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Skrócony opis:
Celem fakultetu jest przyjrzenie się wizerunkom przestrzeni miejskich we współczesnym (po 2000
roku) kinie popularnym. Każde zajęcia poświęcone będą analizie konkretnego przykładu filmowego,
przyjmując za punkt wyjścia teksty źródłowe (w tym również wcześniejsze realizacje filmowe, mogące
stanowić interesujący kontekst dla refleksji o nowszych produkcjach). Analiza filmoznawcza wpisana
będzie w szerszy kontekst kulturowy oraz refleksję nad architekturą i przestrzenią miejską w ogóle.
Wymagania wstępne:
brak
Efekty kształcenia:
Student po ukończeniu zajęć:
1. Wymienia i definiuje zjawiska, pojęcia i terminy omówione podczas zajęć [K1A_W02, K1A_W09]
2. Rozpoznaje w konkretnych tekstach kulturowych podstawowe strategie kreowania przestrzeni
[K1A_W09]
3. Posługuje się poznanymi teoriami w analizie i interpretacji dzieła filmowego [K2A_U02]
4. Wybiera oraz adaptuje poznane na zajęciach narzędzia badawcze do samodzielnej praktyki
analityczno-interpretacyjnej [K2A_U05]
5. Identyfikuje kulturowe determinanty współczesnego kina popularnego [K2A_K01]
6. Proponuje twórcze rozwiązania omawianych na zajęciach problemów [K2A_K05]
Sposoby i kryteria oceniania:
Kolokwium pisemne uwzględniające wszystkie efekty kształcenia. Na ocenę dostateczną należy
wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1-3). Na ocenę dobrą należy wykazać się również
umiejętnościami (zrealizować efekt kształcenia 4). Na ocenę bardzo dobrą należy także
zaprezentować postawę (zrealizować efekt kształcenia 5).
Treści kształcenia:
Przestrzeń filmowa. Utopie i dystopie. Filmowe utopie i dystopie – typologia. Utopie architektoniczne i
urbanistyczne. Kino gatunkowe remake, sequel, adaptacja, intertekstualność. Science fiction. Miasta
twierdze. Przestrzeń labiryntowa. Konflikt planista ¬– wędrowiec. Kino jako zwierciadło lęków
społecznych. Krytyka współczesnej kultury (konsumpcjonizm, nierówności społeczne, gentryfikacja,
pustoszenie centrum, śmierć ulicy). City placement.
Sposoby i kryteria oceniania:
Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji i/lub pisemnej pracy analitycznej.
Metody kształcenia:
Konwersatorium z zastosowaniem metod ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji i
elementów metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne).
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