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Egzamin ustny.
Obejmuje problematykę myśli o sztuce od starożytności do
współczesności. Składać się będzie z dwóch elementów:
 krótkiej
analizy
wylosowanego
tekstu
(określenie
przynależności do epoki historycznej, scharakteryzowanie
podstawowej problematyki w nim zawartej) oraz
 pytania z podanego w opisie zestawu tematów
Wykład obejmuje problematykę teorii sztuki od starożytności do
postmodernizmu, połączony z analizą najważniejszych tekstów
źródłowych. Zagadnienia szczegółowe:
Sztuka i piękno w starożytności, problem proporcji w teorii sztuki,
problem antropomorfizmu w teorii sztuki, zagadnienie idei w teorii
sztuki, teoria architektury Witruwiusza, ekfraza i periegetyka,
poglądy średniowiecznych teologów na sztukę i piękno, teologia

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

ikony i zagadnienie ikonoklazmu, średniowieczne traktaty
technologiczne i wzorniki warsztatowe, L.B. Alberti jako teoretyk
sztuki, teoria architektury Quattrocenta, teoria sztuki pełnego
renesansu we Włoszech, oddziaływanie włoskiej teorii sztuki w
Europie północnej (Dürer), reformacja i kontrreformacja wobec
sztuki, teoria architektury we Włoszech w XVI w., renesansowa
historiografia sztuki we Włoszech, manierystyczna teoria sztuki,
akademie artystyczne we Włoszech i Francji, akademicka teoria
sztuki, spór poussinistów i rubenistów, francuska teoria architektury
w XVII w., nowe pojęcie sztuki, narodziny estetyki i rola uczuć w
przeżyciu estetycznym w XVIII w., kategorie estetyczne (piękno,
wzniosłość, malowniczość), początki krytyki artystycznej (La Font
de Saint-Yenne, Diderot), niemieckie piśmiennictwo o sztuce w
XVIII w. (Winckelmann, Lessing, Goethe), rozkład witruwianizmu
w XVIII w. i poglądy Duranda, teoria sztuki klasycyzmu i
romantyzmu we Francji, teoria sztuki niemieckiego romantyzmu,
teoria architektury w XIX w. i problem historyzmu, krytyka
artystyczna w XIX wieku, Baudelaire i problem korespondencji
sztuk, koncepcje realizmu, psychologizm w estetyce i zagadnienie
wczucia, problem formalizmu estetycznego (Hildebrand), koncepcje
symbolizmu, nowoczesna teoria obrazu, kubistyczna teoria sztuki i
koncepcje sztuki abstrakcyjnej, teoria architektury w XX wieku,
teoria surrealizmu i koncepcje informe, koncepcje modernizmu,
awangardy i formalizmu (Greenberg), rola sztuki w systemach
totalitarnych, postmodernistyczna teoria sztuki
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Literatura uzupełniająca:
Z obszernej polskiej literatury dotyczącej doktryn artystycznych
szczególnie zaleca się wstępy do polskich przekładów pism o
sztuce, wydanych przez Ossolineum w serii "Teksty źródłowe do
dziejów teorii sztuki"

