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Kurzus címe: Filmelméleti szeminárium: Film és társadalom – elméletek, módszerek
Tanár neve: Varga Balázs
Kurzus időpontja, helye: csütörtök 10 45–12 15, -135
Kurzus típusa: szeminárium
Kurzus leírása: A kurzus film és társadalom, illetve film és ideológia különböző elméleti
kontextusait és olvasási stratégiáit mutatja be a globális filmkultúra jelenségén
keresztül. A társadalomtudományos és ideológiakritikai elméletek (antropológia,
kritikai kultúrakutatás, filmes szubjektum- és hatalomelméletek) megismerése,
fogalomkészletük elsajátítása és alkalmazása révén a kulturális identitás
problémakörét és a filmes társadalmi reprezentáció kérdését járjuk körül.
A félév során mindegyik témával két órán át foglalkozunk. Az első órán egy
elméleti szöveg értelmezésével ismerjük meg az adott irányzat fő téziseit és
fogalomkészletét. A második órán pedig egy film elemzésére használjuk és
alkalmazzuk a frissen megismert fogalmakat és olvasási-értelmezési
stratégiákat. Az első két, bevezető óra ez alól kivételt jelent, azokon ugyanis a
félév során tárgyalandó kérdések tágabb filmtudományos és kulturális,
társadalomtudományos kontextusainak rövid áttekintése a cél.
Előzetes témafelvetések:
A reprezentáció problémái és politikája.
Modern és kortárs filmes szubjektumelméletek. Hibriditás, identitás, szubjektum.
Másság és idegenség.
A kulturális leírás, kulturális keveredés és másság kérdései. Önreprezentáció,
autentikusság, kultúraköziség.
A filmes posztkolonialitás kérdései. Posztkolonialitás, önegzotizálás,
öngyarmatosítás és posztkommunizmus.
Az utazás, vándorlás és a migráció kulturális elméletei. A road movie-tól a
diaszpórafilmekig.
Elképzelt közösségek. Nemzeti sztereotipia-képzés és identitás. A nemzeti
filmkultúra kereteinek újragondolása.
A kurzus pontos menetrendjét közösen, az első órákon beszéljük meg.
Kurzus teljesítésének Aktív órai részvétel (max. három hiányzás megengedett), házi feladatok
követelményei: (olvasónaplók) megírása.
Elsajátítandó kompetenciák Magyar és angol nyelvű filmes-kulturális szakszövegek értő olvasása. Elemzési
és módszerek: stratégiák és elméleti kategóriák alkalmazása, használata filmelemzésre,
esettanulmányok elkészítésére. Szövegértés, rezümékészítés, lényeglátás- és
kiemelés.
Kötelező / ajánlott filmek: A félév során elemzendő listáját menet közben, közösen beszéljük meg és
állítjuk össze.
Kötelező / ajánlott irodalom: A félév során olvasandó szövegek listáját az első órán, közösen beszéljük meg
és állítjuk össze.
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