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BMA-ESZD-110 Papp Zoltán Dr.:  

Magyar nyelvű szakszövegolvasás  G, 2ó 

Időpont: kedd 16:00-17:30 MUK 42. 

 

A félév során egy vagy több, közösen (az első órán) meghatározandó elméleti 

szöveget fogunk venni, a feldolgozás történhet referátumok – és esetleg 

korreferátumok – formájában is. 
 

BMA-ESZD-120  Somlyó Bálint Dr. 

Angol nyelvű szakszövegolvasás  G, 2ó 

Időpont: hétfő 12:30-14:00 MUK 42. 

 

A félév célja némi idegennyelvű szövegolvasói rutin kialakítása. Az órák 

természetesen szemináriumi keretek között folynak, közös szövegértelmezéssel és 

fordítással. Előzetesen kiadott szövegeket fogunk olvasni és megbeszélni a 

szövegváltozatokat és a lehetséges fordítási lehetőségeket is. Az olvasandó szövegről 

az első órán egyeztetünk, magam lehetőleg modern, szakirodalom-jellegű szövegre 

szavaznék (mondjuk Bernstein: The Fate of Art vagy Caputo: Radical 

hermeneutics),első körben ezzel elkerülve a történeti szövegek problémáit, de nyitott 

vagyok minden, az első órán felmerülő ötletre is, ha valakinek valamilyen kedvenc 

javaslata lenne. 

 

A félévi jegy feltétele az aktív órai munka, alapja pedig egy rövid, írásban benyújtott 

önálló fordítás az együtt olvasott szöveg közösen nem taglalt részéből, szükség esetén 

beszámolószerű helybeni szövegolvasással és értelmezéssel kiegészítve. 

 

BMA-ESZD-130 Bartha Judit:  

Magyar nyelvű szakszövegírás G, 2ó 

Időpont: szerda 09:00-10:30 MUK 251. 

 

A félév során a hallgatók a saját kutatási témájukhoz kapcsolódó szövegek (illetve 

MA-s szakdolgozatuk valamely fejezetének) elkészítésén dolgoznak. A cél a 

tudományos munka mesterszakos zárókövetelményeinek megfelelő kutatási és 

írástechnikák elsajátítása.  

A teljesítés feltétele: aktív órai munka, szakszerű bibliográfiával, vázlattal, rezümével 

ellátott szemináriumi dolgozat elkészítése, a benyújtott dolgozatok prezentálása és 

közös megvitatása. 

 

BMA-ESZD-210:3 Papp Zoltán Dr.:  

Az esztétika alapproblémái 1. K, 2ó 

Időpont: kedd 17:45-19:15 MUK 42. 

 

A félév témája egyetlen klasszikus szöveg, Lukács György Heidelbergi esztétikája, de 

adott esetben hozzávehetjük A regény elméletét is. 
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BMA-ESZD-220.01 Seregi Tamás 

Bevezetés a műértelmezésbe 1. G, 2ó 

Időpont: hétfő 9:00-10:30 MUK 40. 

 

1. Absztrakt expresszionizmus és formalizmus  

Clement Greenberg: „Modernista festészet”. Laokoón 7. szám. 

http://laokoon.c3.hu/szamok/7.html 

 

2. Meleg és hideg absztrakció 

Kállai Ernő: A természet rejtett arca (1948) 

Jean Dubuffet: „Notes for a Well-Lettered” és „Crude Art Preferred to Cultural Art”, 

mindkettő in Art in Theory. 

Victor Vasarely: Sárga kiáltvány (1955) 

 

3. A flatbed picture plane és az újrealizmus 

Leo Steinberg: „Other Criteria”. Other Criteria. Oxford UP, 1972. 

 

4. A minimalizmus 

Michael Fried: „Művészet és tárgyiság”. Enigma 2 (1995).; Donald Judd: „Specific 

Objects” és Robert Morris: „Notes on Sculpture 1-3”, mindkettő in Gregory Battcock 

(szerk.): Minimal Art: A Critical Anthology. University of California Press, 1995. 

 

5. Urbanizmus és építészet 

Le Corbusier: A jövő nagyvárosai. Gondolat, Budapest, 1968.; Manfredo Tafuri: 

„Toward a Critique of Architectural Ideology” (1969) 

 

6. Assemblage, environment és happening 

Allan Kaprow: Assemblage, environmentek és happeningek. Artpool – Balassi, 

Budapest, 1998.; Allan Kaprow: „The Legacy of Jackson Pollock”(1958). Essays on 

the Blurring of Art and Life. University of California Press, Berkeley CA, 1993.1-9. o. 

