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Kurzus kódja(i): FLM-224.01 

Kurzus címe: Filmelemzés 3: A narráció 

Tanár neve: Gelencsér Gábor 
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Módszer: 
 

Tematika: 
 
 
 
 
 

A film sajátos kifejezési eszközeit vizsgáló szemináriumsorozat (kép, montázs, elbeszélés) 
harmadik része a filmi elbeszélésmóddal (narráció) kapcsolatos tudnivalókat mutatja be. 
Az elbeszélés szerkezeti elemei, a különféle narratív eljárások és a hozzájuk kapcsolódó 
fogalmak meghatározása után filmpéldák segítségével azok működési módját is 
megvizsgáljuk, így a szeminárium során a filmelemzés gyakorlati-módszertani kérdései 
kerülnek előtérbe. 
tudás: a filmbefogadás bevett eljárásainak, az értelmezés szakmailag elfogadott 
kontextusainak elsajátítása 
képesség: a változatos elbeszélésmódú filmes szövegek és kulturális jelenségek 
értelmezése  
attitűd: a különféle narratív megoldások megértése és elfogadása  
autonómia és felelősség: a művészeti jelenségekről megfogalmazott vélemény, illetve 
annak lehetséges következményei 
A filmi elbeszélés (narráció) fogalmainak bevezetése és azok gyakorlati alkalmazása 
filmrészletek elemzésével. 
1. Film és elbeszélés  
2–4. Az elbeszélés szerkezeti elemei 
5–7. Időrend 
8–10. Az információ elrendezése 
11–12. Az elbeszélés nézőpontja 
13. Az alapvető elbeszélésmódok 

Kurzus teljesítésének 
követelményei: 

- legfeljebb három hiányzás 
- három zárthelyi dolgozat eredményes megírása (a ZH-k témája: a/ fogalmak 

meghatározása, b/ elemzés; időpontjai: szept. 30.; okt. 21.; dec. 2.) 
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