
KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET… 
Közelítések a kortárs mővészet fogalomrendszereihez  
 

Az alábbi, szükségszerően vázlatos tematika a teljesség igénye nélkül jelzi a lehetséges témákat. A 
rendelkezésre álló keretek között arra van mód, hogy a kortárs (képzı)mővészet elméleti megközelítését 
elısegítı bizonyos fogalmak és fogalomrendszerek bemutatásán – tárgyalásán vagy csak felvillantásán – 
keresztül kísérletet tegyünk egy mővészetelméleti és/vagy mővészetfilozófiai megalapozottságú, az aktuális 
jelenségeket értelmezı kritikai szemlélet megalapozására.  
A régi mővészet „boldog szépsége” után történelmi léptékő változást jelentettek a modern – majd modern utáni 
és kortárs – mővészet paradigmái, amelyekben a mővészet, illetve a mővészi kifejezés kérdései – Fülep Lajos 
megfogalmazásával élve – „feladatból” reflexiót, értelmezést igénylı „problémává” váltak. A bekövetkezett 
változások és az aktuális mővészeti jelenségek szükségessé teszik mővészetelméleti megközelítést – egyebek 
mellett a kép identitásának változását, a képi narratíva változatait és változásait, illetve a formaalkotói 
tevékenységet meghatározó szociológiai, kulturális és szellemi aspektusokat érintve.  
A kurzus hatékonyságát nagymértékben fokozhatja a résztvevık folyamatos munkája, a témák szemináriumi 
formában történı tárgyalása és feldolgozása, amennyiben ez lehetséges. A tárgyalás során az adott témák 
sorrendje változhat, és kifejtésük intenzitása – hossza és mélysége – is módosulhat.  
 
 
tervezett témák: 

 
 
ÉPÜLET – TÁRGY / KÉP – SZOBOR  
Az építészet helye a képzımővészetek rendszerében. Építészet és (tradicionális) kézmővesség: túlnyomórészt 
racionális és utilitáris – korlátozott intermediális jelentés (esetleg jelentésnélküliség) – evokatív erı; önmagával 
azonosság, artikulációs szint nélküli önmagát prezentálás. Festészet és szobrászat (az európai mővészetben az 
idoltól a táblaképig): használati érték és ábrázolásbeli érték közötti dichotómia – elvont funkció; derealizálja az 
ábrázolt tárgyat – a kép (és a szobor) ikonográfiai és esztétikai üzenetet hordoz – ugyanakkor a modern 
mővészet nagy részénél a festmény vagy szobor ismét nem ábrázolás, hanem tárgy  
 
 
DISEGNO, DESSIN, DESIGN 
A design fogalmának kialakulása és a fogalom jelentésváltozásai. Disegno: a rajz, mint a festészet, a szobrászat 
és az építészet atyja – disegno interno és disegno esterno – dessin: a francia akadémiák mintarajz-fogalma – 
design: a mintarajztól a formatervezésig – „A szó angolul egyaránt lehet fınév és ige. Fınévként a design alatt 
többek között szándékot, tervet, célt, gonosz merényletet, összeesküvést, formát, alapszerkezetet kell érteni, s a 
szó jelentései szoros kapcsolatban állnak a ravaszsággal és az alattomossággal. Mint ige (to design) egyebek 
mellett azt jelenti, hogy valamit kitervelni, színlelni, megtervezni, fölvázolni, megformálni, stratégiailag 
cselekedni.” (Vilém Flusser: A design szóról)  
 
 
VIZUÁLIS, PLASZTIKAI, ARCHITEKTONIKUS GONDOLKODÁS  
Operatione (Leonardo), szín-logika (Cézanne), önelvő vizualitás (Fiedler) – a mővészi formaalkotó tevékenység 
eredendıen operatív jellegő, a szem és a kéz együttmőködésén alapuló, „aktusban” való gondolkodás, amely az 
érzéki-konkrét és az absztrakt gondolkodás közötti kognitív mezıben helyezhetı el. – a „montespani medve”; az 
emberi ábrázoló és formaalkotó tevékenység kialakulásának néhány aspektusa – a formaalkotás ontológiai és 



reprezentacionális karakterő mozzanatai - „a konkrét-képi és az absztrakt gondolkodásformák között mintegy 
magától bontakozik ki a képi-absztrakt gondolkodástípus körvonala…” (Németh Lajos: A vizuális gondolkodás)       
 