 

7. Szituacionizmus és fluxus 

Guy Debord: „Report on the Construction of Situations and on the Terms of 

Organization and Action of the International Situationist Tendency (1957); „The 

Situationists and the New Forms of Action in Politics or Art” (1963); Constant: „A 

Different City for a Different Life” (1959). In Thomas McDonough (szerk.): Guy 

Debord and the Situationist Internationale. Texts and Documents. 2002.; Guy 

Debord: A spektákulum társadalma (1967). – a filmváltozat is! 

Fluxus antológia - http://www.artpool.hu/Fluxus/antologia.html 

 

8. A pop art és a fotorealizmus 

Arthur Danto: „Az absztrakt expresszionista kólásüveg”. Hogyan semmizte ki a 

filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, 1997. 173-189. o.; Benjamin H. D. 

Buchloh: „Andy Warhol’s One-Dimensional Art: 1956-1966” és Thomas Crow: 

„Saturday Disasters: Trace and Reference in Early Warhol”, mindkettő in Annette 

Michelson (szerk.): Andy Warhol. MIT Press, 2001. 

 

9. Anti-forma szobrászat, land art, public art 
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Rosalind Krauss: „A szobrászat kiterjesztett tere”,  

Robert Morris: Notes on Sculpture 4: Beyond Objects”; Robert Smithson: „A 

Sedimentation of the Mind: Earth Projects” mindkettő in Art in Theory 1900-1990. 

Rosalyn Deutsche: „Uneven Development: Public Art in New York City”, Evictions. 

Space and Cultural Politics. MIT Press, 1996, 49-108. o. 

 

10. Konceptualizmus  

Sol LeWitt: „Paragrafusok a konceptuális művészetről”, in Lengyel – Tolvaly 

(szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény. A&E 93, 1995, 208-212. o.  

Joseph Kosuth: „Filozófia utáni művészet”, Művészeti tanulmányok. Knoll Galerie, 

Budapest – Bécs, 1992, 105-130. o.  

Benjamin H. D. Buchloh: „Conceptual Art 1962-1969”, October (55), 1990/tél. 

 

11. Abjekció a képzőművészetben 

Gilles Deleuze: Francis Bacon - Az érzet logikája (1980). Atlantisz, Budapest, 2013. 

 

12. Body Art és performansz 

Amelia Jones (szerk.): The Artist’s Body. Phaidon, 2003, 201-216. o. Erika Fischer-

Lichte: „Performance Art and Ritual: Bodies in the Performance”, in Philip 

Auslander (szerk.): Performance IV. Routledge, 2003. 

 

BMA-ESZD-350.19 Sajó Sándor Dr.: Kierkegaard   
G, 2ó 

Időpont: csütörtök 9:00-10:30 MUK 40. 

 

A kurzuson Kierkegaard-műveket olvasunk és vitatunk meg. Kierkegaard a 

paradoxonok filozófusa, ahogyan írja: „A paradoxon a gondolkodás szenvedélye, s az 

a gondolkodó, aki paradoxon nélkül gondolkodik, hasonlatos a szenvedély nélküli 

szeretőhöz: középszerű szerzet”. Kierkegaard a múlt század olyan gondolkodóira volt 

jelentős hatással, mint Jaspers, Heidegger, Lukács, Camus, Merleau-Ponty, Deleuze 

és sokan mások. 

A félév végi jegyet az órákon való aktív részvétel és a félév végén beadandó esszé 

határozza meg. 

 

olvasmányok 

Félelem és reszketés, ford. Rácz Péter, Budapest, Európa, 1986. 

A szorongás fogalma, ford. Rácz Péter, Budapest, Göncöl, 1993. 

Halálos betegség, ford. Rácz Péter, Budapest, Göncöl, 1993. (részletek) 

Az ismétlés, ford. Gyenge Zoltán, Szeged, Ictus, 1993. (részletek) 

Filozófiai morzsák, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Göncöl, 1997. (részletek) 

Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest, Gondolat, 1978. (részletek) 
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BMA-ESZD-351.15 Nemes Z. Márió: Posztapokaliptikus esztétika G, 

2ó 

Időpont: szerda 12:30-14:00 MUK 42 

 

A kurzus során az apokaliptikus, katasztrófa és a világvége-diskurzusok esztétikai 

vizsgálatára teszünk kísérletet. Ennek során a bibliai „apokalipszis” fogalomból, 

illetve ennek történelemfilozófiai értelmezéseiből kiindulva tekintjük át a 

„katasztrófa” kultúratörténetének különböző paradigmáit. Esztétikai és műfajelméleti 

szempontból döntő jelentőségű ebben a kontextusban az apokaliptikus és 

posztapokaliptikus gondolkodás komplex viszonyának elemzése, mely újból rámutat 

a téma történetfilozófiai beágyazottságára. Ebben a félévben az ökokatasztrófa 

esztétikai problematikája, illetve a poszthumán kihalás-elméletek összefüggési 

lesznek a kurzus fókuszában.    

