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A képtudomány témában meghirdetett bevezet� kurzus célja a diszciplínát ’megalapozó’, a 
magyar nyelven is elérhet� irodalom megismertetése a hallgatókkal. A 20. század els� felének 
szakirodalmából a kurzus f�ként Aby Warburg m�veire, s az �t követ�, els�sorban német 
nyelv� szerz�k írásaira fókuszál. Ez az egészen a jelen képelméleti/képtörténeti irodalmáig 
vezet� áttekintés átfogó képet adhat a képtudomány kialakulásáról, annak különböz� 
modifikációiról. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor a század m�vészeti gondolkodása 
számára alapvet� m�vek, pl. Heinrich Wölfflin vagy Erwin Panofsky írásainak 
tanulmányozásáról, amelyekben számos, a képtudomány szempontjából releváns 
kérdésfelvetés is felmerül.  

Érdekes szempont lehet a félév folyamán az Európában ’honos’ képtudománynak a 
tengerentúli szakirodalommal, a „cultural”, illetve „visual studies” irodalmával való 
összehasonlítása/párhuzamos olvasása. A képtudomány alapvetése, miszerint a képekkel 
foglalkozó diszciplínák, legyen bár szó m�vészettörténetr�l, esztétikáról, m�vészetelméletr�l, 
nem foglalkozhatnak csupán a szorosabb értelemben vett „m�vészeti” képekkel, a kép 
fogalmát tehát nem kezelhetik kirekeszt� módon. Ennek megfelel�en nem tekinthetünk el az 
új „optikai médiumokkal” foglalkozó irodalom áttekintését�l, megpróbálván meghatározni 
ennek helyét a képtudományi/esztétikai diskurzusban. Az elmúlt évek m�vészeti irodalmában 
egyre nagyobb jelent�ségre szert tev� képtudomány a m�vészetkritika, a m�vészeti recenzió 
számára is hasznos tanulságokkal szolgálhat, ezért kapcsolódó szeminárium formájában 
kritikaírás kurzus is meghirdetésre kerülhet. A teljesítés feltétele zárthelyi dolgozat vagy 
kollokvium, amelynek alapjául a megadott szakirodalom ismerete szolgál.     
 
 
A kurzus felépítése és vázlatos tematikája 
 

1.- 2. el�adás 
 
- Bevezetés: a képtudomány mibenlétének megállapítása. A kép „státuszának” 

körülírása: mindennapi és privilegizált képek. A m�vészet korszakának kezdete és a 
folytatás. Diszciplínák egymás mellett/vagy egymásban élése: 
m�vészettörténet/képtudomány viszonya. 

 
3. el�adás 
 
- A képtudomány létjogosultsága – Aby Warburg írásai; 19. századi el�zmények. A 

„kép” fogalmának problematikussá válása; a fogalom kiterjesztésének lehet�ségei. 
 

4.-5. el�adás 
 
- Képtudomány másképp? Heinrich Wölfflin és Erwin Panofsky 



 
6. el�adás 
 
- A 20. század vége: revitalizáció Németországban. A képtudomány újradefiniálása 

Horst Bredekamp írásaiban. 
 
 

7. el�adás 
 
- Interdiszciplináris lehet�ségek: antropológia, médiaelmélet, szociológia 

 
8.-9. el�adás 
 
- Túl az Óperencián…’visual culture és cultural studies’; ismerkedés az új 

m�vészettörténet lehet�ségeivel 
 
10. el�adás 
 
- Pop/elit kultúra? A tömegkultúra kihívásai és a képtudomány válasza 

 
11. el�adás 
 
- Képtudomány és médiaelmélet – az optikai médiumok el�nyei és hátrányai, az 

értelmezés határai 
 
12. el�adás 
 
- Hazai körkép – képtörténet vagy képtudomány itthon; el�zmények és a jelen 
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