 
EMLÉKEZÉS ÉS INTUÍCIÓ A MŐVÉSZI ALKOTÁSBAN 
Benedetto Croce: a mővészet intuíció és semmi más - "Az intuíció a semmibıl nem teremt semmit. Ami a 
tárgyakat eléje teszi, az az emlékezés (a percepció esetében a realitás), a tárgyak tehát az emlékezés 
produktumai, nem az intuícióé." (Fülep Lajos) – emlékezés és kifejezés – az intuíciók kiválasztásának kritériuma 
– mőformák – a tér és az idı szerepe a kifejezésben – emlékezés és fantázia – a mővészi alkotás differenciálása 
– a szép, mint az emlékezés produktuma – a mővészi emlékezés – a mővészi forma – a mővészet metafizikai 
jelentısége. (Fülep Lajos: Az emlékezés a mővészi alkotásban)  
 
 
ÉPÜLETEK ÉS KÉPEK OLVASÁSA  
A megértés kérdés-válasz struktúrája – a dialogikus struktúra, mint közös világban való részesedés – az 
interpretálás, mint olvasás. „A mő mintegy beszélgetésbe von minket.” (Hans Georg Gadamer: Épületek és képek 
olvasása) „Bármennyire is történeti adottságként jelenjék meg a mőalkotás, s ekképp, mint a tudományos kutatás 
lehetséges tárgya, az érvényes rá, hogy mond valamit nekünk – mégpedig úgy, hogy közlése soha nem 
meríthetı ki egyszer s mindenkorra fogalmilag.” (Hans Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció)  
 
 
MŐVÉSZET ÉS KRITIKA  
„Általában dogmaként fogják fel, hogy a mővészet feladata a kifejezés, s hogy a mővészi kifejezés a 
megismerésen alapszik. A mővész – még a festı, még a zenész is – elmond valamit. A megragadhatatlanról 
beszél. A mő meghosszabbítja a közönséges felfogóképességet, túllép rajta. A mő, mely ily módon egybeesik a 
metafizikai intuícióval, redukálhatatlan lényegében ragadja meg azt, amit a mindennapi felfogás elsekélyesít és 
figyelmen kívül hagy. A vers a festmény elmond valamit ott, ahol a mindennapi nyelv lemond. A mő ezért 
valóságosabb, mint a valóság, és a mővészi képzelet méltóságáról tanúskodik, amely az abszolútum 
megragadásával emeli fel magát.” (Emmanuel Lévinas: A valóság és árnyéka)  
 
 
JELENTÉS A VIZUÁLIS MŐVÉSZETEKBEN  
A mőalkotás értelmezése: téma és jelentés – az értelmezés három szintje: elsıdleges, pre-ikonográfiai szint 
(tény-jelentések, kifejezı jelentések); másodlagos, ikonográfiai szint (konvencionális jelentések: motívumok, 
kombinációk témákhoz vagy fogalmakhoz való viszonyulásukban – képek, történetek, allegóriák); harmadik, 
ikonológiai szint (belsı jelentések, tartalom, szimbolikus értékek, szimbolikus formák). A preikonografikus 
leírásnál az egyes korszakok ábrázolási stílusainak ismerete elengedhetetlen az ábrázolások felismeréséhez. Az 
ikonográfiai elemzésnél az egyes személyek, jelenetek ábrázolásainak ismerete (típustörténet) segít a típusba 
sorolásnál. Az ikonológiai értelmezéshez pedig szükséges a korszak szellemiségének ismerete (irodalom, 
filozófia, vallás, pszichológia, természettudományok stb.)       
 
