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Kurzus címe: A magyar film társadalomtörténete 1931-45, kutatószeminárium 3.
Tanár neve: Vajdovich Györgyi, Lakatos Gabriella
Kurzus időpontja, helye: hétfő 10 45-12 15 -132, a félév egy részében kéthetenként
óramegbeszélés: szept. 11.
Kurzus típusa: Kutatószeminárium
Kurzus leírása: A kurzus az ELTE Filmtudomány Tanszékén folyó OTKA kutatáshoz
kapcsolódva foglalkozik a magyar film társadalomtörténetének kutatásával az
1931 és 1945 közötti korszakra leszűkítve. Jelen félév vizsgálatának
középpontjában az archetípusok kérdésköre és a műfaji sorozatok vizsgálata
áll. A kurzus egyrészt beavatja a hallgatókat az archetípusok és műfaji
sorozatok vizsgálatának elméleti hátterébe. Másrészt bevezetést ad a korszak
filmgyártásában jellemző műfajtípusokba és azok jellemzőibe, és megismerteti
a hallgatókat a legnagyobb sikert arató filmekkel. Harmadrészt a hallgatók
önálló, személyre szabott egyéni feladatok során vizsgálják a műfaji sorozatok
kialakulását és jelenlétét a korszak filmgyártásában, így vizsgálva egyes
tematikus elemek, dramaturgiai sémák vagy műfaji jellemzők sikerességét.
Kurzus teljesítésének követelményei: Egyénre szabott, önálló forráskutatási feladatok elvégzése.
Elsajátítandó kompetenciák A kurzus bevezeti a hallgatókat a filmtudományi kutatások módszertanába,
és módszerek megmutatja, hogyan kell egy bizonyos kutatási kérdéshez forrásanyagokat
keresni és feldolgozni. Bemutatja az 1945 előtti magyar filmtörténet
kutatásával kapcsolatos egyes problémákat. A kurzus hátteréül szolgáló
anyagok áttekintést adnak a kor filmipari hátteréről és kulturális közegéről, és
segítenek elhelyezni a kor filmjeit nemzetközi kontextusban, valamint a
magyar filmtörténet egészének kontextusában.
Kötelező / ajánlott filmek: A tervezett filmlista a hallgatókkal való egyeztetés során kerül kialakításra.
Kötelező / ajánlott irodalom: Altman, Rick: Újrafelhasználható csomagolás. Mûfaji termékek és az
újrafeldolgozási
folyamat.
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