
Filmek online:

http://www.openculture.com/freemoviesonline

http://www.filmezz.eu/

európai rövidfilmek: http://www.daazo.com/

magyar filmek (kevés): http://film.indavideo.hu/browse/mozifilm

filmes folyóiratok:

prizma http://prizmafolyoirat.com/

metropolis filmtörténet, filmelmélet: http://metropolis.org.hu/

animációs filmfesztivál budaörsön: http://primanima.eu/

fotók, fotótörténet: http://maimanohaz.blog.hu/

((animációsfilmek gyűjteménye: http://grafikaemelet.wordpress.com/eloadasok/animacio-2/))

filmek moziban:

artmozik: http://muveszmozi.hu/, (itt filmklubok működnek, ezeket érdemes figyelni, mert 
tematikus és olcsó/ingyenes: http://muveszmozi.hu/filmklubok)  http://www.cirkofilm.hu/, 
http://artmozi.hu/, http://puskinmozi.hu/, http://toldimozi.hu/

Nagyon nagyon röviden:

A film kezdetei

1895 december 28.: Lumiére-fivérek, Párizs, első vetítés

A film a fő attrakció, nyilvános, pénzbe kerül

Lumiére filmek:

A vonat érkezése, A kisbaba reggelije, A munkaidő vége, A megöntözött öntöző

(lumiere filmek 1-7, angol nyelven: https://www.youtube.com/watch?v=JGugm8Dzmuc, 
https://www.youtube.com/watch?v=LtZORqB_WAM, https://www.youtube.com/watch?
v=2Jqzun-kXHA, mm, https://www.youtube.com/watch?v=3DIvKLOXZp0, )

Méliés filmjei:

Egy hölgy eltűnése, Négy fej jobb, mint egy
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Utazás a Holdba https://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE

Amerikai filmgyártás

Az Egyesült Államokban hamar kialakult a tömegfilmgyártás, a filmek műfajokba rendeződtek

Népszerű műfaj Amerikában az 1920-as évek közepén: burleszk; legismertebb burleszk 
színész-rendező: Charlie Chaplin

Chaplin filmek:

A kölyök https://www.youtube.com/watch?v=b7q9hTRcJYQ

Aranyláz https://www.youtube.com/watch?v=nt-_DXC-aik

Cirkusz https://www.youtube.com/watch?v=JF38g4z_l_4. És 
https://www.youtube.com/watch?v=kRkkbhJj6x8

Modern idők https://www.youtube.com/watch?v=oHhhI8Nm31Y

A diktátor (-ból a híres beszéd: https://www.youtube.com/watch?v=TKFUi5jI2G0)

Hangosfilmváltás

Az első hangosfilm a Jazzénekes (1927, főszereplő Al Jolson)

A hangosfilm eleinte problémákat okozott: túl hangosak voltak a kamerák és a lámpák,

túl nagyok és érzéketlenek voltak a mikrofonok, a stáb nem volt hozzászokva, hogy 
csendesen viselkedjen a forgatáson, sok sztár bevándorló volt, és akcentussal beszélt 
angolul.  A 30as évekre a problémák lassan megoldódtak, és kialakult Amerikában a 
klasszikus elbeszélésmód, ami a mai napig meghatározó a műfaji filmek szerkezetében.

A Némafilmes (2011) pont ezzel a problematikával foglalkozik http://www.filmezz.eu/film.php?
n=the-artist-a-
nemafilmes&q=cz1uJUMzJUE5bWFmaWxtZXMmdz0wJm89YWJjJnE9MCZsPTAmZT0wJm
M9JnQ9MCZoPTA=

Avantgárd

Az európai képzőművészet jelentősen átalakult az 1920-as évek elejére: I. világháború utáni 
depresszió, kiábrándultság figyelhető meg a klasszikus értékekből. A fotózás fejlődésével 
elvesztette jelentőségét a valósághű ábrázolásra való törekvés.

Egyre szélesebb körű ismertsége a freudizmus, a pszichoanalízis eredményeinek – a külső 
helyett a belső felé fordulnak az alkotók. Minden országban másképp alakult át a 
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képzőművészet, a különböző irányzatok, ún. izmusok összessége az avantgárd.

Szürrealizmus

Valóságábrázolás helyett a tudattalan  tartalmak felszínre hozását tartják fontosnak (álmok)

Központja elsősorban Franciaország

Szürrealizmus a filmben:

Andalúziai kutya  (Luis Buñuel, Salvador Dalí) https://www.youtube.com/watch?
v=BIKYF07Y4kA

Expresszionizmus

Az érzelmeket, a szubjektív tartalmakat rávetíti a külső világra, a valóságábrázolás során nem
csupán a fizikai valóságot, hanem a hozzá fűződő érzelmeket is kifejezi.

