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A kurzus célja: A kurzus központi témája a mimézis problémája. A félév első felében a cél a 

hallgatókkal megismertetni az utánzás fogalmát és annak változását, megítélését a különböző 

korokban. Ezt követően Kant zseni-fogalmának vizsgálatából kiindulva jutunk el a 

modernitásig, ahol is az utánzás – amit mindaddig számos korszakban a művészet és a 

művészek elsődleges feladatának tekintettek – perifériára szorul. A félév második felében e 

változás felismerésén túl a cél az olyan, a modernitás szempontjából kardinális fontosságú 

kérdésekre való rávilágítás, mint a művészet tulajdonképpeni feladata és a műalkotás fogalma. 

 

A kurzus témái: 

1. Bevezetés, a kurzus tematikájának és a számonkérés módjának megbeszélése 

2. Platón gondolatai az utánzásról 

3. A mimézis fogalma a középkorban és a reneszánszban 

4. Winckelmann és a görög művészet, a klasszicista művészetfelfogás 

5. Kant zseni-fogalma 

6. Út a modernitás felé – Kant és a romantikus művészetfelfogás 

7. A „beleérzés” és az „absztrakció” elmélete 

8. Heidegger – A műalkotás eredete 

9. Különbség műalkotás és használati tárgy között 

10. A művészet(történet) végéről szóló elméletek 1. 

11. A művészet(történet) végéről szóló elméletek 2. 

12. Összefoglalás 

 

A kurzus teljesítésének feltételei: a kötelező irodalom óráról órára történő elolvasása és a 

félév során egy referátum megtartása szabadon választott szakirodalomból. 

A számonkérés módja: egy a kurzus tematikájához kapcsolódó beadandó megírása, 3-4 oldal 

terjedelemben. 
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A kurzus tematikája a félév folyamán változhat. Az oktató az utolsó órán megbeszéli a 

hallgatókkal a kurzus teljesítését a félévi munka tükrében. 


