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A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus célja a modern és a posztmodern korszak képekről alkotott fogalmak és elméletek
bemutatása. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a jelenleg használt legfontosabb
és legérdekesebb képelméletekkel a művészettudomány és a
kultúratudomány területén belül.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A modern és a posztmodern korszak képekről alkotott fogalmainak és elméleteinek
bemutatása. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a jelenleg használt legfontosabb
és legérdekesebb képelméletekkel a művészettudomány és a kultúratudomány területén
belül. Az elméletek fogalmiságát és szempontrendszerét konkrét képek (műalkotások)
elemzésén keresztül is szemléltetem.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Elméleti szövegek olvasása, illetve műtárgyak értelmezése az elméleti szövegek, az előadás
és önálló anyaggyűjtés alapján.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A kurzus teljesítésének feltétele egy szóbeli vizsga, amelynek során a hallgatónak két általa
húzott tételről (egy-egy előadás anyagáról) kell számot adnia 5-5 percben. Elvárás, hogy a
hallgató az előadásokon hallottak, az előadásokhoz megadott olvasmányok, illetve saját
tapasztalatai alapján folyamatosan beszéljen 5 percig. A vizsgázónak 10 perc áll
rendelkezésére, hogy felkészüljön a vizsgára. A vizsga értékelést az szabja meg, hogy az
elhangzottak mennyire állják meg a helyüket a METU művészeti karának kontextusában és
milyen mértékben felelnek meg az általam elmondottak, illetve a megadott szakirodalom
szempontjainak.
Megajánlott jegy adható: Nem.
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