Központja Németország

Az expresszionista képzőművészet és színház is megjelenik benne; 

Expresszionista filmek:

Friedrich Wilhelm Murnau: Nosferatu https://www.youtube.com/watch?v=rcyzubFvBsA

Fritz Lang: Metropolis https://www.youtube.com/watch?v=Za2ALUI97EA

Robert Wiene: Dr Caligari https://www.youtube.com/watch?v=xrg73BUxJLI

Műfaji filmek

Def.: Az egy műfajba tartozó filmek hasonló történeteket dolgoznak fel, hasonló konfliktusokat
ábrázolnak, hasonló helyszíneken játszódnak, hasonló formanyelvi eszközöket használnak

Metazsáner, vagy hatásműfaj: egy érzelem kiváltása a célja, nem feltétlenül a motívumok 
hasonlósága köti össze a csoport tagjait (horror: félelemkeltés; vígjáték: nevettetés; akciófilm:
adrenalinszint emelés)

Fontosabb műfajok (a teljesség igénye nélkül): fantasy, sci-fi, akciófilm, horrorfilm, krimi, 
gengszterfilm, thriller, történelmi film, dokumentumfilm, musical, western, kalandfilm, vuhszia, 
romantikus komédia, melodráma, vígjáték, burleszk, katasztrófafilm, stb.

Gengszterfilm

Bűnügyi műfajcsalád:

- Krimi (bűnüldöző a főhős)
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- Gengszterfilm (elkövető a főhős, film altípusai: karrierista bűnöző, megélhetési bűnöző)

- Thriller (áldozat a főhős, két altípus: nő veszélyben, menekülő férfi)

Bérgyilkos – egyedül dolgozik

Heist – csapatban dolgoznak

Alfred Hitchcock életműve meghatározó! http://www.filmezz.eu/kereses.php?
s=hitchcock&w=2&o=abc&q=0&l=0&e=0&c=&t=0&h=0&test-3A-rating-1=8

(Hátsó ablak, Idegenek a vonaton, Madarak, Psycho)

Újhullám: A szerzőiség elmélete

1950: Cahiers du Cinema – francia filmes szaklap, meghatározó alakjai Francois Truffaut és 
Jean Luc Godard

Cikkeikben elmarasztalták az addigi filmgyártási gyakorlatot, amelyet a „papa mozijának” 
neveztek, és új típusú filmek készítését szorgalmazták

Szerzőiség elmélete:

Léteznek szerzői filmek, amelyek nem a piac kiszolgálására, hanem a filmalkotó (szerző) 
önkifejezésére szolgálnak

A film szerzője a rendező, aki lehetőleg a forgatókönyvet is maga írja. A szerzői rendezőnek 
felismerhető a stílusa, hasonló történeteket, problémákat boncolgat; van szerzői kézjegye, és 
életművet épít, tehát filmjei nem csupán követik egymást, hanem rendszert alkotnak. A 
szerzőiség elméletének vitatott állásfoglalása szerint egy szerző legrosszabb filmje még 
mindig jobb, mint egy nem szerző legjobb filmje.

Ide kapcsolódik a kameratöltőtoll elmélet is (Astruc), amely szerint egy szerzői rendező úgy 
tud írni a kamerával, mint egy költő a töltőtollával

Újhullám: Franciaország

A 60-as években Franciaországból indult az ún. újhullám, vagy modernizmus, amelyet a film 
nagykorúságának tekintünk, és több európai országban különböző módon újult meg a filmhez
való hozzáállás (beszélünk francia újhullámról, cseh és szlovák újhullámról, szovjet 
újhullámról és magyar újhullámról is)

Franciaországban Godard és Truffaut filmjei voltak meghatározóak

Truffaut: viszonylag standard módon használja a formanyelvi eszközöket, de nagyon 
személyes témákat dolgoz fel
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Négyszáz csapás, Jules és Jim, 451 Fahrenheit http://www.filmezz.eu/film.php?n=451-
fahrenheit&q=cz10cnVmZmF1dCZ3PTImbz1hYmMmcT0wJmw9MCZlPTAmYz0mdD0wJmg9
MA==

Godard: szándékosan nem a megszokott módon használja a formanyelvi eszközöket

Kifulladásig http://www.filmezz.eu/film.php?
n=kifulladasig&q=cz1nb2RhcmQmdz0yJm89YWJjJnE9MCZsPTAmZT0wJmM9JnQ9MCZoPT
A=

Külön banda, Bolond Pierrot !!!

Újhullám: Olaszország

Nincs egységes olasz újhullám, de vannak meghatározó modernista rendezők az időszakban

Federico Fellini:

Országúton http://www.filmezz.eu/kereses.php?
s=fellini&w=2&o=abc&q=0&l=0&e=0&c=&t=0&h=0

Édes élet (Dolce Vita) http://www.filmezz.eu/kereses.php?
s=fellini&w=2&o=abc&q=0&l=0&e=0&c=&t=0&h=0

8 és ½ http://www.filmezz.eu/kereses.php?s=fellini&w=2&o=abc&q=0&l=0&e=0&c=&t=0&h=0

Casanova !!!

