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Kurzus kódja: FLMD-322:42 

Kurzus címe: Kutatás, szerkesztés: Kortárs film és CGI 

Tanár neve: Margitházi Beja 

Kurzus időpontja, helye: Kedd 9.00 -10.30, -137 

Kurzus típusa: Szeminárium 

Kurzus leírása: A kutatószeminárium célja a digitális képalkotás kortárs filmre gyakorolt 
látványos valamint kevésbé észrevehető hatásaival, a digitális átállás 
esztétikai–stilisztikai következményeivel foglalkozó szakirodalom és 
tudományos kutatások jelenlegi állásának feltérképezése, és a Metropolis 
filmelméleti folyóirat mindezt bemutató tematikus lapszámának 
megszerkesztése.  
A félév során munkacsoportokat fogunk alkotni, párhuzamos szöveg- és 
filmelemzéseket fogunk végezni, különböző típusú bibliográfiákat fogunk 
készíteni, publikálásra alkalmas magyar illetve angol nyelvű szövegeket 
fogunk keresni, forrásokat fogunk felkutatni, technikai és gyártási adatokat 
fogunk ellenőrizni, szerkesztési szempontokat fogunk mérlegelni. 
Ezért az órára kizárólag olyan, a téma iránt elkötelezett, kitartó hallgatók 
jelentkezését várom, akik az önálló munkavégzés mellett az elméleti, 
szerkesztői munka iránt is érdeklődnek. 

Kurzus teljesítésének követelményei: 1. Órai munka: aktív jelenlét, műhelymunkában való részvétel. 
2. Projektfeladatok: a minden hétre kijelölt olvasási, gyűjtési, tájékozódási, 

elemzési feladatok határidőre való elkészítése. 
3. Komplex filmelemzés: választott film, megbeszélt szempontok és módszer 

szerinti írásos elemzése, szakirodalom felhasználásával, 10-12 ezer karakter 
terjedelemben. 
 
A szeminárium folyamatos munkát igényel, háromnál több hiányzással, illetve 
háromnál több házi feladat kihagyásával a tárgyat nem lehet teljesíteni. 10 
percnél hosszabb késés hiányzásnak számít. 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

Tudás: A téma elméleti és technikai vonatkozásainak megismerése 
Képesség: Anyaggyűjtési, szelekciós és szerkesztési szempontok elsajátítása 
Attitűd: Naprakész, idegen nyelvű szakirodalom és releváns kutatási 
módszerek felhasználása 
 
Módszerek: Egyéni munka beszámolók alapján való megvitatása, rendszeres, 

heti feladatok kijelölése, esettanulmányok közös feldolgozása, a munka 
dokumentálása 

Kötelező / ajánlott filmek: A félév során kerülnek megbeszélésre. 

Kötelező / ajánlott irodalom: A kötelezően elolvasandó és megbeszélendő szövegeket az első órákon 
jelöljük ki. 
 
Ajánlott irodalom 
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* McClean, Shilo (2007) Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual 
Effects in Film. MIT Press. 
* North, Dan (2008) Performing Illusions: Cinema, Special Effects and the 
Virtual Actor. London: Wallflower.  
* Pápai Zsolt (2004): Pixel-piktúra. Új képfajták a fiatal magyar filmben. 
Filmvilág. 05. 26–27. 
* Pinteau, Pascal (2004): Speciális effektek. Pécs: Alexandra. 
* Prince, Stephen (2011): Digital Visual Effects in Cinema: The Seduction of 
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* Purse, Lisa (2013): Digital Imagining in Popular Cinema. Oxford University 
Press. 
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* Sobchack, Vivian  (2013): „Belevágni”: techné, phüszisz, poiészisz, és a 
lassítás attrakciói. Apertúra 04. http://uj.apertura.hu/2013/osz/sobchack-
belevagni-techne-phuszisz-poieszisz-es-a-lassitas-attrakcioi/ 
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University Press of Kentucky. 
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Cinema. Duke University Press.  
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