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Kurzus kódja(i): FLM-403.02 

Kurzus címe: Stan Brakhage életműve és az amerikai avantgárd  
 

Tanár neve: Lichter Péter 

Kurzus időpontja, helye: Szerda 13.00–14.30, Stúdió 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: Talán az egész avantgárd film történetében Stan Brakhage alkotásainak 
formanyelve járta be a leglátványosabb átalakulást, mire megtalálta a maga 
különleges hangját. Brakhage korai filmjei még a negyvenes évek transzfilmes 
irányzatához tartoztak, ettől az ábrázolásmódtól távolodott fokozatosan és 
haladt a teljes absztrakció felé. Ez az átalakulás átível az amerikai avantgárd 
hullám párhuzamos formanyelvi gyakorlatain: (Transzfilm, Lírai film, Grafikus 
absztrakció). A félév során teljes filmek és filmrészletek vetítésén keresztül 
megismerjük Brakhage életművének legfontosabb állomásait, illetve az 
amerikai avantgárd legjelentősebb alkotóinak korabeli formanyelvi törekvéseit.  
 
1. Bevezetés: az avantgárd film gyakorlata 
A fogalmak (kísérleti film, underground) tisztázása, a formanyelvi gyakorlatok 
összehasonlítása. Filmtörténeti kontextus. 
2. Az amerikai avantgárd film intézményrendszere 
Filmklubok, műhelyek, technikák és iskolák. Intézménytörténeti kontextus. 
3. Stan Brakhage és a transzfilm irányzata (Deren) 
Az amerikai avantgárd első irányzatának bemutatása: Maya Deren hatása a 
korai Brakhage filmekre. Deren: Poetry and film c. előadása. 
4. Brakhage korai transzfilmes alkotásai: Interim, Desistfilm, Way to 
Shadow Garden 
Brakhage korai filmjeinek formanyelvi sajátossága: apró lépések az 
absztrakció felé. 
5. A lírai dokumentumfilm irányzata (Baillie, Mekas) 
A dokumentumfilm ábrázolásmódjai és a lírai absztrakció. 
6. Brakhage stílusváltása (1955-60): Wonder Ring, Sirius Remembered 
A montázs új formái Brakhage lírai filmjeiben. 
7. Brakhage: Window Water Baby Moving 
Az amatőr film és az avantgárd: egybefüggő gyakorlatok Brakhage 
életművében. 
8. Brakhage mitikus korszaka: Dog Star Man 
Brakhage Metaphors on Vision c. szövege és filmjei. A „mitopoétikus” forma. 
9. Az amerikai absztrakt film és technikák (Whitney, Belson, Harry Smith) 
A grafikus absztrakció gyakorlata: a kaliforniai avantgárd. 
10. Brakhage camera-less sorozatai (Dante Quartett, Preludes, Songs) 
A nyersanyagra festés technikája: az absztrakció sajátossága. 
11. Brakhage kései filmjei: Comingled Containers, I dreaming 
12. Brakhage öröksége: Phil Solomon, Bill Morrison, Jennifer Reeves 
 

Kurzus teljesítésének követelményei: Max 3 hiányzás, félév végén ZH 

Kötelező / ajánlott filmek: Vetített filmek az órán 

Kötelező / ajánlott irodalom: Kötelező irodalom: Oxford Filmenciklopédia: A.L. Rees – Az amerikai 
avantgárd - második hullám; David Bordwell: A Film története – ( 112-122; 
127-129; 149-155; 197-206; 517-536; 619-633 old. ) Kovács András Bálint: A 
modern film irányzata – (25-28; 48-57 old.)  
Ubuweb.org; a Prizma online: Kísérleti vetítő rovat cikkei, illetve az adott 
órákhoz kapcsolódó cikkek a Filmvilág online archívumából.  
Stan Brakhage: Metaphors on vision; Lichter Péter: Retina-szimfóniák 
(prizmafolyoirat.com), Maya Deren: Poetry and the Film – A Symposium 
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(http://www.ubu.com/papers/poetry_film_symposium.html)  
Parker Tyler: Stan Brakhage (http://www.ubu.com/papers/tyler_parker-
stan_brakhage.html)   
Fred Camper: Stan Brakhage – A brief introduction 
(http://www.fredcamper.com/Film/Brakhage4.html) 
 
Ajánlott irodalom: P. Adams Sitney: Visionary film; Scott Macdonald: Critical 
cinema 1-5; David E. James: Stan Brakhage filmmaker  
Ubuweb (www.ubu.com); Center for visual music 
(www.centerforvisualmusic.org)  
www.fredcamper.com; www.expcinema.com; www.cinegraphic.net; 
Frameworks archive (http://www.hi-beam.net/fw/index.html) Flicker 
(http://www.hi-beam.net/org/showindex.html)  
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