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Kurzus kódja(i): FLMD-322.107 

Kurzus címe: Női szerzői életművek 
 

Tanár neve: Dr. Vincze Teréz 

Kurzus időpontja, helye: Péntek 10.45–12.15, alagsor 137. terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A kurzus célja a filmi szerzőiség, és azon belül a női szerzőiség 
fogalmának átgondolása a filmművészetben. A fogalom megvitatása 
érdekében női filmrendezők filmjeit fogjuk vizsgálni, egy-egy alkotótól 
több alkotást is kiemelve. A félév során megvitatandó fő kérdések: van-
e értelme megkülönböztetni a női és férfi hangot a művészetben? van-
e értelme a filmeket a szerzők neme alapján elemezni? a női filmesek 
feminista filmeket készítenek-e? mi a "feminista" film? egyedi módon 
használják a női alkotók a filmnyelvet?  
A félév során várhatóan az alábbi női alkotók filmjeit fogjuk 
megvizsgálni alapos közös filmelemzéseken keresztül: 
Mészáros Márta 
Lucrecia Martel 
Kawase Naomi 
Angela Sanelec 
A félév során várhatóan lesz két vagy három alkalom, amikor külföldi 
vendégelőadóval dolgozunk, ezek az órák teljes egészében angol 
nyelven fognak zajlani. 

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 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 hallgatók (1) ismereteket szereznek a feminitás és maszkulinitás 
tanulmányozásának alapfogalmairól, (2) gyakorolják a filmes 
szerzőiség koncepciójának használatát a filmelemzésben, (3) önállóan 
értelmeznek teljes filmeket a narratíva és a nemi nézőpont fogalmainak 
felhasználásával, és (4) fejlesztik a filmelemzéssel kapcsolatos kritikai 
gondolkodást és íráskészséget. 
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