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Kurzus kódja(i): FLMD-322.83 

Kurzus címe: Önreflexió és intermedialitás a kelet-ázsiai filmben  

Tanár neve: Vincze Teréz 

Kurzus időpontja, helye: péntek 10.45-12.15, MÚK főépület, alagsor -137 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A félév során kelet-ázsiai művészfilmes rendezők munkáival foglalkozunk 
abból a szempontból, hogy milyen szerepet játszik a művekben az önreflexió 
mint formanyelvi megoldás és az intermedialitás koncepciója mint az 
alkotásokat átfogóan szervező gondolkodásmód.  
A félév tematikája, gondolatmenete és módszertana – bizonyos, a témához 
kapcsolódó szakirodalom feldolgozása mellett – a kiválasztott filmek alapos 
vizsgálata köré szerveződik. A közös elemző megbeszélésekhez a hallgatók 
kiselőadás formájában vitaindítókat tartanak. 

Kurzus teljesítésének követelményei: 1. Órai prezentáció: mindenkinek kell legalább egy, valamely olvasmányhoz 
vagy filmhez kapcsolódóan kiselőadást tartania. 

2. Filmismereti tesztek: minden óra elején a feladott filmből rövid 
filmismereti tesztet írunk. Nem kaphat félévi jegyet, akinek nincs 
valamennyi filmből sikeres filmismereti tesztje. 

3. Szemináriumi dolgozat: a félévi jegy megszerzése szemináriumi 
dolgozattal történik. A dolgozatban a félév során tárgyalt szempontok 
alkalmazásával egy kelet-ázsiai filmet vagy szerzői életművet kell 
elemezni.   

4. Órai munka: a félévi jegybe az órai aktivitás is beleszámít. 
Nem kaphat gyakorlati jegyet az a hallgató, aki a félév során háromnál több 
alkalommal hiányzott (15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít). 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek: 

A filmtudomány kontextusában az „önreflexió” és az „intermedialitás” 
fogalmainak megismerése, ezen koncepcióknak a filmértelmezésben, 
filmelemzésben való alkalmazása. Általános filmelemző képességek 
fejlesztése. Prezentációs képességek fejlesztése. A kelet-ázsia történelemről, 
kultúráról és filmkultúráról való ismeretszerzés, a transzkulturális 
filmértelmezés koncepciójának, módszereinek elsajátítása. 

Kötelező filmek: Hou Hsiao-hsien: City of Sadness 
Hou Hsiao-hsien: Good Men, Good Women 
Hou Hsiao-hsien: The Assassin 
Tsai Ming-liang: What Time is it There? (+ The Skywalk is Gone) 
Tsai Ming-liang: Stray Dogs 
Tsai Ming-liang: Walker-series 
Tsai Ming-liang: Good bye, Dragon Inn 
Kim Ki-duk: Real Fiction 
Kim Ki-duk: Arirang 
Hong Sang-soo: Tale of Cinema 
Hong Sang-soo: Hill of Freedom 
Jia Zhangke: Still Life 
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