ajánlott irodalom: FILMTÖRTÉNETonline
http://www.filmtortenet.hu/object.fb1d8285-fab7-4856-8ef5-18f8ed068fab.ivy
Mozgóképtár 3. Játékfilmek 1945-tól 1962-ig (CD-ROM) (Magyar Filmintézet,
1997.)
Mozgóképtár 5. Játékfilmek 1963-tól napjainkig (CD-ROM) (Magyar
Filmintézet, 1999.)
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