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Kurzus leírása: A kurzus keretében Peter Greenaway életművének első negyedszázadát 
próbáljuk megfejteni. Ehhez - a pálya ívét részben követve – filmeket 
elemzünk, illetve számba vesszük azokat a vetületeket, melyek alapján 
a rendező pályája megragadható, és melyek nem csak személyével 
kapcsolatosan, hanem az egyetemes filmművészet jövőjével 
összefüggésben is alapvető fontosságúak.

Ilyen vetületek: 
1. Greenaway viszonya az Új Korhoz, a felvilágosodás történelmi 
fordulatához
2. A történelmi idő sajátos megjelenése, interpretációja Greenaway 
filmjeiben
3. Nemzetek és kulturális identitások az életműben 
4. Alkímia, asztrológia, számmisztika, Greenaway mítosz-készlete és 
visszatérő képi szimbólumai
5. Férfi és nő, férfi- és női princípium Gereenaway-nél
6. Greenaway művészet- és tudomány-értelmezései
7. szöveg, kép, multimédia használata és reflexiói az életműben, illetve 
az Új Média születésére vonatkozó teoretikus jelzések, kísérleti 
megoldások.
8. Posztmodern narratívák: epizódfüzérek, eljárási sorozatok, 
enciklopédiák, katalógusok
9. Hatások hazai fiatalokra (például: Pálfi Gy. Hajdú Sz. Fliegauf B.) 

Valamennyi vetület tárgyalására, értelmezésére – részben a 
bevezetőben, részben több film elemzése, illetve összevetése kapcsán – 
bizonyosan sor kerül. Az elemzések formája – három bevezető előadás 
után – hallgatói prezentáció, melyet természetesen kiegészítések, 
hozzászólások követnek. 

Kurzus teljesítésének követelményei: A jegy alapja elsősorban egy olyan (minimum hat oldalas) 
összehasonlító elemzés, melyben a hallgató egy általa kiválasztott 
darabját a kortárs egyetemes filmművészetnek vagy egy Greenaway-
opusszal veti össze, vagy a tanult Greeenaway-féle eszközkészlet és 
gondolati rendszer hasonló használatát, esetleg módosulásait vizsgálja 
más alkotók (órán nem tárgyalt!) filmjein. A félévi osztályzatot a 
prezentációk, illetve az órai aktivitás is befolyásolja. Az órán fontos a 
közös munka, ezért a megengedett hiányzások száma korlátozott, a 
prezentációra kiválasztott filmet a többieknek is ismerniük kell, tehát 
még az óra előtt alkalmat kell találni egyedi vagy csoportos 
megtekintésükre.
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Választható filmek: A rajzoló szerődése (The Draughtsman's Contract, 1982)

ZOO-ban (A Zed & Two Noughts, 1985)

Az építész hasa (The Belly of an Architect, 1987)

Számokba fojtva (Drowning by Numbers, 1988)

A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, (The Cook, the Thief, His 
Wife & Her Lover, 1989)

Prospero könyvei (Prospero's Books, 1991)

A maconi gyermek (The Baby of Mâcon, 1993)

Párnakönyv (The Pillow Book, 1996)

8 és 1/2 nő (8½ Women, 1999)

Éjjeli őrjárat (Nightwatching, 2007)
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