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A kollégium nem a pszichológusképzés része. Azaz nem azt a célt szolgálja, hogy a hiva- 
tásos pszichológusok módszeres elméleti, történeti és gyakorlati képzését egészítse ki az al- 
kalmazott pszichológiai területek egyikével. A többi alkalmazott lélektani terület, például a 
neveléslélektan, munkalélektan, gyógypedagógia, kriminálpszichológia – és más egyéb al- 
kalmazott lélektani területek között. Hanem a szabad bölcsészet BA-bemenet esztétikai 
szakirányán belül ad egy a m�vészetelméletre célzott m�vészetpszichológiai bevezet�t. Abból 
a célból, hogy felvesse azokat a lélektani problémákat, amelyekkel a leend� tanár, kutató, kri- 
tikus vagy szerkeszt� a m�vészettel kapcsolatos tevékenységében találkozhat. Tájékoztatni a- 
kar ezekr�l a kérdésekr�l, valamelyest bevezetni a szakirodalom ismeretébe, és megkezdeni 
egy a m�vészetelméleti kérdésekkel kapcsolatos pszichológiai érzékenységnek a kialakítását. 
A kurzus közben állandóan szem el�tt tartja azt a tényt, hogy a pszichológia és ezen belül a 
m�vészetpszichológia nem nagy múltra visszatekint� tudomány. Vagyis a m�vészet e disz- 
ciplínák kialakulása el�tt is megközelített pszichológiai kérdéseket. Akár a m�alkotás 
szerz�je, akár a m�alkotás min�sége, akár a m�befogadás milyensége oldaláról. A kollégium 
négy alapkérdést kíván felvetni. Nem egyforma súllyal és terjedelemben. A m�vésszel, az 
alkotó folyamattal és a tehetséggel kapcsolatos; a m� pszichológiai megközelítésének lehe- 
t�ségeivel kapcsolatos; a befogadás folyamatával és min�ségével kapcsolatos problémákat. 
Továbbá bevezetést ad a pszichoanalízis a m�vészetelméletbe sok új szempontot hozó né- 
zetrendszerébe. 
      A kollégium a tanár módszeresen megszerkesztett el�adásaira épül. A kollégium megkez-
dése el�tt publikussá teszi az alapirodalmat és a háttérirodlmat is. Vizsgával zárul. Ez lehet 
hagyományos kollokvium és lehet házi dolgozat is. Ez utóbbi a hallgatót egy téma logikus-
módszeres kifejtésére kényszeríti. És manifesztté teheti, hogy milyen szakirodalmat használt, 
és milyen színvonalon tudta értelmezni azt. 
 
 
A kurzus felépítése és vázlatos tematikája 
 

1.  el�adás 
 
      M�vészetpszichológia a pszichológia és a m�vészetelmélet között. Szempontok m�vé- 
szetelméleti kérdések pszichológiai megközelítésében. „M�vészetpszichológia” a m�vé- 
szetpszichológia el�tt. A pszichológiai megközelítés csupán egyetlen szempont – sok más 
lehetséges szempont mellett – a m�vészetelméleti kérdések megközelítésében. 
          

2.  el�adás 
 
      A m�vészetpszichológia lehetséges témái és megközelítési módjai. Alkotáslélektan. A  
m�alkotás min�ségeinek lélektani megközelítési lehet�ségei. A befogadás és m�értelmezés 
lélektana. Az ízlés természetének kérdései.  
 



      3.  el�adás 
  
      Alkotáslélektan. A m�vészetelmélet nagy tipológiái vagy a m�vészetelmélettel összefüg- 
gésben lev� nagy tipológiák. A naiv és a szentimentális költ�. E tipológia történetfilozófiai és 
m�vészetelméleti háttere. „M�fajelmélet” e tipológiában. Apollóni és dionüszoszi m�vészet. 
Nietzsche m�vészetelméletének körvonalai e tipológia tükrében. Extravertált és introvertált 
típus. Jung e típusok változatairól. 
 
