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A m�vészet egy-egy kor és egy-egy társadalmi viszonyrendszer alrendszere: nem 
függetlenítheti magát a társadalmi élet áramlataitól. Az alkotó, a m� születése – az általa 
hordozott tartalmak – valamint a m�vet közvetít� intézmények, s végül a befogadó egyaránt 
szociális feltételek mentén rendez�dnek. Ez a bels� kölcsönhatás együtt él mind a m�vészet – 
újkori – autonómiájával, valamint a m�vészet által megvalósított funkciókkal (rítus, vallásos 
szerep, ideologikus legitimáció, ill. hatalmi reprezentáció stb.) melyek a korábbi korszakok 
m�vészetét jellemezték. A m�vészet és társadalom viszonya nem egyoldalú, nem egyszer� 
függésr�l van szó (amennyiben a m�vészetet a társadalom által determinált alakulatnak 
tartjuk, - mint az egyszer�sített marxizmusban. Interdiszciplináris tudományág, amennyiben, 
történelmi, esztétikai, vallásszociológiai valamint gazdaságtörténeti tudományterületekb�l 
építkezik. Egyes m�vészeti ágaknak, befogadási viszonyoknak, intézményeknek olykor önálló 
szociológiai kutatások néznek utána. Azaz bonyolult kölcsönhatás munkál e viszonyban, 
melynek szerkezetét, egyes megoldási alakulatait kutatja a m�vészetszociológia.  
 
 
A félév témái:  
 

1) M�vészet és társadalom: róla, neki, a társ. adja feltételeit. Ki mozgat kit? Kedvez� és 
kedvez�tlen trendek. Társadalmi- és kor-meghatározottság. Állam és m�vészet, 
m�vészet-üldözések, cenzúra, - kurzus-m�vészet, támogatás, közöny. 

2) A társadalom kulturális tagoltsága 
3) alkotás fel�l: a m�vész társ helyzete – céh, pap, a m�vészi autonómia, - szabadság és 

éhezés. T�ke és m�vészet. 
4) befogadó fel�l: a m�vészet igénye, divatok, a befogadó hogyan befolyásolja a 

m�vészeti trendeket.  
5) közvetít�k: intézményszociológia – kiadó, koncertrendez�, m�vészet képz� 

intézmények, múzeum, kiállítás, galéria, magazinok, újságok. Egyes m�vészetek 
hatása egymásra.  

6) Társadalmilag kialakult köznyelvek szerepe, a divat – az egyedi m�vész felett, 
társadalmi átörökítésben.  

7) Kultusz, egyházi m�vészet, szabad fogyasztás: a m�vészeti piac. 
8) Az emberiség nevel�je, emberiség emlékezete stb.  
9) Ideologikus áramlatok és a m�vészet – ideológia hordozó, ideológia-kritika, 

társadalomkritika, ill. utópisztikus funkció megvalósítója. (A m�vészet, mint „a jöv� 
hírnöke”) 

10. M�vészetszociológiai elméletek – Marx, Max Weber, frankfurti  
 iskola, Lukács, Bourdieu, Niklas Luhmann 
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