  
 A KONSTRUKTIVIZMUS FILOZÓFIÁJA  
„A ’konstruktivizmus’ szó elsı hallásra olyan új épület, illetve technikai szerkezet megalkotását sejteti, amely már 
valami meglévı mellé kerül. Így például vannak konstruktivista építmények patinás európai városokban, 
konstruktivista mőalkotások pedig helyet kapnak a mai múzeumi győjteményekben. A konstruktivizmusnak ez a 
spontán, látszólag nyelv és történelem által igazolt felfogása azonban nem felel meg az eredeti legalábbis az 
orosz konstruktivista szándékoknak.  E projektum alapvetı értelme épp az volt, hogy formateremtésen a forma 



megszüntetése értendı , ami az egész kultúrtörténetben ugyan nem, de a mővészettörténetben mindenképpen 
úttörı elképzelésnek számított.” (Boris Groys: A konstruktivizmus filozófiája) 
 
 
A TAUTOLÓGIÁÉ  A  JÖVİ  
„Groys kiindulópontja az, hogy eddig minden kultúrában túl sok mő született, ezért mindig is szükség volt 
valamiféle ’kultúrökológiai célzatú cenzúrára’, hogy meg lehessen szabadulni a fölösleges ’kulturális szeméttıl’. 
Groys szerint mindössze két hatékony szelektálási rendszert ismerünk: a minıségi cenzúrát, mely azokat a 
mőveket ajánlja megırzésre, melyek elérik a kanonikus mővek színvonalát és az innovációs cenzúrát, melynek 
mércéje az újdonság, vagyis az archivált mővektıl való eltérés. Az elıbbi a modernizmus megjelenéséig volt 
uralkodó és bizonyára többek között azért kellett elavulnia, mert nem volt elég hatékony: a modern reprodukciós 
technikáknak (is) köszönhetıen túl sokan tanultak meg nívós mőveket alkotni. Az új paradigma az innováció 
lett…” (Sebık Zoltán)  
 
 
VISUAL CULTURE  
Vizuális kultúra – W.J.T. Mitchell, Nicolas Mirzoeff, Keith Moxey, Mieke Bal, James Herbert és mások szövegei. 
„A posztkoceptuális mővészetet a 21. sz. elején egyre inkább felváltja egyfajta posztmediális mővészet… Ez a 
fajta újabb média- és médiumtudatos képzımővészet mát nem annyira a „tartalomra” és az „üzenetre” (ideológia- 
és intézménykritika), mint inkább a „formára” és a „hordozóra” fókuszál. A kritikai és a szubverzív tartalmakban… 
jó negyven éve nem sok új található, miközben a mediális reflexió az új médiumokban és az új kommunikációs 
formáknak köszönhetıen egyre izgalmasabbá válik, nemcsak a médiamővészetben, de a festészetben is.” 
(Hornyik Sándor: Idegenek egy bőnös városban – Mővészettörténetek és más vizuális kultúrák) 
  
 
 
Az elıadások tematikáját szövegelemzı, a hivatkozott írásokat kontextusba helyezı szemináriumok egészítik ki. 
A szemináriumokon a hallgatók referátumok és dolgozatok formájában dolgozzák fel azokat az írásokat, 
szövegeket, amelyek kitágítják az adott téma gondolati horizontját, elmélyítik a felmerülı fogalmak értelmezését. 
Például az elsı témához kapcsolódóan a következı írások kerülhetnek feldolgozásra: Paul Valéry: Két 
párbeszéd - Eupalinosz vagy az építész (az esszé teljes szerkezetének feltárása, a szövegben kibontott témák 
számbavétele); Németh Lajos: A mővészetelmélet és a népmővészet (a teljes szöveg példákkal illusztrálva); 
Németh Lajos: Törvény és kétely - A mővészettörténet-tudomány önvizsgálata (a mőfaji kérdésekre vonatkozó 
fejezetek feldolgozása) stb.  
A referátumok és dolgozatok témájához a hallgatók javaslatokat és konkrét szövegeket kaphatnak, de önállóan is 
választhatnak a témához kapcsolódó szövegeket.  
 
 
 
 
Pócsmegyer, 2013. július 20. 
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