      4. el�adás 
 
      A m�vészi tehetség változatai és összetev�i a kutatások tükrében. A m�vészi tehetség és a 
személyiség problémái. Ihletelméletek az antikvitástól a modernitásig. Nagy ars poeticák ta- 
nuságtételei. M�vészetelmélet és m�vészetpszichológia a jelent�s ars poeticák fel�l. 
    
     5. el�adás 
 
      A zsenielméletek a m�vészetelmélet történetében. A német klasszikában: zsenialitás, m�- 
vészi tehetség, intellektuális szemlélet. / Kant, Hegel, Schelling /. Az  intuíció problémája. Az 
intuíció Bergsonnál és a szellemtudományi iskolákban. A zsenialitás és a pszichózis dilemmái 
- a zsenielméletek végletei. 
 
      6. el�adás 
 
      Pszichológiai lehet�ségek az alkotás és a m� értelmezésében. Eredetiség és m�vészi te- 
hetség. Az alkotás lehetséges folyamatai. Ismét ars poeticák tanulságai. A pszichoanalízis az 
álommunkáról és az alkotás folyamatáról. A lélektani elemzés lehet�ségei, korlátai és veszé- 
lyei a m�elemzésben.  
    
      7. el�adás 
 
      A m�vészi alkotás befogadásának problémái. A katarzis-fogalom és értelmezési lehet�sé- 
gei / Arisztotelész, Lessing,  Freud, Lukács, Vigotszkij  - és tovább /. A befogadási folyamat 
lépcs�fokai. Befogadói típusok. Ízlésproblémák. Az egyéni befogadástól az értelmez�i közös- 
ségekig. 
 
      8. el�adás 
 
      A befogadásesztétika küszöbén. A befogadói aktivitás kérdései. A kitöltetlen helyekt�l a 
nyitott m�alkotásig. Alapfogalmak. Megértés, értelmezés, alkalmazás. A recepció elméleté- 
nek alapjai. Irodalomtörténet a befogadó fel�l. A szövegstruktúra és az olvasás megközelíté- 
sei. Az olvasás folyamata. 
 
      9. el�adás 
 
      A pszichoanalízis kialakulása és fejl�dési fázisai. Pszichoanalitikus m�vészetpsziholó- 
gia, irodalomtudomány és kritika.  Freud elméletének keletkezéstörténete – m�vészetelméleti 
kapcsolatok. Freud elméletének rövid rekonstrukciója – a m�vészetelmélet helye a gondolat- 
menet neuralgikus pontjain. 
       
      10. el�adás. 



 
      A psziché szerkezete Freud elméletében. Metapszichológiai  néz�pontok. A libidó nor- 
normálfejl�dése és üzemzavarai. Szublimáció és m�vészet. A m�vészet lehet�ségei a pszi- 
ché egyensúlyának szolgálatában. Ösztöntan és kultúraelmélet. Th. Mann Freud antropoló- 
giájáról és ez antropológia humanista értelmezésér�l.  
 
      11. el�adás 
 
      Freud m�elemzései, alkotóportréi, egyes m�vészet ábrázolta alakok és motívumok ér- 
telmezései. Hamlet és az Ödipusz-komplexus. Jensen Gradivája és az álomtan lehet�ségei a 
m�alkotások értelmezésében. Tudat és tudattalan konfliktusa és Michelangelo Mózese. A 
Dosztojevszkij-portré. A kísérteties motívuma és E.T.A Hoffmann. Freud elemzéseinek kor- 
látai és doktriner félreértései. 
 
      12. el�adás 
 
      Jung és az „analitikus pszichológia”. A tudattalan archetípusai és a kollektív tudattalan. A 
kollektív tudattalan az álommagyarázatban és a mítoszok megközelítésében. Elképzelés a tu- 
datos és a tudattalan viszonyáról. M�vészetértemezés az „analitikus pszichológiában” – pszi- 
chológia és m�vészet összefüggésér�l. Elemzések Joyce-ról és Picassoról. 
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