
Kurzus kódja(i): FLMD-312.06

Kurzus címe: Kortárs magyar film – kulturális értelmezések 

Tanár neve: Varga Balázs

Kurzus időpontja, helye: szerda 9.00–10.30 stúdió

Vetítések időpontja, helye: -

Kurzus típusa: szeminárium

Kurzus leírása: A kurzus a 2000-es évek magyar filmjeit a kultúraelméletek perspektívájából 
kívánja értelmezni (feminizmus, gender studies, test/identitáselméletek, 
posztkoloniális kritika, a reprezentáció politikája, kulturális emlékezet – 
memory studies). A félév első óráin a kortárs magyar film tendenciáit 
áttekintő szövegeket elemzünk, illetve kiválasztjuk a félév során tárgyalandó 
filmeket és az értelmezési keretül szolgáló elméleteket, módszereket, 
kulturális megközelítéseket. Egy-egy megközelítéssel legalább két órán 
foglalkozunk. Az első alkalommal a szakirodalomból választott szöveg közös 
értelmezése a cél (szövegértés, az adott elméleti irányzat, kulturális 
megközelítés áttekintése – kortárs magyar filmes példaanyagon); a második 
órán egy-egy hallgatói prezentáció közös megbeszélése következik (az adott 
megközelítés alkalmazása, egyéni és közös hallgatói értelmezések).

Kurzus teljesítésének követelményei: A félév elején megbeszélt és kiválasztott témából önálló munkával elkészített 
és az órán prezentáció formájában előadott, majd közösen megbeszélt 
dolgozat (esettanulmány) megírása.
Osztályzat összetevői: órai munka, aktivitás (40%), prezentáció (30%), 
szemináriumi dolgozat (30%).

Vetített filmek: -
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A konkrét filmlista és a szakirodalmi anyag az első órák megbeszélése után 
alakul ki.
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