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A tantárgy oktatója

S.Nagy Katalin, professzor emerita 
snk@eik.bme.hu 
Szociológia és Kommunikáció
Tanszék

Rajkó Andrea, egyetemi adjunktus 
andreafenya@gmail.com 
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend  
-

A tantárgy leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgató jártasságra tegyen szert az ókori és középkori képzőművészetben,
megismerkedjen a művészettörténeti korszakokkal a kezdetektől a reneszánsz végéig. Képes legyen
felismerni egy-egy korszak jellegzetes műalkotásait. Meglátni a hasonlóságokat és a különbözőségeket a
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modern kor és az impresszionizmust megelőző korszakok képzőművészete, formanyelve, képi gondolkodása
között. A képi nyelv, képi kifejezésformák, szimbólumok. Képzőművészet és a hitvilág (mitológia, vallás)
összefüggései.

 

A tantárgy témakörei

kedd 
10:15-11:45

kedd 
12:15-13:45

heti témakörök

2018.02.06 2018.02.06 Bevezetés a művészettörténetbe. A képzőművészekről és a
képzőművészetről. A műelemzés szempontjai

2018.02.13 2018.02.13 Kezdetek. A barlangfestészetről, sziklarajzokról. A képmás varázsereje.
Rituális maszkok, faragott képek. Stonehenge.

2018.02.20 2018.02.20 Babilonia és Assziria. A mezopotámiai emlékművek, domborművek.
Sumer emlékművek.

2018.02.27 2018.02.27
Egyiptomi piramisok. Falfreskók, fafaragások a sírokban. Fáraó
képmások. Múmiák. Ehnaton és Nofretete. Az egyiptomi XVIII-dik
dinasztia új vallása és művészete. Tell-el-Amarna. Tutanhamon.

2018.03.06 2018.03.06 Kréta. Minotaurusz és a labirintus. Lakóházak, falfreskók. A tirai
ásatások.

2018.03.13 2018.03.13
A görögök művészete a Kr.e. VII. századtól. Templomok,
márványszobrok. Feketealakos vázák, vörös alakos vázák. Pheidiasz. A
Parthenón, az Akropolisz.  A görög hitvilág és a szobraik.

2018.03.20 2018.03.20
Az etruszkok különös világa. Freskóik, házaspár szarkofágok. Római
művészet. Diadalívek, császárszobrok. A római Pantheon. A világhódító
Róma. Róma bukása. A pompeji falfestmények.

2018.03.27 2018.03.27 A kereszténység államvallás. Templomok, bazilikák. Mozaikok,
freskók. Róma és Bizánc az V-XIII. századig. Az út kettéválik.

2018.04.03 
oktatási szünet

2018.04.03 
oktatási szünet

TAVASZI SZÜNET

2018.04.10 2018.04.10 A román kor művészete. Miniatúrák, kézzel írott és festett
evangeliáriumok. Kolostorok.

2018.04.17 2018.04.17
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A gótika. A gótikus katedrálisok. Chartres. Üvegablakok, miniaturák,
freskók. Biblia Pauperorum

2018.04.24 2018.04.24 Giotto és a padovai freskók. Peter Parler önarcképe. Kora reneszánsz.
Jan van Eyck genti szárnyas oltára, Az Arnolfini házaspár.

2018.05.01 
oktatási szünet

2018.05.01 
oktatási szünet

MUNKASZÜNETI NAP

2018.05.08 2018.05.08 A reneszánsz festészet és szobrászat. Piero della Francesca, Botticelli,
Michelangelo, Leonardo, Dürer. Donatello.

2018.05.15 2018.05.15 Németalföldi festészet. Rembrandt. Vermeer.

 

Irodalom

Gombrich, E. H.: A művészet története, Glória Kiadó, 2002.
Johannsen, R.H. (2004): Híres festmény. A művészettörténet legfontosabb festményei. Alexandra, Pécs
Piper, D. (2004): A művészet élvezet. Helikon, Budapest
Rajkó A. –S. Nagy K. : Művészettörténet I. A kezdetektől a 19. századig. Budapest, Typotex 2009
S. Nagy K.: Önarcképek, a művész szerepváltozásai Palatinus Kiadó, 2001.

 

A tantárgy oktatásának módja

előadás

 

 

II. Tantárgykövetelmények

 

 

Pótlási lehetőségek

Az egyetemi TVSZ szerint

 

Konzultációs lehetőségek

S.Nagy Katalin: E.712 kedd (előzetes email-egyeztetés alapján)

Rajkó Andrea: E.711 kedd 08:00-10:00
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A kurzus teljesítésének feltételei

A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Négy alkalmat (az órák 30%-át) meghaladó hiányzás esetén
a hallgató a TVSz szerint nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi.

A félév során a hallgatóknak le kell adniuk/meg kell írniuk:  

1 műelemzést a tárgyalt korszakból: (határidő: március 30.)

1 stílus - vagy korszakelemzést a tárgyalt időszakból: (határidő: április 29.)

1 recenzió a kötelező tankönyvről: (határidő: május 18.) 

záródolgozat (írásbeli vizsga) nincs  

A kommunikáció szakos hallgatók a tárgy szemináriumi felében prezentációt tartanak a kapott/választott
művészek alkotásairól, melynek során kritikai észrevételekkel, vitaindító kérdésekkel reflektálnak az általa
választott vagy az oktató által delegált képanyagra.

 

Értékelési szempontok

 

Értékelés

jeles (5) Excellent [A]
jeles (5) Very Good [B]
jó (4) Good [C]
közepes (3) Satisfactory [D]
elégséges (2) Pass [E]
elégtelen (1) Fail [F]

 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

 

Önállóság és felelősség

 

 

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

kontakt óra 56%



félévközi készülés órákra 15%
házi feladat elkészítése 15%
írásos tananyag elsajátítása 15%
felkészülés a számonkérésre 20%
összesen 100%

 

Tantárgyfelelős

név beosztás tanszék

Rajkó Andrea egyetemi adjunktus BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
2017/18. I. félév
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