Michelangelo Antonioni:

Napfogyatkozás, Kaland, Nagyítás

Zabriskie Point http://www.filmezz.eu/film.php?n=zabriskie-
point&q=cz1hbnRvbmlvbmkmdz0yJm89YWJjJnE9MCZsPTAmZT0wJmM9JnQ9MCZoPTA=

Újhullám: Csehország

Csehországban szocialista diktatúra van a 60-as években, így jelentősen más a cseh 
újhullám, mint az olasz, vagy a francia

A cseh újhullám legfontosabb jellemzője, hogy groteszk, vagy abszurd módon ábrázolja a 
hatalmi rendszer visszásságait, és a mindennapi, kisemberek szemszögéből vizsgálja azt, 
emberközeli, életközeli felfogást tükröz

Irodalmi alapjai is vannak - Bohumil Hrabal művei

Jirí Menzel

Szigorúan ellenőrzött vonatok http://www.filmezz.eu/film.php?n=szigoruan-ellenorzott-
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vonatok&q=cz1tZW56ZWwmdz0yJm89YWJjJnE9MCZsPTAmZT0wJmM9JnQ9MCZoPTA=

Őfelsége pincére voltam

Milos Forman filmjei: http://www.filmezz.eu/kereses.php?
s=forman&w=2&o=abc&q=0&l=0&e=0&c=&t=0&h=0

Fekete Péter, Tűz van, babám!, Hair

Újhullám – Ingmar Bergman

Ingmar Bergman svéd rendező, több színpadi  darabot rendezett, mint amennyi filmet, de  
filmrendezőként ismertebb

„A színész arca maga a színpad”

Fontosabb filmjei:

A hetedik pecsét, Tükör által homályosan, Úrvacsora, A csend

Újhullám - Magyarország

A 60-as években Magyarországon is volt újhullám, de Csehországhoz hasonlóan 
Magyarországon is szocialista diktatúra volt

A TTT-rendszer értelmében a művészeti alkotásokat a hatalom besorolta a Tűr, Tilt, vagy 
Támogat kategóriába – kialakult egy „kódnyelv” az alkotók és a közönség között

Jancsó Miklós legfontosabb filmjei

Oldás és kötés https://www.youtube.com/watch?v=DT41Nw0E1Lg

Szegénylegények https://www.youtube.com/watch?v=96osyWNblwU

Tarr Béla legfontosabb filmjei

Családi tűzfészek https://www.youtube.com/watch?v=zDg8RNVttV0

Werckmeister harmóniák, Sátántangó

Kortárs magyar film

Többféleképpen is bekerülhetnek a rendezők a filmgyártásba:

Reklámfilmezésből (pl. Herendi Gábor – Valami Amerika; Kapitány Iván – Üvegtigris, 
Kútfejek), a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói, önjelölt filmesek

A Színház és Filmművészeti egyetemre 3-4 évente vesznek fel 8-10 rendező szakos 
hallgatót; időközönként egy-egy osztály képes nagyjából egyszerre színre lépni, őket az 
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osztályfőnökük alapján szoktuk azonosítani

A Simó osztály 2001-ben végzett, híresebb rendezők közülük:

Török Ferenc (Moszkva tér: http://www.filmezz.eu/film.php?n=moszkva-
ter&q=cz10JUMzJUI2ciVDMyVCNmsrZmVyZW5jJnc9MiZvPWFiYyZxPTAmbD0wJmU9MCZj
PSZ0PTAmaD0w, Szezon, Koccanás) 

Pálfi György (Hukkle, Taxidermia http://www.filmezz.eu/film.php?
n=taxidermia&q=cz10YXhpZGVybWlhJnc9MCZvPWFiYyZxPTAmbD0wJmU9MCZjPSZ0PTA
maD0w

Final cut: http://www.filmezz.eu/film.php?n=final-cut-holgyeim-es-
uraim&q=cz1maW5hbCtjdXQmdz0wJm89YWJjJnE9MCZsPTAmZT0wJmM9JnQ9MCZoPTA=

Hajdú Szabolcs (Tamara, Fehér tenyér, Bibliotheque Pascal, Hajdu Sz filmjei: 
http://www.filmezz.eu/kereses.php?
s=hajdu+szabolcs&w=2&o=abc&q=0&l=0&e=0&c=&t=0&h=0&test-3A-rating-1=8)

+++ http://hu.wikipedia.org/wiki/1001_film,_amit_l%C3%A1tnod_kell,_miel
%C5%91tt_meghalsz nem rossz....
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