 
Részletek a filmográfiából: 

Lars von Trier: Járvány (1994) 

Terry Gilliam: 12 majom (1995) 

 Otomo Kacuhiro: Akira (1987) 

Kevin Reynolds: Waterworld (1995) 

Stanley Kramer: A parton (1959) 

Stanley Kubrick: Dr. Strangelove (1964) 

Mick Jackson: Fonalak (1985) 

Franklin J. Schaffner: A majmok bolygója (1968)  

L. Q. James: A fiú és a kutyája (1975) 

George Miller: Mad Max-trilógia (1979, 1981, 1985) 

John Carpenter: Menekülés New Yorkból (1981) 

 

BMA-ESZD-360.18 Bacsó Béla Dr.: 

Kortárs művészetelméletek: Paul Ricoeur értelmezéselmélete és a 

narrativitás K, 2ó 

Időpont: kedd 09:00-10:30 MUK 42. 

 

Az elmúlt évben eltávozott filozófus és hermeneuta számos meghatározó műve 

komoly hatással volt a művészetről való gondolkodásra. Visszatekintek a gondolkodó 

indulására Husserl és Freud olvasatokra, majd a bibliai hermeneutika témáját 

tárgyaló művet elemzem. A nyelv metaforikus alkalmazását vizsgáljuk az élő 

metafora könyv felismeréseihez kapcsolódva. Végül az elbeszélés-idő-emlékezet és 

az ember mint önmaga kérdéskörét vizsgáljuk a kései művekben. 

Olvasandó: 

Ricoeur – Fenomenológia és hermeneutika ford. Mezei B. Kossuth 1997. 

Ricoeur – Bibliai hermeneutika ford. Mártonffy M. Hermeneutikai Füzetek 6. Herm. 

kutatóközpont 1995. 

Ricoeur – Válogatott irodalomelméleti tanulmányok ford. Angyalosi G. és mások 9-

34.o., 163-255.o., 373-411.o. részletek., valamint Az idő és elbeszélés könyv három 

magyarul olvasható része szintén in. Vál. Irodalomelméleti tanulmányok. Osiris 1999. 

255-372.o. 

V. Woolf – Mrs. Dalloway ford. Tandori D. Magyar Helikon 1971. 
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BMA-ESZD-361.08 Darida Veronika: Giorgio Agamben esztétikája 
Gy, 2ó 

Időpont: csütörtök 10:45-12:15 MUK -132.  

 

Ha Giorgio Agamben filozófiai munkásságát kategorizálni akarnánk, az esztétika 

valószínűleg nem az első kategóriák között szerepelne. Mindazonáltal, az életmű 

egészében megfigyelhető, hogy állandóan jelen van egy esztétikai horizont és 

példatár, különösen az esszéisztikus hangnemben megírt tanulmánykötetekben. Az 

Agamban által vizsgált legfontosabb problémák: az esztétikai tapasztalat kérdése, a 

költészet és a filozófia kapcsolata, experimentum linguae – a nyelvi tapasztalat 

eredete, fantázia és képzelet kapcsolata, a gesztus szerepe a különböző 

művészetekben, etika és esztétika viszonya a művészi alkotásokban. A kurzus során 

ezekkel a problémákkal foglalkozunk, a néhány magyarul megjelent szöveg és angol 

(vagy tetszőlegesen olasz, német, francia, stb.) nyelven olvasott tanulmányok alapján. 

Ezek teljes listáját, a hallgatói érdeklődés szerint, közösen állítjuk össze.  

 

Olvasmányok (magyarul): 

A profán dicsérete, ford. Krivácsi Anikó, Typotex, 2008. 

 

BMA-ESZD-371.12 Nemes Z. Márió: Kortárs költészet  G, 2ó 

Időpont: szerda 16:00-17:30 40. 

