
Projekce 1 (film v kině)

Obsah předmětu
Smyslem modulu je společně vnímat vybraná filmová díla umělců, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti „nikoho“ a zavedené mody percepce uvedli do zajímavých kolizí. Žánrem ani technikami (absolutní filmy, videografické eseje, zavedená studia a produkce, filmy transu atp.) neomezené tematické dvouhodinové večery, které napomohou porozumění souvislostí filmu s ostatními uměleckými druhy. Filmy reflektující oblast výtvarného umění, experimentální filmy, kultovní filmy, i mlhavé obrazy. Vybrané projekce se konají v malém sále Kina Art, z důvodu adekvátnosti místa vnímání, a vůbec všeho, co s touto specifickou audiovizuální instalací (kino) souvisí. Samostatný večer bude věnován praktickému seznámení se (v přítomnosti autorizovaného promítače) s kinotechnikou a vším, co pohyblivé obrazy v kině umožňuje vidět.

Cíle
Zjemňování estetické citlivosti k odlišným formám pohyblivého obrazu a učení se vnímavosti k rozdílům mezi různými režimy „vidění“. Doplnění základního rozhledu a souvislostí.

Výstupy studia
Zkušenosti z „jednoho příběhu filmu“; tedy i z projekce těch děl, která zůstala často nepovšimnuta, ale ta známější (jež jsou rovněž promítána) udělala možnými.

Hodnocení
Zápočet, esej (2 normostrany) na dohodnuté téma.

Osnova
Harmonogram a konkrétní témata jednotlivých projekčních večerů vzejdou z paměti a představ přihlášených studentů a budou upřesněna při prvním společném setkání. Aktuální program bude zveřejněn na www adrese http://intermedia.ffa.vutbr.cz/projekce-1" http://intermedia.ffa.vutbr.cz/projekce-1.

Kontrolovaná výuka
Projekce jsou nepovinné, zpětná vazba v jakékoli formě vyžadována.
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