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Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

Ez a tantárgy azt vizsgálja, miképpen lehet a képet és a hangot olyan
módokon manipulálni a filmi elbeszélésben, hogy az lényegesen eltérjen a
klasszikus (elsősorban Hollywood-i) narratív, vagyis elbeszélő film
struktúrájától, konvencióitól. A klasszikus elbeszélésforma egy egységes,
stabil, kiszámítható világképet vetít elénk, amely lineáris ok-okozati logikán,
valamint összefüggő tér és idő felfogáson alapul. Azonban a klasszikus
elbeszélésforma koherenciájának ára van, mégpedig az, hogy nem engedi
kibontakozni a “másság” formáit, nem ad hangot a társadalom uralkodó
értékei által elnyomott, kiközösített alternatíváknak.

Kurzus teljesítésének követelményei:
Vetített filmek:

Kötelező / ajánlott irodalom:

Ennek a kurzusnak kettős célja van. Egyrészt azt vizsgáljuk majd, hogy a
vetített filmek hogyan, milyen módokon szállnak szembe a klasszikus
elbeszélésformával. Másrészt arra keresünk választ, hogy ezek a filmek miért
törekednek arra, hogy felbomlasszák a narratív koherenciát, miért próbálnak
torz valóságképet, vagy több párhuzamos valóságot ábrázolni. Megvizsgáljuk
majd, hogy az alternatív narratív stratégiák miként tudnak különbözö
valóságképeket ábrázolni, mint például a tudatalatti világát, valamint nők,
szinesbőrűek élményeit, és általában olyan gondolkodásmódokat,
világképeket, melyek eltérnek a normatív modelltől.
Aktív részvétel, maximum 3 hiányzás, angol nyelvtudás, egy
olvasmányösszegező beszámoló, és egy szemináriumi dolgozat (esszé)
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