 

A kortárs költészettel foglalkozó kurzus középpontjában a poszthumán poétikai 

tendenciák állnak. A félév során teoretikus szövegeken keresztül megismerkedünk a 

poszthumanizmus elméletével és esztétikai kontextusával. Az elméleti alapozás után 

spekulatív módon próbáljuk meg feltárni a magyar költészettörténet lehetséges 

poszthumán hagyományképletét, egy alternatív poszthumán tradíciót, hogy ennek 

fényében értelmezhessük a legújabb költői kísérleteket. A kurzus költészettörténeti 

vizsgálódásainak fontos vonatkoztatási pontját képzi Juhász Ferenc életművének 

szelektív újraolvasása, ugyanis az ő költészete alkalmasnak mutatkozik számos 

poszthumán olvasási módszer „tesztelésére”. De Juhász Ferenctől a kurzus végére 

eljutunk olyan fiatal szerzőkhöz is, mint Kerber Balázs, akinek Conquest című kötete 

a digitalitás poetizálhatósága mentén problematizálja az emberi és nem-emberi közti 

határ kijelölhetőségét.   

 

BMA-ESZD-THE-413 Darida Veronika: Színházesztétika Gy, 2ó 
Időpont: hétfő 17:45-19:15 MUK 39.  

 

Talán a tánc a legmegragadhatatlanabb előadóművészeti ág, erről a legnehezebb 

teoretikusan gondolkozni és írni. Ugyanakkor a kortárs tánc valódi „összművészeti 

alkotás”, melynek megértése feltételezi a kortárs színházi, művészeti, cirkuszi, filmes 

tendenciák ismeretét. Emellett megjelennek benne az aktuális ember- és 

testelméletek, valamint a társadalmi viszonyrendszerek, és gyakran politikai 

jelentéssel is bír. A kurzus során, a Kortárs táncelméletek kötet tanulmányaiból 

kiindulva, a kortárs tánccal kapcsolatos kérdéseket vesszük sorra, különös tekintettel 

a film és a tánc kapcsolatára (a táncfilmes dramaturgiákra, a tánc filmbeli 

ábrázolására, a multimédiás táncelőadásokra).  
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Szakirodalom: 

Kortárs táncelméletek, szerk. Czirják Ádám, Kijárat, 2013. 

André Lepecki: A tánc kifulladása. A performance és a mozgás poétikája. 

L’Harmattan, 2014. 

Dance Dramaturgy. ed. Pil Hansen, Darsey Callison, Palgrave, 2015. 

 

BMA-ESZD-THE-415 György Péter: Színház és társadalmi 

emlékezet Gy, 2ó 

Időpont: kedd 10:45-12:15 MUK 40. 

 

 

 

 

 

BMA-ESZD-THE-434 Nemes Z. Márió: Antropológia, testelméletek 

és színház Gy, 2ó 

Időpont: szerda 12:30-14:00 MUK 40. 

 

Az elméleti jellegű kurzus során filozófiai, esztétikai, antropológiai szövegek 

olvasása segítségével próbáljuk meg körüljárni azt a kérdést, mi lehet az emberi test 

státusza a kortárs színházban. A testelméleti megközelítés a performativitás 

kutatásával összhangban a színházelmélet egyik jelentős területe. Ennek a 

kontextusnak a kibővítése (filozófiai) antropológiai perspektívával azzal a 

lehetőséggel kecsegtet, hogy a humanista testeszmény által meghatározott európai 

színháztradíció „kívüljét”, Másikját is megismerhessük a „primitív”, „idegen”, „nem-

emberi” testek színrevitelének elemzésén keresztül.     

Válogatás a kurzus során használt szakirodalomból:  

Hans Belting: Kép-antropológia, fordította Kelemen Pál, Kijárat Kiadó, Budapest, 

2003, 101-132.  

Carl Einstein: Negerplastik, Verlag der Weissen Bücher, Leipzig, 1915.     

Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház, ford. Kricsfalusi Beatrix és mások,  

Balassi Kiadó Budapest, 173-210.  

Georges Bataille: The Cradle of Humanity – Prehistoric Art and Culture, Zone 

Books, New York, 2009.  

Helmuth Plessner: A színész antropológiájáról, fordította Besze Flóra, Játéktér, 

2015/ősz, http://www.jatekter.ro/?p=18674  

Christoph Wulf: Az antropológia rövid összefoglalása – Történet – Művelődés – 

Filozófia, fordította Körber Ágnes, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2007. 

P. Müller Péter: Test és teatralitás, Balassi Kiadó, 2009. 

 

http://www.jatekter.ro/?p=18674
http://www.jatekter.ro/?p=18674

