
Kurzus kódja(i): FLMD-312.07

Kurzus címe: Dokumentumfilm-elemzések

Tanár neve: Varga Balázs

Kurzus időpontja, helye: szerda 11.00–12.30 stúdió

Vetítések időpontja, helye: - 

Kurzus típusa: szeminárium

Kurzus leírása: A kurzus keretében a dokumentumfilmmel kapcsolatos legfontosabb elméleti 
kérdéseket és módszertani problémákat tekintjük át szövegek értelmezése, 
illetve kortárs európai, amerikai és magyar dokumentumfilmek elemzése 
segítségével. A kurzus elemzőszeminárium, a középpontban tehát az első 
órákon együtt kiválasztott filmek részletes, hallgatói prezentációkon és azok 
közös megbeszélésén alapuló értelmezése lesz.
Az óra nem kapcsolódik közvetlenül a 2011 őszén tartott dokumentumfilmes 
bevezető előadáshoz: annak elvégzése nem előfeltétel, de az őszi előadás 
hallgatói is felvehetik (az előadáson is tárgyalt kérdéseket, szempontokat 
további esettanulmányok és filmelemzések segítségével gondoljuk át).
A kurzus során tárgyalni kívánt, legfontosabb témák és kérdések: 
dokumentumfilm és politikai/társadalmi aktivitás; a képviseleti elv kérdése és 
az ’áldozat hagyománya’ a dokumentumfilmben; résztvevő/megfigyelő 
stratégiák; a doku-dráma és a doku-reality problémája; a dokumentumfilm 
mint a traumafeldolgozás eszköze; a performatív dokumntumfilm; 
identitásképző stratégák a dokumentumfilmben.

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%).
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