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Wybrane zagadnienia ze sztuki XIX wieku

2.

Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot

Instytut Historii Sztuki

3.
4.

Kod przedmiotu*
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany*

WH.IHS-0168
Język polski

5.

Grupa treści kształcenia do wyboru

6.

Typ przedmiotu*

Fakultatywny – dowolnego wyboru (dla wszystkich studentów)

7.

Rok studiów, semestr

Studia I stopnia (1-3 rok) i jednolite studia magisterskie (4-5),
stacjonarne i niestacjonarne

8.

9.
10.
11.
12
13

Imię i nazwisko osoby (osób)
Dr Urszula Bęczkowska
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
Nie dotyczy
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
Formuła przedmiotu
Wykład konwersatoryjny
Wymagania wstępne*
Brak
Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30
1 ECTS

15

Liczba punktów ECTS przypisana
przedmiotowi*
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Metody dydaktyczne

Wykład
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Forma i warunki zaliczenia
Podstawą zaliczenia kursu jest pisemne kolokwium przeprowadzone po
przedmiotu, w tym zasady
omówieniu wszystkich treści programowych, na ostatnich zajęciach
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu
Treści merytoryczne przedmiotu
- Historia (historyzm; postępy nauk historycznych a restauracja
oraz sposób ich realizacji
zabytków, ewolucja języka architektonicznego i przemiany w
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18

NIE
Znajomość „wielkich tematów” obecnych w sztuce XIX wieku
widzianych w szerokim kontekście społecznym i kulturowym epoki;
dostrzeganie procesu stopniowego rozluźniania się tradycyjnych
podziałów na gatunki tematyczne w plastyce XIX stulecia;
umiejętność odczytywania różnorodnych treści wiązanych w XIX
wieku z poszczególnymi wątkami tematycznymi; świadomość trwania
w plastyce XIX stulecia formuł obrazowych zaczerpniętych ze sztuki
dawnej przy jednoczesnym rozumieniu mechanizmu ich
przekształcania; umiejętność powiązania nowych tematów i motywów
wykształconych w epoce „nowoczesnej” z zachodzącymi wówczas
przemianami artystycznymi i pozaartystycznymi.
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sztukach wizualnych; przeszłość mityczna, legendarna, bajkowa;
historia najnowsza;
sposoby prezentacji dziejów; obszary
tematycznej eksploracji; aktualizacja; nowi bohaterowie)
- Naród (nowoczesna koncepcja narodu i nowoczesne rozumienie
patriotyzmu; malarstwo historyczne o tematyce narodowej;
problematyka narodowowyzwoleńcza, style narodowe, ludowość;
panslawizm i pangermanizm; Wystawy Światowe)
- Sztuka (sakralizacja sztuki; historia historii sztuki a malarskie
cykle przedstawiające jej dzieje; przemiany w pojmowaniu istoty i
źródeł twórczości – erudycja a natchnienie; żywoty wielkich
artystów – plastyczna biografistyka; dom i atelier artysty;
„Świątynie Sztuki”: muzea, akademie sztuk pięknych, pawilony
wystawowe – architektura i ikonografia)
- Religia (teoria sztuki sakralnej w XIX wieku; badania nad
średniowieczną i nowożytną ikonografią oraz nad symboliką
budowli kościelnych a odnowa sztuki religijnej XIX stulecia;
poszukiwanie sacrum w architekturze – architecture parlante;
sztuka o przeznaczeniu kultowym i sztuka o tematyce religijnej;
ewolucja tradycyjnych formuł ikonograficznych; odrodzenie
sakralnego malarstwa monumentalnego; początki ruchu odnowy
liturgicznej)
- Natura (przemiany w malarstwie pejzażowym; ogrody i parki;
cykliczność i rytm w świecie natury; nowe teorie i odkrycia w
zakresie nauk przyrodniczych a nowe tematy, alegorie, sposoby
obrazowania; higiena, zdrowie, choroby)
- Cywilizacja (m.in. mit „początku”; postęp: rewolucja
przemysłowa i związane z nią przemiany społeczne a nowe typy
budowli i nowa ikonosfera – fabryka, praca, kolej, społeczeństwo
przemysłowe etc.; dualizm postaw: apologia cywilizacji i
tęsknota za erą preindustrialną; Wystawy Światowe; relacja
sztuka-przemysł)
- Orient, Afryka, Ameryki (tęsknota za egzotyką i prymitywem;
umacnianie europejskiej dominacji kolonialnej a wzrost
zainteresowania Bliskim Wschodem i Afryką w literaturze,
architekturze i sztukach plastycznych
I połowy XIX w;
ekspedycje naukowe i militarne II połowy XIX wieku – nowa
„etnograficzna” formuła malarstwa orientalistycznego; japonizm;
wizerunki rdzennej ludności Ameryk; stereotypy w widzeniu i
wyobrażaniu kultur pozaeuropejskich w XIX wieku)
Zakres dziedzinowy zajęć: sztuka XIX wieku, teoria sztuki, estetyka,
ikonografia
19
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